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Abstract 
The aim of this study is to create an understanding of possible ways for HR to develop 

as a strategic partner in companies. The study is made looking at six different Swedish 

companies to see how they work with HR today and comparing it with how theories say 

a strategic HR-partner should work.  

 

The study shows that many companies still have a lot of work to do before their HR-

department can work strategically and be a strategic partner in the company and there 

are a lot of thoughts about why it hasn’t worked. First and foremost every employee in a 

company needs to change the vision they have for the HR department and see them as 

an important part of the business. The HR department in turn needs to take up a bigger 

space in the company, build up confidence and be reliable. HR needs to know how the 

rest of the business works in order for them to be able to make strategic decisions based 

on what would be the best for the companies businesses. HR should also have an 

ensured spot in the directorate. In order to work strategically HR sometimes a company 

needs to give someone else the administrative work tasks. This could happen either in 

the form of outsourcing or simply by having a number of employees focusing on only 

the administrative parts of HR. 
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Sammanfattning 
I dagens konkurrens mellan företag och individer är det, inom ett företag, ytterst viktigt 

att placera rätt person på rätt plats samt att ta tillvara på de talanger som en organisation 

har att arbeta med. “Utan människorna fungerar ingenting, men med rätt personer för 

uppgiften finns ändlöst med möjligheter att förverkliga den.” (Lindelöw, 2008, s. 18). 

HR-avdelningen på ett företag bör sträva efter organisationens strategi i syfte att uppnå 

högre effektivitet och framtida mål (Boglind, Hällstén och Thilander, 2013). Även om 

det finns en vision om att HR-avdelningen bör inta en strategisk utveckling är det idag 

inte alltid lika självklart på alla arbetsplatser menar Robinson och Robinson (2006).  

Utan självklar framgång betonas att en HR-avdelnings största utmaning är att bli en 

strategisk affärspartner. “Frågan är inte om HR-avdelningen ska bli strategisk. Frågan är 

när och hur den ska bli det.” (Robinson och Robinson, 2006, s. 265). Uppsatsen syftar 

till att skapa förståelse för utvecklingsmöjligheter av HR som strategisk partner i 

företag. Skribenterna har utgått från ett deduktivt synsätt, vilket innebär att arbetet har 

en teoretisk grund för att sedan mynna ut i en slutsats. Under uppsatsen tog skribenterna 

kontakt med HR-avdelningar på Linnéuniversitetet, Växjö Kommun, Atea Logistics, 

Fortnox, Företag X samt Södra Skogsägarna för att hålla semi-strukturerade intervjuer 

tillsammans med deras HR-representanter. De frågor som skribenterna av uppsatsen 

ställde under sina inbokade intervjuer på företagen utgår ifrån teori som bygger på 

företagsstruktur, kärnverksamhet, ledningsgrupp, strategisk HR & affärspartner samt 

värdeskapande HR. Under intervjuerna tillsammans med företagens HR-representanter 

undersöktes bland annat hur företagen arbetar idag samt hur de optimalt skulle vilja 

arbeta i framtiden för att uppnå ett mer strategiskt arbete. Inledningsvis under 

intervjuerna ombads även representanterna fylla i en HR-positioneringsmodell som 

syftar till att påvisa hur företagen arbetar idag samt huruvida deras arbete är inriktat mot 

ett mer traditionellt eller strategiskt HR-arbete. Vidare in i uppsatsen analyserades det 

insamlade empirimaterialet ställt mot teorin för att finna utveckling och 

förändringsförslag till hur företag kan arbeta mer med strategiskt partnerskap. För att 

HR-avdelningen ska få ett större inflytande på ett företag är det viktigt att alla på 

företaget förändrar sin syn på HR-avdelningen och blir mer mottagliga för att en 

förändring bör ske. HR-avdelningen bör höja rösten och göra sig hörda bland de övriga 

avdelningarna på företaget samt även finnas representerade i ledningsgruppen. Genom 

att i högre grad involvera HR-avdelningen i hela företagets strategiska arbete kan 

företagets kärnverksamhet få uppstöttning ifrån HR-avdelningen att uppnå sitt 
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strategiska arbete och mål. I vissa fall kan även företag lägga över ansvaret för en del 

arbetsuppgifter, som inte tillför något värde till kärnverksamheten, men som ändå måste 

utföras. En del företag väljer att outsourca delar av sin bemanning, löneenhet, 

rekrytering etcetera, medan andra företag vill göra allt själva.  

 

 
Nyckelord 
HR, Strategisk partner, Strategiskt partnerskap, strategi 
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Förord  
LÄEH som vår berömda Lars Tomsmark hade sagt. Livet Är Ett Helvete. Den 
omnämnda helvetesveckan lider mot sitt slut och så även uppsatsskrivandet. 
Helvetesveckan innebär att det är fint väder ute, campus är fullt av studenter som sitter 
ute och grillar, solglasögonen är på och Allkårsveckan är i full gång. Ett dovt dunkande 
hörs ända in i det mörka Mikrofilmsrummet, längst ner i källaren på Linnéuniversitetets 
bibliotek, där tusentals rullar av tidningsartiklar från år 1919 blandas med maskiner som 
ser ut att komma från samma tid som spinning Jenny. Mitt i detta dunkel syns ljuset av 
två MacBook’s med vardera flitigt arbetande tjejer bakom sig. Bredvid sig har dem 
även två biblar. Inte biblar i form av den med Edens Lustgård, utan deras egna biblar; 
Strategisk affärspartner (Robinson & Robinson, 2006) och Värdeskapande HR (Ulrich 
& Brockbank, 2007). Dessa två böcker har varit en stor hjälp i utformandet av denna 
uppsats och har bidragit med mycket värdefullt material. En annan viktig bok för 
uppsatsen var HR-transformation på svenska (Boglind, Hällstén & Thilander, 2013), då 
denna i princip låg till grund för beslutet att skriva denna uppsats. Utifrån dessa och 
även fler källor är uppsatsen uppbyggd utifrån ett företagsperspektiv och ska kunna vara 
applicerbart på många företag i framtiden. Sex företag har intervjuats för uppsatsen för 
att kunna se hur företag arbetar idag och dessa sex företag är Linnéuniversitetet, Växjö 
Kommun, Atea Logistics, Fortnox, Företag X samt Södra Skogsägarna. Oavsett vilken 
ägandeform företagen har har de i uppsatsen valts att kallas för 
företag/verksamhet/organisation för att skapa en bättre jämförelse kring deras arbete 
med HR, snarare än att lägga fokus på om de exempelvis är statligt ägda eller 
privatägda. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Människan befinner sig i en ständig förändringsprocess som är både livslång och 

fortlöpande. Detta är en process som företag och individer är en del av vare sig de vill 

eller inte (Angelöw, 2010). Författaren menar att förändring i sig går att definiera som 

att något specifikt går från ett tillstånd till ett annat. För att följa med i den förändrande 

världen är det viktigt att själv vara beredd på att utvecklas och vara mottaglig för 

förändringar. I ett företag är det människan som står för förändringar och ser till så att 

företaget följer förändringarna på marknaden. Det är människan som genom sin 

kunskap, sina ansträngningar, sitt bemötande och sitt agerande bygger upp 

verksamheten och löser de problem som uppkommer. Utan människans 

relationsbyggande och lojalitet hade det inte funnits någon verksamhet. “Utan 

människorna fungerar ingenting, men med rätt personer för uppgiften finns ändlöst med 

möjligheter att förverkliga den.” (Lindelöw, 2008, s. 18). Hanson (2005) menar att ett 

företag är sina medarbetare och företaget formas mer utefter sina medarbetare snarare 

än att medarbetarna formas av företaget. Medarbetarna bestämmer, med sin fantasi och 

kunskap, vad företaget är kapabelt till. Nilsson et al. (2011) berättar att människorna på 

ett företag är den viktigaste resursen som finns att tillgå. Med hjälp av sin kompetens är 

det medarbetarna som förädlar kapital och råvaror till produkter och tjänster och därför 

är det väldigt viktigt för företag att anställa rätt personer. Robinson och Robinson 

(2006) förklarar att ett mål som företag har är att placera rätt person på rätt plats samt att 

ta vara på de talanger som medarbetarna besitter. Människan är enligt Lindelöw (2008) 

den största konkurrensfördelen ett företag har, men om kompetensförsörjningen av 

någon anledning misslyckas kan det vara missgynnsamt för företaget då de får en 

kostnad som inte tillför företaget högsta möjliga värde.  
 

Den avdelning eller de personer på ett företag som har hand om de mänskliga resurserna 

kallas vanligen för HR, vilket är en förkortning för Human Resources. Före år 1970 

brukade HR-avdelningen kallas för personalavdelning, vilket det även gör på vissa 

företag än idag (Robinson & Robinson, 2006). Författarna förklarar att många gånger 

när det fanns en arbetsuppgift som ingen riktigt visste vem som skulle ta hand om så 

skickades den till personalavdelningen. Det kunde röra sig om exempelvis årets 

företagspicknick eller förvarande av en organisationsskiss. Ett antal år senare skedde en 
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del förändringar och de bytte namn från personalavdelning till HR. Rollen gick mer åt 

att skydda medarbetarna gällande hälsa, arbetsmiljö, löner etcetera och HR blev kallat 

för “medarbetarnas förkämpe”. Även om HR blev tilldelade en sådan titel har de ännu 

inte i många fall lyckats gå hela vägen till ledningen och få vara en del av företagets 

gemensamma strategi. Robinson och Robinson (2006) berättar om en nyanställd HR-

chef som bokade in ett möte med företagets VD och ställde frågor om verksamhetens 

strategier och då fick till svar “Kommer inte du från HR? Varför måste du fråga mig om 

affärerna?” (Robinson & Robinson, 2006, s. 4).  

 

1.2 Problemdiskussion 

Exemplet ovan visar på en växande trend som går allt mer mot att Human Resource ska 

bli en självklar del av företags strategiska arbete. Författarna Robinson och Robinson 

(2006, s. 13) definierar HR’s strategiska arbete på följande vis; 
 

Vi definierar strategiskt arbete som arbete som placerar 

företaget i en gynnsam position genom att stödja en eller 

flera handlingsplaner som gjorts upp av organisationens 

ledare. Det strategiska arbetet inriktar sig på enheters 

behov och kanske också hela företagets behov. 
 

Boglind, Hällstén och Thilander (2013) anser att HR-avdelningar på företag bör arbeta 

utefter organisationens strategi i syfte att nå högre effektivitet och framtida mål. För att 

ett företag ska komma framåt gäller det att alla medarbetare och avdelningar inom 

verksamheten arbetar tillsammans och mot samma mål. Det gäller att alla avdelningar 

arbetar tvärfunktionellt och utbyter tankar och idéer med varandra för att säkerställa att 

de arbetar efter samma strategi. Det är viktigt att säkerställa att alla partners inom 

samma organisation samarbetar för att nå upp till samma mål, genom samma strategi 

och att ingen avdelning eller medarbetare blir glömd på vägen. Robinson och Robinson 

(2006) menar att människor som arbetar med HR har många bollar i luften. 
 

Grensing-Pophal (2010) anser att HR först och främst måste inleda sitt arbete med 

grunderna, så som rekrytering, utvärdering av prestationer samt identifikation och 

eliminering av problem. Efter att grunderna lagts och är fungerande kan HR arbeta med 

strategiskt planerande, projektering, analyserande och förändringar inom 
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organisationen. Mellan dessa två “extremer” (som författaren Grensing-Pophal (2010) 

förklarar det) arbetar HR även med träning, bemanning, karriärsutveckling och att 

orientera nya och befintliga medarbetare. Grensing-Pophal (2010) menar att en 

förändring håller på att ske inom HR, från att vara mer åt det administrativa hållet till att 

arbeta mer strategiskt, och att företag har tvingats inse det riktiga värdet av det HR gör 

för företagen. Allt mer vänder organisationerna sig till sin HR-avdelning för att få 

strategisk hjälp. Ungefär vid millennieskiftet såg Boglind, Hällstén och Thilander 

(2013) en förändring inom HR i Sverige som innebar att företagen ville att HR skulle bli 

en mer strategisk del i verksamheten. Författarna skrev då sin bok om “HR-

transformation på svenska”, där de kommer med förslag till företag hur de ska gå 

tillväga. Författarna följer sju stycken svenska företag i försöken att göra en 

transformation. I epilogen diskuterar däremot författarna att de företag som de tidigare 

gjort förändringar på några år senare i princip har gått tillbaka till sina gamla roller igen. 

Varför är detta en så svår förändring att genomföra? Även Robinson och Robinson 

(2006) ser trenden i att företag vill att HR ska bli en större del av det strategiska arbetet. 

Författarna berättar bland annat om en undersökning som gjordes av Accenture, där 

olika personer från företagsledningen satte HR på tredje plats, efter försäljning och 

kundservice som de delar av företaget som bidrar mest till företagets vinst. 
 

Robinson och Robinson (2006) menar att även om det finns goda tankar om en 

strategisk utveckling av HR-avdelningar bland företagen så har det hittills inte blivit 

några större framgångar. Robinson och Robinson (2006) menar att en av anledningarna 

till de långsamma framgångarna kan vara att begreppen “strategisk HR” och 

“affärspartner” inte är tillräckligt tydligt definierade. På liknande vis anser Alvesson och 

Lundholm (2014) att ett problem som är vanligt förekommande bland företag är att HR-

avdelningens roll inte är tydligt definierad, så övriga avdelningar är inte totalt medvetna 

om vilken roll HR har. En organisation innehåller ett antal nyckelaktörer som på ett 

eller annat vis är med i organisationens sätt att driva affärer. Angelöw (2010) menar att 

skilda avdelningar med huvudsyfte som försäljning, administration, logistik och 

utveckling har olika kompetens som tillsammans med den övriga organisationen är en 

viktig del för att helheten ska fungera. Vardera av dessa avdelningar syftar till att skapa 

ett värde som tillfredsställer ett behov som organisationen tillsammans med sina 

anställda har (Angelöw, 2010). HR kan alltså leverera både direkt och indirekt värde 

och behöver vara kompatibelt med och ha ett gemensamt synsätt som den övriga 
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organisationen för att vara en sammansvetsad länk till organisationens helhet. Även 

Hansson och Nicou (1991) vidhåller att det är essentiellt att ett företags olika delar och 

funktioner är införstådda med sina roller och vad de bidrar till för företagets helhet.  
 

Att vara en strategisk affärspartner är något som många HR-ledare vill uppnå. Robinson 

och Robinson (2006) menar att rollen som strategisk affärspartner är den tuffaste rollen 

en HR-medarbetare kan ta. En strategisk affärspartner kan ha en roll som är av stor vikt 

då affärsstrategier ska skapas och implementeras, men de kan inte vara själva att göra 

arbetet utan det krävs ett nära samarbete med hela ledningen. För en strategisk 

affärspartner är det relationerna som är grunden till det strategiska arbetet och enligt 

Ulrich och Brockbank (2007) är det inte givaren utan mottagaren som definierar värdet 

och bestämmer huruvida värde levereras eller ej. Det är därför högst essentiellt för HR 

att veta vem det är dem ska leverera värde till. För att HR ska kunna uppnå strategiskt 

partnerskap är det viktigt att alla parter vet vem som ska göra vad och vad det ska leda 

till.  
 

Ulrich och Brockbank (2007) menar att det finns många personalavdelningar som har 

stannat upp i personalarbetet som grundar sig för mycket på lagar och olika avtal. 

Hansson och Nicou (1991) förklarar att de ofta känner sig som förmedlare mellan 

företaget och de anställda. Hansson och Nicou (1991) förklarar att flertalet chefer inom 

företagsledningen på olika företag upplever att de inte riktigt får den hjälp och support 

från sin personalavdelning som de kanske förväntar sig och skulle önska. Ulrich och 

Brockbank (2007) menar att HR allt mer delas in i två delar, nämligen en administrativ 

del och en värdeskapande del. I den administrativa delen ingår de klassiska delarna, så 

som löner, belöningsadministration, anställningspolicy, utbildning etcetera. Boglind, 

Hällsten och Thilander (2013) menar att strategiskt arbete, att få organisationen 

sammansvetsad och samordna verksamheten för att utveckla sin HR-avdelning är 

nyckeln till en framgångsrik organisation. “Frågan är inte om HR-avdelningen ska bli 

strategisk. Frågan är när och hur den ska bli det.” (Robinson och Robinson, 2006, s. 

265). Är det så att HR har för mycket att göra och att chefer känner att de inte får den 

hjälp och support som önskas från HR? Skulle de då exempelvis kunna outsourca de 

“icke-värdeskapande” arbetsuppgifterna och låta någon annan sköta dessa? Genom att 

outsourca de “icke-värdeskapande” aktiviteterna skulle HR-avdelningen kanske kunna 

fokusera på de arbetsuppgifter som faktiskt skapar värde för företaget och bli en 

strategisk partner i företaget. Eller finns det andra vägar för HR att gå för att uppnå 
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strategiskt partnerskap? Att det finns ett behov för att HR ska bli mer strategiska och 

kopplade till affärsverksamheten är uppenbart (Robinson & Robinson, 2006), men 

vägen dit är inte lika självklar. 
 

 

1.3 Problemformulering 

Hur kan företag förändra sitt HR-arbete för att utveckla sitt strategiska partnerskap?  

 

1.4 Syfte 

Denna uppsats syftar till att skapa förståelse för utvecklingsmöjligheter av HR som 

strategisk partner i företag.  
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2 Teori 

2.1 Företagsstruktur 

Forslund (2013) ger definitionen av att organisationsstruktur är; “Det sätt på vilket 

arbetet fördelas i uppgifter och samordningen av dessa uppgifter” (Forslund, 2013, s. 

84). Enligt författaren finns det inte ett sätt att använda sig av struktur inom en 

organisation - utan flera. Mer strukturerat arbete behöver inte nödvändigtvis innebära 

mer “ordning i arbetet” menar Forslund (2013). Ulrich och Brockbank (2007) förklarar 

att i dagens samhälle är det mer än viktigt att hålla en god företagsstruktur för att följa 

med i den ökade konkurrensen på marknaden, högre hastighet av händelser, tekniska 

framgång, innovationsförmåga etcetera. Författarna menar att företag måste tänka i nya 

banor för att utvecklas och förbättras till sitt bästa möjliga och bli än mer slagkraftiga 

mot konkurrenter “De måste på en och samma gång minska byråkratin och arbete som 

skapar lite värde och förstärka medarbetarnas engagemang och trofasthet” (Ulrich och 

Brockbank, 2007, s. 165).  
 

Grensing-Pophal (2010) menar att det finns ett antal HR-aktiviteter som påverkar 

företagets lönsamhet och effektivitet och därför är lika värdefullt för ledningen som för 

HR-avdelningen. Exempel på sådana aktiviteter är bemanning, planering av efterträdare, 

rekrytering, belöningar, erkännande samt legala råd. Det är viktigt att HR-personalen 

förmedlar betydelsen av dessa aktiviteter till ledningen och visar på hur de har en 

strategisk betydelse.  
 

Grensing-Pophal (2010) anser att HR i dagens företag måste vara en strategisk partner, 

vilket innebär att förstå företagets behov och att utnyttja detta i alla aktiviteter som görs 

på HR-avdelningen. Att vara en strategisk partner innebär att man ska arbeta nära 

linjecheferna och ge dem direktioner och guida dem rätt, att linjecheferna sedan ska 

kunna utveckla och implementera policys och rutiner. Att bygga starka relationer med 

dessa personer är därför högst essentiellt och det krävs att de har ett förtroende för HR-

personen för att de ska lyssna och lita på det som sägs. Vid införandet av nya policys 

och processer samt vid organisationsförändringar är det viktigt att involvera 

linjecheferna så mycket det går för att underlätta arbetet. 
 

Förmågan att veta hur ett företag, rent strukturmässigt, bör vara strukturerat kan enligt 

Ulrich och Brockbank (2007) förklaras genom att synliggöra trender i det externa 
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affärsklimatet runt omkring verksamheten. Det kan bland annat vara konkurrenter, 

globaliseringens framgång eller investerare- vilket alla påverkar de externa realiterna 

som en organisation eller företag står inför idag men även imorgon. Därefter är det 

ytterst viktigt att visa på företagets affärsstrategi- vilka konkurrensfördelar som en 

organisation har till skillnad mot andra övriga samt vad som gör företaget unikt i 

jämförelse. Medvetenheten om företagets affärsstrategi möjliggör och definierar den 

kultur som råder på företaget för att implementera (införa) konkurrensstrategin berättar 

Ulrich och Brockbank (2007). Därefter är det sedan möjligt att utforma HR-processer 

som kommer vara gynnsamma för företaget. “Men precis som i många andra liknande 

situationer ligger svårigheten inte i att veta, utan i att göra” (Ulrich och Brockbank, 

2007, s. 166).  

 

2.1.1 Kärnverksamhet 

På ett företag förklarar Landström och Löwegren (2010) att det finns vissa funktioner  i 

företetagets struktur som utför vad företagets verksamhet går ut på att faktiskt 

genomföra. Det kan exempelvis vara att på en flygplats transportera kunder till olika 

destinationer beroende på önskemål. Vid sidan av dessa kärnverksamheter förklarar 

författarna att det finns många andra funktioner som måste utföras för att 

kärnverksamheten ska fungera optimalt. Landström och Löwegren (2010) förklarar att 

funktionerna runt omkring kärnverksamheten är av minst lika stor betydelse för 

företaget och därför ständigt bör utvecklas och förbättras för att kunna vara ett bra stöd 

för kärnverksamheten. För att återknyta till exemplet med flygplatsen skulle en 

sekundär funktion kunna vara att erbjuda kunden möjlighet till att äta eller dricka under 

sin flygtur till en annan destination. Landström och Löwegren (2010) betonar att det är 

kärnverksamheten som, i första hand, är tänkt att generera värde men att även de 

sekundära funktionerna på senare tid har fått ett större utrymme i företagandet. I takt 

med den ökade konkurrensen och kundernas behov av att bli tillfredställda är det 

essentiellt för företag att se till att vara lösningsorienterade och smidiga även i de 

funktioner som direkt inte tillhör den huvudsakliga verksamheten.  

 

2.1.2 Ledningsgrupper 

Högst upp i strukturen på ett företag återfinns allt som oftast ledningsgruppen, som har 

till uppdrag att, oberoende på företag, verka för hela organisationen förklarar Robinson 

och Robinson (2006). Thylefors (2009) förklarar att ledningsgruppen har ett större och 
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vidare tänk utomlands än i dagens Sverige. Utomlands benämns ledningsgruppen med 

namn som management teams, leadership group etcetera. I en ledningsgrupp som 

representeras av ett antal personer utformas bland annat huvudfrågor och strategier som 

företaget bör arbeta utefter, olika analyser och uppföljningar av exempelvis nyckeltal, 

ledningsarbete, rapportering, utvärderingar, hur beslut förankras och sprids till övriga 

inom organisationen förklarar Robinson och Robinson (2006).   
 

Förr förklarar Thylefors (2009) att organisationer och företag förknippades med begrepp 

som hierarki, stabilitet och överblickbarhet etcetera. Till skillnad mot idag då det istället 

är begrepp som förändring, flexibilitet och nätverk som kommer högt upp på listan över 

vad en ledningsgrupp egentligen står för. “ En ledningsgrupp kan identifieras som ett 

antal personer i ledande ställning, inklusive deras chef, som arbetar med i grupp för att 

effektivisera ledningen för den gemensamma verksamheten (Thylefors, 2006, s.134).   
 

Robinson och Robinson (2006) menar att för att en HR-avdelning ska kunna arbeta 

strategiskt måste någon på avdelningen vara en strategisk affärspartner. I detta arbete 

gäller det bland annat att den strategiska affärspartnern ska bygga partnerskap mellan 

mellanchefer och högre chefer. Att bygga upp ett förtroende bland medarbetarna är ett 

stort och viktigt jobb för HR-strategen. Författarna berättar om en studie som gjorts av 

Andersen Human Capital i Australien och sedan även i Storbritannien där det visade sig 

att företag som hade HR representerat i ledningsgruppen visade en större tillväxt än 

företag som inte hade det (Robinson & Robinson, 2006, s. 6). Genom att HR arbetar 

mer strategiskt kan de hjälpa till att skapa ett större värde för företaget.  

 

2.2 Strategisk HR & affärspartner 

Grensing-Pophal (2010) menar att HR i sig är något som måste anpassas efter varje 

verksamhet och inte är något man kan ge en allmän lösning på. Nilsson et al. (2011) 

förklarar att strategi är ett begrepp som används inom flertalet områden med många 

olika betydelser. Författarna väljer att spegla begreppet som den väg ett företag eller 

organisation väljer för att uppnå sina framtida mål av tillfredsställelse. “En enkel 

definition av strategi är hur man uppnår målet. Målet kan sägas vara “vad” medan 

strategi handlar om “hur” (Forslund, 2013, s. 63). Roos, Fernström och Pike (2006) 

förklarar att en affärspartner som arbetar på ett strategiskt vis för ett företag, enkelt 

uttryckt, strävar efter att visualisera en önskad position och veta hur företaget har tagit 
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sig dit. På vägen dit har flertalet handlingar utförts av avdelningen för att anpassas till 

verkligheten och omvärlden. Ett annat sätt att se på strategi är att det kan förklaras som 

“Konsten att utnyttja företagets resurser i syfte att uppnå företags mål” (Bengtsson & 

Skärvad, 2011 sid. 15).   
 

Oavsett om man arbetar med strategisk planering och arbete inom den egna HR-

funktionen eller om man gör det för hela organisationen är det extremt viktigt att förstå 

de mål och strategier som företaget arbetar mot, menar Grensing-Pophal (2010). Det 

första steget i strategiskt planerande är att bestämma vad de övergripande målen ska 

vara. Som HR-chef gäller det att utveckla dessa mål och bryta ner dem till hur HR-

avdelningen ska arbeta för att nå dit. Som rådgivare till linjechefer, VD och ledning 

måste HR-personalen förstå hur varje avdelning fungerar och hur dem påverkar de 

gemensamma målen. HR’s uppgift är att hjälpa dessa avdelningar bli mer effektiva i 

strävan efter att uppfylla de mål som finns.  
 

HR-avdelningen brukade förr kallas för personalavdelning, menar Grensing-Pophal 

(2010), och förklarar att en annan skillnad från förr är processen för strategiskt 

planerande. Författarna menar att det finns två olika sorters strategiskt planerande som 

HR-medarbetare bör vara involverade i. Den ena är att planera deras egna funktion inom 

organisationen och den andra är att ge råd till VD, ledning och linjechefer om vad för 

påverkan andra avdelningars arbete kan ha på organisationens gemensamma mål.  
 

Alvesson och Lundholm (2014) anser att personal- och HR-avdelningen är en avdelning 

som för tillfället ligger i framkanten som diskussionsämne. I och med detta antagande 

innebär det många gånger att personalchefer tar plats i organisationens ledningsgrupp 

samt även ser sig som en del av en strategisk affärspartner. Det innebär nya sätt för HR-

avdelningen att arbeta och fokusera. Den nya personalchefens roll har numera övergått 

till att arbeta med strategiska frågor samt integration med den övriga 

affärsverksamheten menar Alvesson och Lundholm (2014). Litteraturen har sedan en 

lång tid enligt Alvesson och Lundholm (2014) verkligen brottats med att försöka 

definiera HR-avdelningens roll på en arbetsplats utan att egentligen riktigt lyckats. 

Författarna menar att det kan bli enklare att försöka förklara vad det inte innebär. Det är 

inget operativt arbete, men det rör sig inte heller om management i traditionell mening. 

“Snarare handlar det om en mängd mer eller mindre sammanhängande aktiviteter som 

tillsammans bildar personalområdet” (Alvesson & Lundholm, 2014). Bengtsson och 
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Skärvad (2011) anser att i en organisation samordnas olika funktioner, som bland annat 

HR-avdelningen, för att verksamheten som helhet ska fungera så effektivt som möjligt.  

 

HR består enligt Robinson och Robinson (2006) av tre stora arbetsområden, vilka är 

administrativt, taktiskt och strategiskt arbete. Kortfattat kan sägas att det administrativa 

arbetet är till nytta för enskilda personer, taktiskt arbete är till nytta för arbetsgrupper 

och strategiskt arbete är till nytta för företagsenheter och eventuellt även hela företaget. 

Kesler och Law (1997) förklarar att det är allt annat än lätt att implementera dessa 

områden i en organisation och få hela organisationen att arbeta för att de ska få vara en 

del av hela företaget. Det administrativa arbetet liknar författarna vid 

“beställningsarbete”, det vill säga det handlar om sådana arbetsuppgifter som någon 

annan person på företaget behöver ha utförda. Exempel på administrativa 

arbetsuppgifter kan vara att bemanna lediga tjänster, arbeta med kompetensutveckling 

av medarbetarna samt ge arbetsledare goda råd om hur man för samtal med medarbetare 

som inte presterar tillräckligt bra (Robinson & Robinson, 2006). Författarna menar att 

taktiskt arbete är en typ av lösningar som erbjuds och för att vara en strategisk 

affärspartner bör fokus hos HR ligga på just denna typ av arbete. Taktiskt arbetet kan 

inkludera rekrytering, kompetensutveckling, omorganisation av avdelningar samt 

tillsättning av efterträdare (Robinson & Robinson, 2006).  
 

Robinson och Robinson (2006) anser att det som är mest intressant i det taktiska arbetet 

är implementeringsprocessen, då nya lösningar kan ses som en del i företagets 

övergripande strategi. Den sista typen av uppgifter som HR har är strategiska och 

definieras av Robinson och Robinson (2006, s. 13) som “arbete som placerar företaget i 

en gynnsam position genom att stödja en eller flera handlingsplaner som gjorts upp av 

organisationens ledare.” Strategiska arbetsuppgifter; 

 

• inriktar sig på avdelningar och/eller hela företaget - fokus 

på makro, inte mikro 

• är långsiktigt, ofta med en sikt på minst två år i stället för 

nästa kvartal 

• är direkt kopplat till ett eller flera av organisationens 

affärsmål 

• är lösningsneutralt i det tidiga skedet av 



  
 

11 

partnerskapsbyggandet 

• kräver att en mångfald lösningar eller taktiker 

implementeras; enstaka lösningar resulterar inte i 

strategiska åtgärder 

(Robinson och Robinson, 2006, s. 14) 

 

Robinson och Robinson (2006, s. 14) ger även exempel på hur man kan arbeta 

strategiskt; 

• Bygga partnerskap med uppdragsgivare för att göra upp 

affärsstrategier och affärsplaner. 

• Översätta affärsstrategier och affärsmål till 

prestationskrav på medarbetarna. 

• Hjälpa till att finna samtliga lösningar som krävs för att 

medarbetarna ska prestera bättre och affärsverksamheten 

påverkas positivt.  

• Stödja genomförandet av affärsplanerna.   
 

Även Kesler och Law (1997) håller med Robinson och Robinson (2006) i sitt 

resonemang då de vidhåller att ett företags strategiska uppgifter behandlar områden 

såsom kompetensutbildning, bemanning, utbildning, organisationsdesign etcetera. 

Kesler och Law (1997) förklarar även att svårigheten med att arbeta med strategisk HR 

ligger i att veta vilken väg som ett företag ska vandra för att uppnå detta strategiska 

arbetssätt.  
 

Robinson och Robinson (2006) menar att det ofta kan finnas en oklarhet kring vem som 

faktiskt är uppdragsgivare till HR-avdelningen och menar att det inte finns någon 

allmän definition som kan användas för att beskriva vad “uppdragsgivare” faktiskt 

innebär. Enligt författarna gäller det för HR att fundera på vilka personer de kan bygga 

ett strategiskt partnerskap med. De menar att det är viktigt att lägga sin tid på rätt saker 

och bygga partnerskap med personer som kan ha en verklig påverkan på företagets 

utveckling. Genom relationer går det att utbyta viktiga tankar och synsätt på flera olika 

vis, vilket är en del av företagets strategiska arbetssätt inom HR (Kesler & Law, 1997). 

Robinson och Robinson (2006, s. 28) väljer att definiera uppdragsgivare som 

medarbetare som; 
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• har äganderätt till affärsresultaten (ansvar för att uppnå 

affärsresultaten) inom organisationen. 

• har befogenhet eller makt att få saker att hända, bland 

annat anskaffande av de resurser som krävs för att 

genomföra en viss åtgärd. 

• är chef för de medarbetare vilkas prestationer ska 

förändras på något sätt.  

 

Robinson och Robinson (2006) förklarar att genom lyckade strategiska projekt kan det 

uppkomma möjligheter för HR-personen/personerna att arbeta med företagsledningen 

och influera affärsstrategier och affärsinriktning inom antingen en avdelning på 

företaget eller hela företaget. Författarna anser att det finns tre huvudsakliga faktorer 

som är nödvändiga för att en SAP ska vara framgångsrik i sitt arbete. Dessa faktorer är 

tillgång, trovärdighet samt förtroende. Tillgång handlar om att först och främst avgöra 

vilka personer som har äganderätten till affärs- och prestationsbehoven och sen att ta 

kontakt med dessa personer. Trovärdigheten handlar om att visa uppdragsgivaren att 

man kommer leva upp till de förväntningar som finns på en och leverera önskat resultat. 

När uppdragsgivare och klienter tror på att någon kan leverera resultat till företaget så 

blir han/hon trovärdig. Förtroende skapas genom att uppdragsgivare ser att det finns ett 

samband mellan ens ord och handlingar.  

 

Grensing-Pophal (2010) menar att HR i alla företag allt mer länkas ihop med företagets 

sammanlagda prestationer. Det är ofta så att HR-personal känner sig otillräckliga på så 

vis att de inte kan göra stora förändringar på företaget då de inte anser sig ha en 

strategisk roll. Författaren menar att de inte kan sitta och vänta på att få bli en strategisk 

partner utan att det handlar om ett aktivt sökande efter möjligheter för att skapa värde 

för verksamheten genom att samarbeta med VD och linjechefer för att uppnå företagets 

gemensamma mål. Att vara en strategisk partner handlar enligt Grensing-Pophal (2010) 

om att se helheten, att förstå företagets mål samt välja ut de bästa metoderna för HR att 

hjälpa resten av företaget nå dessa mål. Enligt författaren är det viktigt för HR-

medarbetare att förstå att de måste ha kunskap som sträcker sig utanför deras vanliga 

arbetsuppgifter och medverka i beslut som påverkar andra delar av organisationen. Det 

gäller att HR-personal har kunskap om verksamheten, marknadsföring, finans och 
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strategisk planering samt att de förstår hur HR hänger ihop med övriga områden. 

Grensing-Pophal (2010) förklarar att om det ska vara möjligt att bli en strategisk partner 

måste HR inse att deras roll inte är att tillfredsställa sin egen avdelning utan att 

tillfreddsställa hela organisationens behov. På liknande vis håller även Forslund (2013) 

med om tidigare resonemang. Det är viktigt att se sig själv som en del av hela 

organisationen. 
 

 

2.3 Värdeskapande HR 

2.3.1 Värdedelar 
Nilsson et al. (2011) berättar att människorna på ett företag är den viktigaste resursen 

som finns att tillgå. Dock har mottot fått en mer blek och mindre givande klang de 

senaste åren som istället liknar en klyschig slogan taget från ingenstans. Ulrich och 

Brockbank (2007) menar att grunden till HR är värdeskapande. Enligt författarna skapar 

delarna externa realiteter, aktörer, HR-processer, HR-resurser och HR-medarbetare 

tillsammans en anpassad HR-modell.  

 

Figur 1 - Modell från Ulrich och Brockbank (2007, s. 20) 
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2.3.1.1 Att känna till externa affärsrealiteter 
Att världen befinner sig i en ständig förändrings- och globaliseringsprocess är enligt 

Ulrich och Brockbank (2007) inte någon nyhet. För ett företag och deras HR-avdelning 

är det ytterst viktigt att följa samhällets utveckling av teknisk, ekonomisk och 

demografisk tillväxt och att vara lyhörd för förändringar. Författarna anser att alla inom 

HR-funktionen bör vara bekanta med omvärldens förhållande och situation samt även 

införstådda med hur HR-verksamheten kommer hjälpa ett företag konkurrera i en snabbt 

föränderlig kontext.   

 

2.3.1.2 Att serva externa och interna aktörer 
Ulrich och Brockbank (2007) förklarar att värde definieras av HR-arbetets mottagare, 

mottagare som exempelvis skulle kunna vara kunder, investerare, chefer och 

medarbetare. Först när dessa aktörer upplever ett värde har HR-avdelningen lyckats med 

sin uppgift och nått sitt mål. “Att leverera det som spelar mest roll för aktörerna är att 

fokusera på det som levereras snarare än på vad som görs” (Ulrich och Brockbank, 

2007, sid. 21). Författarna menar även på att dessa realiteter är uppdelade i externa och 

interna aktörer. Externa aktörer förklarar författaren exempelvis kan vara investerare 

som värdesätter börsvärde och som riktar in sig på ett köp av produkter och tjänster. 

Interna aktörer förklarar författarna kan vara medarbetare på olika avdelningar inom ett 

företag samt chefer som skapar och levererar olika affärsstrategier. Chefers uppgift är 

att se möjligheter i att implementera strategierna i en verksamhet och HR-avdelningen 

ska även se till att medarbetaren uppmuntras till ny kunskap, förutsättningar och 

förmågor som leder till långvarig anställning.  

 

2.3.1.3 Att skapa HR-processer 
HR-processerna bör vara synliga, definierade och utvecklade för de aktörer som har ett 

behov att tillfredsställa. Ulrich och Brockbank (2007) menar att en effektiv HR-funktion 

rör processer och rutiner kring frågor av personal, prestation, information och arbete. 

Författarna menar att vanliga frågor som ställs inom en organisation är vem som ska 

utföra ett arbete, när ska det genomföras och hur ska det gå tillväga?  
 

I vilken utsträckning skapar våra HR-processer som 

fokuserar på informaton (utifrån-in-och inifrån-ut) värde? I 

vilken utsträckning skapar våra HR-processer som 
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fokuserar på arbete (vem utför arbetet, hur utförs arbetet 

och var utförs arbetet) värde? 

(Ulrich och Brockbank, 2007, s. 134) 

 

2.3.1.4 Att bygga upp HR-resurser 
Det fokus som HR-funktionen bör skapa är kreativa strategier samt försöka organisera 

de resurser som finns att tillgå för att sammanfläta dessa på ett effektivt vis med HR-

medarbetarens insatser för att skapa värde. Vid detta steg lägger Ulrich och Brockbank 

(2007) fokus vid HR-strategi och HR-organisationen. Stämmer strategiarbete överens 

med HR-organisationens ställning? Ulrich och Brockbank (2007) förklarar att det är 

som mest effektivt då HR-funktionen har en utstakad och strategisk planeringsprocess 

som gör HR-satsningar eniga med de uppsatta målen.  

 

2.3.1.5 Att säkerställa HR-professionalism 
Ulrich och Brockbank (2007) förklarar åter igen att värdeskapande HR definieras av 

mottagaren, inte av givaren. För att medarbetare på en HR-avdelning inte ska tvinga på 

andra sina åsikter, mål och handlingar är det viktigt att de är mottagliga för vad andra 

vill. Det är viktigt med tydliga roller och fördelningar av arbetet som ska genomföras. 

På ett företag förklarar Ulrich och Brockbank (2007) att det är nödvändigt med att HR-

kompetenser hos medarbetare håller hög standard och trovärdighet. “En effektiv HR-

funktion skapar HR-medarbetare som uppvisar HR-kompetenser” (Ulrich och 

Brockbank, 2007, sid. 24).  

 

2.3.2 Värdeskapande genom outsourcing 
Dahlgren, Gillström och Hasting (1992) förklarar att begreppet outsourcing består av en 

kombination mellan orden “outside” och “resourcing” vilket enligt författarna innebär 

att ett företag väljer att överlåta produktionen av tjänster till ett utomstående företag. På 

ett företag som har väsentliga aktiviteter som inte tillhör den centrala delen av en 

verksamhet kan företaget enligt Ulrich och Brockbank (2007) välja att överlåta arbetet 

till någon annan med storskalig ekonomi - vilket antingen kan vara en central 

processenhet på företaget eller en utomstående (extern) leverantör. Arnerup-Cooper och 

Edvardsson (1998) förklarar att outsourcing handlar om att ta hjälp av kunniga konsulter 

med kompetens inom ett visst område som kan hjälpa ett företag fokusera på rätt delar 

av sin verksamhet och på så vis inte slösa med sina resurser vilket även Bragg (2006) 

instämmer. Anledningen till detta är att “minska kostnaderna för verksamheter som inte 
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är centrala och samtidigt se till att upprätthålla en acceptabel servicekvalitet” (Ulrich 

och Brockbank, 2007, sid. 151). Axelsson (1998) förklarar att frågan som många företag 

ställer sig när företaget funderar över vad som egentligen bör outsourcas och vad som 

bör fortsätta att producera i egen regi hänger väl ihop med företagets kärnkompetens. 

Författaren betonar att det finns flertalet olika funktioner inom ett företag som skulle 

kunna outscourcas till ett externt företag. Axelsson (1998) menar att vad som är 

specifikt för ett företag och deras kärnverksamhet betraktas ur en annan synvinkel eller 

annorlunda vis.  
 

Den process som innebär att aktiviteter som bildar en 

funktion och som tidigare utförts internt inom företaget i 

och med denna förändring (outsourcingen) i stället köps 

från en extern leverantör. 

(Axelsson, 1998, sid. 188) 

 

Ett företag som står inför valet att hyra in en HR-tjänst från ett externt företag bör ha 

analyserat sitt framtida behov och vara medvetna om hur det ska tillhandahållas från 

företaget och skapa värde (Dahlgren, Gillström & Hasting, 1992). Axelsson (1998) 

förklarar att det svåra med outsourcing är när företaget ska identifiera vilka delar som 

tillhör företagets kärnverksamhet och vilka delar som företaget bör förflytta till ett 

externt företag. Författaren beskriver kärnkompetens som kompetens som är unik och 

särskiljande för det specifika företaget. Kärnkompetens är enligt Axelsson (1998) de 

mest faktiska och utslagsgivande resurser som ett företag eller en organisation har. Det 

är resurser som, för andra verksamheter, är svårast att kopiera och efterlikna när 

resurserna i ett antal processer sätts samman med strategiska mål som en organisation 

eller företag vill uppnå. Två av de huvudsakliga anledningarna till att ett företag väljer 

att outsourca en avdelning till ett externt företag kan enligt Dahlgren, Gillström och 

Hasting (1992) vara för att det är en fråga om pengar eller att företaget, helt enkelt, vill 

lägga fokus på sin kärnverksamhet. Även Bragg (2006) förklarar att ett företag kan 

fokusera mer på sitt strategiska arbete och kärnverksamhet utifall vissa delar väljs att 

placeras i någon annans händer. Hansson (2005) förklarar att det många gånger är 

personalarbetet på ett företag som ligger utanför kärnverksamheten och att 

personalarbetet i sig innebär service och rådgivningstjänster såsom; företagshälsovård, 

löne- och förmånsadministration, rekrytering samt utbildning. “Ett minimikrav vid 

sådana köp är att företaget själv har en viss egen kritisk nivå på sin kompetens i 
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personalarbete för att kunna utveckla sina affärsstrategier, inklusive personalstrategier” 

(Hansson, 2005, sid. 208). Det är viktigt att företaget är medvetet om vilken tjänst de 

hyr in för att de annars inte vet om det är rätt tjänst som köpts och ska implementeras på 

företaget. Robinson och Robinson (2006) förklarar att dagens tillgänglighet av teknik 

och möjlighet till outsourcing ger utrymme för ett företag att välja hur de vill arbeta 

med de administrativa arbetsuppgifterna som exempelvis löneadministration samt 

anställdas meritförteckningar och kompetenser. Författaren menar att dessa uppgifter är 

viktiga men till ett begränsat värde för företagets framtid och framgång (Robinson och 

Robinson, 2006).  

 

 

2.4 Resumé teori  

Företagsstruktur innebär samordning av uppgifter och detta krävs för att alla på 

företaget ska veta vad dem ska göra för att bli slagkraftiga mot konkurrenter. Är ett 

företag slagkraftigt på marknaden så har de en större lönsamhet och effektivitet, vilket 

är lika viktigt för såväl ledningsgrupp som för HR-avdelningen. Slagkraftigheten ligger 

även i att skapa en god relation till alla de som verkar inom organisationen, där ibland 

linjechefer. Ledningsgruppens uppdrag går ut på att verka för hela organisationens 

bästa. HR som har någon med i ledningen visar en större tillväxt än företag som inte har 

det. Kärnverksamheten på ett företag berättar vad de i huvudsak gör sina affärer på, men 

det finns även andra funktioner på ett företag som servar och stödjer denna 

huvudprocess för att bli mer effektiv. Hur man bör strukturera sin verksamhet beror på 

det externa affärsklimatet.  

 

Ett företags strategi handlar om hur man uppnår sina mål. Strategisk HR handlar om att 

visualisera en önskad position i framtiden och hur man ska ta sig dit samt att utnyttja 

resurser på bästa möjliga vis. HR-avdelningen bör ha en god insikt i hela företagets 

verksamhet, eftersom de ska fungera som ett stöd för alla på företaget. Svårigheten med 

strategisk HR har länge legat i att arbetsuppgifterna inte varit väl definierade. HR har tre 

arbetsområden som är uppdelat i administrativt, taktiskt och strategisk. En annan 

svårighet för HR är att de inte alltid känner att de får den plats de önskar i 

organisationen och att deras röst inte blir hörd i organisationen.  

 



  
 

18 

Människan är en av de viktigaste resurserna ett företag har, vilket är något som HR-

avdelningen pekar på, och det är därför viktigt att HR-avdelningen har koll på både 

intern och extern påverkan. Värdeskapande HR handlar om att veta vem som utför 

arbetet, hur det utförs samt varför det utförs och sedan sammanfläta det på bästa möjliga 

vis för att ta tillvara på sina resurser. Ett vis att ta tillvara på sina resurser kan vara att 

outsourca icke värdeskapande uppgifter. Att outsourca eller inte är ett viktigt beslut, 

som bör analyseras noggrant och se vilket behov som finns. Det kan också vara en fråga 

om att ett företag verkligen vill lägga sitt fokus på sin kärnverksamhet eller en fråga om 

pengar.  
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3 Metod 

3.1 Uppsatsens utgångspunkter 

Författarna utgår i uppsatsen ifrån ett deduktivt synsätt, vilket innebär att arbetet utgår 

från en teoretisk grund för att sedan mynna ut i en slutsats. Anledningen till att 

skribenterna valt att utgå från ett deduktivt synsätt är för att författarna inte sedan 

tidigare hade någon kunskap kring ämnet HR och därför kände ett behov av att läsa in 

sig på ämnet genom flera teoretiska källor. Informationen som inhämtats genom semi-

strukturerade intervjuer är av kvalitativt slag. Bryman och Bell (2013) menar att 

kvalitativ forskning är en iterativ process som utgår från en diffus frågeställning, vilket 

leder till insamling och tolkning av väsentlig data. Datan skapar en bild av verkligheten, 

vilket gör att frågorna kan bli mindre i omfång och mer data kan samlas in. Detta 

innebär att forskaren lär sig och förändrar uppfattning om verkligheten under processens 

gång, för att slutligen komma fram till en slutsats. Anledningen till att en kvalitativ 

forskningsmetod användes var för att författarna ville komma åt mer djupgående 

information och inte begränsa sig i respondentens svarsalternativ. Detta är också 

anledningen till att just en semi-strukturerad intervjumetod användes. Författarna ville 

ha möjligheten att ställa följdfrågor och kunna föra en diskussion med respondenterna 

och samtidigt ge mer utrymme för respondenten att svara med sina egna ord.  

Denna uppsats utgår ifrån en interpretivistisk epistemologisk position, som Bryman och 

Bell (2013, s. 38) förklarar ”grundar sig på uppfattningen att det behövs en strategi som 

tar hänsyn till skillnaderna mellan människor och naturvetenskapens studieobjekt och 

som därför kräver att samhällsforskaren ska lyckas fånga den subjektiva innebörden av 

social handling.” Det krävs en studie av den sociala verkligheten för att skapa en 

förståelse och kunskap, eftersom människor och sociala funktioner är helt skilda från 

naturvetenskapen. Det går inte att studera människor och sedan förklara beteendet med 

naturvetenskapliga metoder.  

 

3.2 Tillvägagångssätt 

Bakgrunden till uppsatsens utformning påbörjades genom att uppsatsens författare 

inledningsvis läste på om ämnet HR, då de inte tidigare hade så mycket kunskap inom 

området. Ganska snabbt insågs att det fanns många önskemål från olika håll om att HR 

skulle vara en strategisk partner för att arbeta med företagets utveckling, men att det inte 

riktigt fungerade så idag. För att bilda en större uppfattning inledde författarna arbetet 
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med att läsa Boken “HR-transformation på svenska - Om organisering av HR-arbete” 

som är skriven av Boglind, Hällstén och Thilander (2013) och vann pris för Årets HR-

forskning 2013 (Tengblad, 2014). Efter att ha ögnat igenom denna bok förstod 

skribenterna verkligen de önskemål som fanns om en förändring på marknaden. 

Boglind, Hällstén och Thilander (2013) ansågs göra en bra insats för att försöka 

förändra företagens strategiska arbete, men som tidigare nämnts i uppsatsen blev dessa 

förändringar inte långvariga. Skribenterna insåg då att även om det verkar finnas goda 

tankar i samhället om en förändring så är det kanske inte så enkelt gjort som först kan 

tänkas. Tillsammans med handledare Anders Hytter diskuterades olika möjligheter om 

ämnet och det beslutades att författarna skulle titta på hur företag kan förändra sitt HR-

arbete för att utveckla sitt strategiska partnerskap. 

  

Vidare fortsatte författarna söka efter mer böcker till uppsatsen, vilket skedde genom 

OneSearch, som är Linnéuniversitetets söktjänst för litteratur med vetenskaplig grund. 

De sökord som användes för att hitta användbar teori till uppsatsen är; intervju, 

källkritik, HR, Human Resource, kärnverksamhet, strategisk partner, outsourcing, 

outsourcing HR, kompetens, personalavdelning, strategi, ledningsgrupp, partnerskap, 

utveckling, förändring etcetera. 
 

Efter att författarna hade läst på om HR-ämnet och diskuterat sig fram till vilken 

litteratur, från sökorden, som skulle bli mest användbar bestämdes att uppsatsen, i 

huvudsak, skulle grundas utifrån tre stycken böcker. Dessa tre böcker var; Strategisk 

affärspartner - En viktig uppgift för alla som arbetar med HR - Hur man skapar 

överensstämmelse mellan medarbetarstrategier och affärsmål med Robinson och 

Robinson (2006), Värdeskapande HR med Ulrich och Brockbank (2007) samt HR 

transformation på svenska - om organisering av HR-arbete av Boglind, Hällstén och 

Thilander (2013). Anledningen till att dessa böcker, i huvudsak, valdes att användas var 

för att de berörde mycket av det material som uppsatsen syftade till och hade ett enkelt 

och beskrivande sätt att uttrycka sig inför läsaren. Strategisk affärspartner - En viktig 

uppgift för alla som arbetar med HR - Hur man skapar överensstämmelse mellan 

medarbetarstrategier och affärsmål med Robinson och Robinson (2006) innehöll även 

information om den ursprungliga modellen för huruvida ett företag är strategiskt eller 

inte. Även om uppsatsens författare främst fokuserat på dessa tre böcker styrktes teori-

kapitlet ytterligare upp av ett antal andra författare som även var till hjälp för uppsatsens 
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utformning. Sökningen har som tidigare nämnts skett via Linnéuniversitetets sökbas 

OneSearch. Databasen ansågs som en bra bas för källsökning och här söktes med ljus 

och lykta efter användbar information till uppsatsen. Då författarna läst på lite och insåg 

att det verkligen fanns en önskan i samhället om att HR skulle bli en strategisk partner i 

många företag började dem fundera ”Varför ska det vara så svårt?” och valde därför att 

sätta sig in mer i ämnet. I ”Strategisk affärspartner” återfanns handfasta råd och tips för 

hur HR-medarbetare bör tänka för att uppnå strategiskt partnerskap och därför valdes 

denna bok som en huvudsaklig källa till uppsatsen. För att veta mer om vilket värde 

HR-avdelningen medför i en organisation valde författarna att läsa på i ”Värdeskapande 

HR”. I denna bok fick de även mer lärdom kring vilka delar i HR-arbetet som skapar 

mer värde än andra och de tre böckerna kompletterade varandra väl ansågs det, 

eftersom”HR transformation på svenska” problematiserar HR som strategisk partner, 

”Värdeskapande HR” förklarar vad för värde HR skapar och varför det är viktigt och 

”Strategisk affärspartner” förklarar, likt en handbok, hur vägen mot strategiskt 

partnerskap ska se ut.  I uppsatsens teori-kapitel (kapitel 2) har det i avsnittet 

Värdeskapande HR använts en modell (figur1) från Ulrich och Brockbank (2007). 

Eftersom denna modell är utifrån dessa författare, bestämdes att inga fler författare 

skulle komplettera detta textstycke.  

 

Med hjälp utifrån litteraturen utformades ett antal frågor som användes vid intervjuerna 

på företagen. Tankar bakom hur dessa frågor formulerades återfinns i 

operationaliseringsavsnittet (3.4) nedan. Det krävdes även ett urval för de personer som 

skulle intervjuas, vilket återfinns i avsnitt 3.6. Därefter kontaktades ett antal olika 

företag via mail och telefon och författarna fick på så vis kontakt med 

Linnéuniversitetet, Växjö Kommun, Atea Logistics, Fortknox, Företag X och Södra 

Skogsägarna. Möten bokades in tillsammans med en HR-person på vart och ett av dessa 

företagen och intervjuer genomfördes tillsammans med dessa. Företag X heter 

egentligen något annat, men valde att vara anonyma i uppsatsen. Personen som blev 

intervjuad ville även vara anonym och kallas i uppsatsen därför för Person Y. 
 

Inför intervjuerna med företagen bestämdes att HR-positioneringsmodellen (som 

återfinns i Bilaga B) skulle användas i ett första stadie som en metod för att se hur 

företagen skulle välja att positionera sig. Denna modell är inspirerad av den modell 

Robinson och Robinson (2006, s. 232-236) presenterar som “Kännetecken på en 



  
 

22 

traditionell respektive strategisk HR-avdelning”, men är till viss del omgjord för att 

fungera bättre som modell för företagen att fylla i. Vad respondenterna inte fick veta var 

att den ena sidan av modellen var “traditionell” och den andra var “strategisk”, eftersom 

ifall de skulle veta detta innan de genomförde modellen vore det ganska stor risk att de 

tänkte mer på hur de ville framstå än på vilket sätt de faktiskt arbetade. Exempelvis ett 

företag som ansåg sig själva vara strategiska och de såg att de egentligen passade bättre 

in på “traditionellt” synsätt på något av påståendena vore benägna att förvrida sanningen 

lite och istället sätta pricken på att de var mer strategiska. Av denna anledning 

bestämdes alltså att överskrifterna skulle tas bort. Anledningen att intervjun skulle 

inledas med HR-positioneringsmodellen var för att respondenten inte skulle vara för 

medveten om syftet med intervjun och att han/hon inte skulle ha frågorna i åtanke vid 

modellens ifyllande. 

 

Då HR-positioneringsmodellen var ifylld av respondenten övergick fokus till en 

semistrukturerad intervju. Mer om vad en semistrukturerad intervju är för något och hur 

en sådan går till går att läsa i avsnitt 3.3 nedan. Anledningen till att semistrukturerade 

intervjuer valdes som intervjumetod var eftersom författarna såg fördelar i att ha ett 

bestämt set av frågor som var samma till alla företag och att respondenten skulle ha 

möjlighet till öppna svar. Författarna ville även reservera sig för att ha möjligheten att 

ställa följdfrågor då de upplevde att det ofta under själva intervjuerna kan framkomma 

intressant fakta som man inte förväntat sig förut. Intervjuerna skedde individuellt med 

HR-medarbetare på de sex företagen. Mer om hur själva intervjun gick till finns att läsa 

i intervjuguiden i bilaga A. Intervjuerna spelades in samtidigt som en av uppsatsens 

författare antecknade medan den andra ställde frågorna och förde en diskussion med 

respondenten. Skribenterna valde att inte transkribera intervjuerna i efterhand då 

anteckningar fördes noggrant under själva intervjuerna, vilka till stor del kunde 

användas för framtagandet av empiri-kapitlet. Intervjuerna lyssnades även igenom i 

efterhand för att säkerställa att informationen blev korrekt. Inspelningarna finns 

tillgängliga ifall intresse finns att ta del av denna information. Då all empiri var 

insamlad påbörjades själva skrivandet av kapitlet samt de sex olika företagen ritades in i 

en samlad HR-positioneringsmodell med olika färger som symboliserade respektive 

företag. För att läsaren enklare ska kunna av materialet i empirin från både företagen 

och i den samlade HR-positioneringsmodellen återfinns ett stödmedel i Bilaga C som 

kan tas ut och läggas bredvid uppsatsen för att skapa en bredare förståelse inför läsaren. 



  
 

23 

I empiri-kapitlet presenteras HR-positioneringsmodellen avslutningsvis med anledning 

av att läsaren ska få chansen att lära känna företaget mer djupgående och vad de gör för 

att kunna ha en bättre förståelse för varför de positionerat sig som de gjort. Därefter 

skedde det viktigaste av allt i uppsatsen – en djupgående analys där empirin ställdes mot 

teorin för att se om underliggande mönster fanns. Skribenterna valde att analysera alla 

intervjufrågor (det vill säga, både de långa och korta frågorna) tillsammans då dessa 

frågor och svar ansågs komplettera varandra. Därefter plockades dessa nyckelbegrepp 

och mönster fram för att i slutsatsen mynna ut i förbättringsförslag till hur företag kan 

arbeta med HR-avdelningen för att uppnå strategiskt partnerskap.  

 

Författarna av uppsatsen valde även att i slutet av teori-, emipri- samt analyskapitel 

sammanfatta den viktigaste informationen, som läsaren bör ha med sig vidare i 

uppsatsen, i en resumé. Eftersom det är mycket information för läsaren att ta till sig av i 

varje kapitel användes detta knep för att läsaren enklare ska kunna följa med i 

uppsatsen. Empiri-kapitlet valdes att sammanfattas i en tabell som är utformad utifrån 

de 14 stycken huvudsakliga intervjufrågorna. Det ansågs bli mer övergripligt för läsaren 

att se denna information på ett samlat vis och därför utformades en tabell. Teori- och 

analyskapitel valdes att sammanfattas som en sammanhängande text, då detta ansågs 

enklare för läsaren att följa med i. 
 

3.3 Semistrukturerad intervju 
En intervju är ett samtal som förs mellan tre personer- intervjuare, respondenten samt 

någon som på något vis tar del av materialet - antingen direkt eller i efterhand. 

Kommunikationen mellan intervjuaren och respondenten handlar om att intervjuaren 

behöver en del uppgifter om ett specifikt ämne som respondenten kan uttrycka sig inom. 

“En intervju förmedlar kunskap, upplevelser, erfarenheter, åsikter, attityder, värderingar 

och annat från en intervjupersons sida till en åskådare med intervjuaren som mellanled” 

(Jacobsen, 1993, sid. 10). Den information som respondenten berättar om och som är av 

intresse för intervjuaren antecknas noggrant och används som underlag i en analys 

(Kylén, 2004). En intervju ger enligt Kylén (2004) de bästa förutsättningarna för att få 

fram hur personen som blir intervjuad tänker och känner kring det ämne som 

efterfrågas.  

 

Jacobsen (1993) anser att det går att dela in de tre huvudsakliga personernas uppgifter i 
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olika ansvarsområden. Intervjuaren bör vara den huvudsakliga initiativtagaren till 

intervjun som ska genomföras och även den som kontaktar respondenten och kommer 

överens om ett samtalsämne, tid och plats, samt vilken omfattning intervjun bör ha för 

att vara intressant och genomförbar. Intervjuaren styr samtalet och belyser de områden 

som specifikt ska behandlas och publicerar sedan resultatet via exempelvis artiklar, 

radio eller TV etcetera (Jacobsen, 1993). Enligt författaren är respondentens roll under 

intervjun att agera utifrån ett naturligt och förtroendeingivande perspektiv samt att ha en 

personlig synvinkel. Beroende på hur intervjuaren kommer i kontakt och kan skapa 

goda band till respondenten öppnar även besvararen upp sig för utvecklande av 

intervjuns frågor vilket även Andersson (1995) vidhåller. På liknande vis förklarar även 

Dalen (2007) att det är viktigt att finna en relation till den som intervjuas eftersom det 

kommer mynna ut i ett mycket bättre resultat av information. Hon menar att om den 

intervjuade känner förtroende till den person som ställer frågorna kommer han/hon att 

öppna upp sig och sina åsikter på ett helt annat vis och genom det uppnås ett mer 

tillförlitligt resultat som man kommer ha användning av i arbetet längre fram. Många 

gånger menar Jacobsen (1993) att respondentens roll under intervjun är kreativ och 

formbar såsom han eller hon önskar sig framstå. Åskådarens roll och funktion vid en 

intervju menar Jacobsen (1993) är att följa intervjun, men vara utomstående från själva 

intervjuakten. Att ta del av skriven text i en artikel eller en bildlig intervju på 

exempelvis TV innebär enligt Jacobsen (1993) inte att endast ta till sig av material utan 

att också bilda sig en uppfattning och åsikt om ämnet. Beroende på hur materialet 

behandlats, bearbetats och uttryckts är det mer eller mindre enkelt för åhöraren att ta till 

sig av det.  

 

En fördel med semi-strukturerade intervjuer är att intervjuaren kan ställa följdfrågor för 

att förstå bättre och skapa sig en djupare förståelse för personens tankar, men man 

behöver inte göra en så kallad djupgående intervju för att komma åt de allra enklaste 

uppgifterna. En semi-strukturerad intervju kräver visst förarbete från intervjuaren 

eftersom en del av frågorna bör vara utformade redan innan mötet. En semi-strukturerad 

intervju kräver även att intervjuaren, på ett bra vis, kan sammanställa svaren eftersom 

de kan skilja sig från besvararen och inte endast kan sammanställas likt slutna frågor. 

En semi-strukturerad intervju befinner sig någonstans mellan en styrd och en en öppen 

form och innehåller därför båda delar av vad som är specifikt för vardera 

intervjuformer. Lantz (2013) förklarar att det viktiga vid utformningen av en intervju 
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ligger till grund i tre olika saker; förberedelsearbetet, samspelet under intervjun samt 

hur svaren bearbetas efteråt. Författaren förklarar att; 

 

En väl genomförd intervju ger data som uppfyller särskilda 

krav på användbarhet. En väl genomförd intervju skall 

möjliggöra resultat som är tillräckligt tillförlitliga och 

giltiga för att vara nyttiga och användbara för andra och 

kunna komma andra till del. 

(Lantz, 2013, s.15) 

 

Kylén (2004) förklarar att under en intervju finns det olika tillvägagångssätt för 

intervjuaren att ställa sina frågor till respondenten. Författaren menar att det går att 

använda sig av en öppen eller styrd intervjuform. Den öppna formen av intervju kan ge 

möjlighet för intervjuaren att ställa följdfrågor som kan leda ämnet in på nya banor och 

djupare in i samtalsämnet. Respondenten får utforma sina svar som han eller hon önskar 

samt har möjlighet att ge sin personliga åsikt (Andersson, 1995). Den andra formen som 

Kylén (2004) förklarar är den mer strukturerade formen som innebär att 

svarsalternativen och alla frågor är förutbestämda innan intervjun startar. Fördelen 

gentemot den ostrukturerade formen är att det vid strukturerade intervjuer är betydligt 

mycket enklare att sammanställa resultatet och att intervjuaren inte kan påverka 

resultatet.  

 

Enligt Kylén (2004) är det intervjuaren som är den kreativa länken innan, under och 

efter intervjun och det är därför också denna person som bör veta vad intervjun ska 

mynna ut i för värde och resultat. För att inte respondenten ska bli distraherad av 

problemställningen som intervjun grundas på är det essentiellt för intervjuaren att i ett 

tidigt skede förklara för respondenten vad problemställningen ska fylla för syfte. Den 

ska inte ses som något negativt utan istället som en hjälp på vägen för att identifiera 

eventuella fel och brister (Lantz, 2013). 
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3.4 Operationalisering 

Operationalisering är ett tillvägagångsätt för att anpassa abstraktheten i den teoretiska 

bakgrund som tagits fram och senare applicera det i ett verkligt förhållande – abstrakta 

begrepp görs alltså mätbara (Jacobsen 2002).  
 

Utifrån Strategisk affärspartner (Robinson & Robinson, 2006, s. 232-236) 

“Kännetecken på en traditionell respektive strategisk HR-avdelning” med 8 faktorer för 

att avgöra om HR-avdelningen verkligen arbetar strategiskt eller om de arbetar mer 

traditionellt gjordes en modell. Modellen kom att kallas för “HR-

positioneringsmodellen” och den skulle, inledningsvis, användas vid intervjuerna på 

företagen där respondenterna skulle få sätta en prick på varje linje utefter vart de ansåg 

att deras HR-arbete bäst passade in.  
 

Författarna av uppsatsen kom överens om att fråga samma frågor till alla företagen för 

att kunna ställa svaren mot varandra samt visa hur arbetet skiljde sig mellan dem. 

Genom teorin utformades frågorna för intervjuerna vilka följer enligt nedan;  
 

1. Vad arbetar ni med på HR-avdelningen idag? 

2. På vilket sätt arbetar företaget med HR?  

3. Vad är företagets strategi?  

4. Är den gemensam på hela företaget och/eller har ni en egen strategi inom HR? 

5. Anser du att HR på något vis är med i företagets strategiska arbete? 

6. Har ni hand om hela HR-biten själva? 

7. Har ni någon från HR med i ledningsgruppen? 

8. Anser du att någon från HR bör vara med i ledningsgruppen? I så fall - varför? 

9. Anser du att HR bör vara en del av företagets strategiska arbete? I så fall - hur? 

10. Vem är HR’s uppdragsgivare? - Är det rätt person anser du? - Annars vem? 

11. Anser du att du idag har tiden att lägga fokus på “rätt arbetsuppgifter”? 

12. Hur skulle HR-avdelningen optimalt arbeta i framtiden? 

13. Hur skulle du definiera “strategisk HR”? 

14. Hur skulle du definiera “affärspartner”? 

 

Robinson och Robinson (2006) förklarar att HR består av tre stora arbetsområden, vilka 

är administrativt, taktiskt och strategiskt arbete. Med det i baktanke har fråga nummer 1 
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skapats för att besvara vad HR-avdelningen gör idag. Bengtsson och Skärvad (2011) 

anser att i en organisation samordnas olika funktioner, som bland annat HR-

avdelningen, för att verksamheten som helhet ska fungera så effektivt som möjligt. Med 

grunden i det har fråga nummer 2 styrts upp. Fråga nummer 3, 4 samt 5 är utformade 

utifrån teori från Nilsson et al. (2011) där han förklarar att strategi är ett begrepp som 

används inom flertalet områden med många olika betydelser. Begreppet speglas som 

den väg som ett företag eller organisation väljer för att uppnå sina framtida mål av 

tillfredsställelse genom. Ledningsgruppen på ett företag är dem som lägger upp det 

strategiska arbetet för hela verksamheten, vilket Boglind, Hällstén och Thilander (2013) 

förklarar. Utifrån det har fråga nummer 6 och 7 utformats för att besvara 

ledningsgruppens position på företaget. Robinson och Robinson (2006) förklarar att det, 

inom ett företag, är gynnsamt att arbeta med HR som strategisk partner. Författarna av 

uppsatsen har därför valt att fråga nummer 8 där respondenten ska besvara om HR-

avdelningen själva anser sig vara en del av det strategiska arbetet. Då författarna till 

uppsatsen inför skrivandet av inledningskapitlet läste boken “HR-transformation på 

svenska” skriven av Boglind, Hällstén och Thilander (2013) insågs att outsourcing av 

hela eller delar av HR-avdelningen kan påverka det strategiska arbetet, sågs bland annat 

fråga nummer 9 ut för att se ifall det kan vara så. Robinson och Robinson (2006) menar 

att det ofta kan finnas en oklarhet kring vem som faktiskt är uppdragsgivare till HR-

avdelningen och menar att det inte finns någon allmän definition som kan användas för 

att beskriva vad “uppdragsgivare” faktiskt innebär. Författarna av uppsatsen har därför 

valt att, genom fråga nummer 10 samt 11, definiera vem som är HR’s uppdragsgivare på 

företaget och om det finns ett fokustänk om att “utföra rätt arbetsuppgifter. Fråga 

nummer 12 utsågs för att se ifall de intervjuade personerna skulle vilja se någon 

förändring i framtiden med HR-arbetet eller ifall de är nöjda med arbetet som det är. 

Genom tidigare frågor framkommer hur företaget arbetar med HR idag och därför är det 

intressant att se om de vill att en förändring ska ske (Ulrich & Brockbank, 2007). Ett 

synsätt för att se på strategi är genom att uttrycka det som “Konsten att utnyttja 

företagets resurser i syfte att uppnå företags mål” (Bengtsson & Skärvad, 2011 sid. 15) 

och därför har fråga nummer 13 skapats. Roos, Fernström och Pike (2006) förklarar att 

en affärspartner som arbetar på ett strategiskt vis för ett företag, enkelt uttryckt, strävar 

efter att visualisera en önskad position och veta hur företaget har tagit sig dit. 

Författarna av uppsatsen är därför intresserade av att veta hur företagen väljer att 

definiera en affärspartner.  
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Korta frågor  

1. Personalen: kostnad eller investering?  

2. Outsourcing: Ja eller nej? 

3. Uppdragsgivarens påverkan på ditt arbete: Styrt eller fritt? 

4. HR’s roll i företaget: Stor eller liten? 

 

Enligt Boglind, Hällstén och Thilander (2013) betonas vikten av att anställda på ett 

företag är en resurs och inte en kostnad som inte tillför något värde till organisationen. 

Därför är det av intresse för uppsatsen att veta hur varje företag ser på sina anställda. 

För att veta hur företagets anställda ser på att outsourca hela eller delar av sin HR-

avdelning valde vi att ställa frågan om outsourcing (nummer 2). Robinson och Robinson 

(2006) förklarar hur man kan arbeta strategiskt och därför finns det fördel i att veta hur 

uppdragsgivaren påverkar ens arbete, vilket mynnade ut i fråga nummer 3. Anledningen 

till att fråga nummer 4 är av intresse är för att veta hur pass stor inverkan HR har på 

företaget, vilket Alvesson och Lundholm (2014) tidigare har förklarat.  

 

3.5 Utvärderingskriterier & källkritik 
För den kvalitativa studien krävs även utvärderingskriterier, vilka är; trovärdighet och 

äkthet (Bryman & Bell, 2013). Trovärdighetskriteriet är i sin tur uppdelat i fyra 

delkriterier, vilka är tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet samt konfirmering. Dessa 

används för att bedöma till vilken nivå studien är tillförlitlig och att forskaren har utfört 

studien på rätt vis. Det gäller att bygga upp en tillförlitlighet i de resultat forskningen 

mynnar ut i och att det kan säkerställas att forskningen utförts i samstämmighet med de 

forskningsregler som finns. I fallet med denna uppsats har alla sökningar efter litteratur 

skett i Linnéuniversitetets databas OneSearch, där forskaren kan säkerställa källornas 

ursprung. Vid utformandet av en uppsats är det nämligen viktigt att vara källkritisk, 

menar Thurén (2013). Att vara källkritisk handlar om att värdera källors tillförlitlighet, 

en källa som i uppsatsens fall kan vara en bok eller en artikel. Enligt författaren finns 

det fyra kriterier att ta hänsyn till då man ska bedöma huruvida en källa är tillförlitlig 

eller ej. Dessa kriterier är; äkthet, tidssamband, oberoende och tendensfrihet. Äkthet 

handlar om att källan inte ska vara en förfalskning och att den står för vad den utger sig 

att göra. Tidssamband innebär att ju längre tidsspann det är mellan en händelse och 

tillfället då den blev nedskriven, desto mer tvivlande ska läsaren ställa sig till källan. 

Oberoende handlar om att källan ska vara självständig och inte avskriven eller refererad 
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från en annan källa. Den sista kriterien, tendensfrihet, handlar om att källans författare 

skriver en objektiv text, opåverkad av hans/hennes egna personliga, ekonomiska och 

politiska intressen (Thurén, 2013).  

 

 

3.6 Urval 

För att välja ut företag till uppsatsen som skulle kunna undersökas och jämföras med 

teorin samt varandra togs ett antal kriterier fram som företagen skulle uppfylla för att 

kunna ingå i uppsatsen. För att vara lämpade för uppsatsen sökte författarna efter 

företag som uppfyllde krav på att företagen helst skulle befinna sig i Växjös omnejd, ha 

mer än 50 stycken anställda samt en egen HR-avdelning alternativt någon person som 

renodlat arbetar med HR-frågor. Dessa krav kändes rimliga utifrån att författarna ville 

vara öppna för vilka företag som skulle kunna vara med i undersökningen, samtidigt 

som vissa krav behövdes. Genom att söka på internet samt fråga vänner och bekanta 

framkom flera förslag på företag, vilka kontaktades och på så vis blev i slutändan 6 

intervjuer inbokade. Denna urvalsmetod kändes naturlig för skribenterna och kallas för 

snöbollsurval, vilket är en form av icke-sannolikhetsurval. Bryman och Bell (2013) 

menar att metoden bygger på att den som undersöker (forskaren) får kontakt med ett 

antal respondenter som forskaren, sedan innan, vet faller inom ramen för att uppnå de 

eventuella krav som önskas från forskaren och kännetecknar populationen. Vidare in i 

forskningen efter att respondenterna intervjuats används de i sin tur för att komma i 

kontakt med ytterligare respondenter inom ramen för urvalet (Bryman & Bell, 2013). På 

så vis bygger forskaren upp en grund av respondenter för sin egen forskning.  

 

3.7 Metod för analys 

Den information som samlades in genom intervjuerna med personer på företagen var 

kvalitativ data som analyserades av författarna själva. Enligt Bryman och Bell (2013) 

finns det inga särskilda regler för hur en kvalitativ analys ska genomföras, utan det är 

upp till författarna. Christensen et al. (2011) menar att insamling och analys vanligen 

sker parallellt under processens gång och att fokus i en kvalitativ analys ofta ligger på 

helheten snarare än delar. Syftet med en kvalitativ analys är att lyfta fram underliggande 

mönster som finns och att finna gemensamma nämnare. Författarna började med att läsa 

igenom alla intervjuer ytterligare en gång och sedan diskuterades materialet mellan 
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författarna, samt att empirin ställdes mot teorin för att ta fram mönster som enligt 

författarna fanns.  

 

Analysen inleddes med att undersöka vilka svar som respektive företag besvarat HR-

positioneringsmodellen med och att se hur de ställde sig till traditionell och strategisk 

HR. I avsnitt 3.8 nedan återfinns mer information om hur HR-positioneringsmodellen 

utvärderades. Vidare är analysen strukturerad enligt samma sätt som teorikapitlet med 

företagsstruktur, strategisk HR & Affärspartner samt Värdeskapande HR. Anledningen 

till att den strukturerades upp på detta vis var för att det var dessa ämnen som var 

återkommande i uppsatsen. Genom att ha samma struktur på både teori- och 

analyskapitel var tanken att det skulle bli enklare för läsaren att följa med i texten. Inom 

varje ämne jämfördes teorin med de sex företagen; Linnéuniversitetet, Växjö Kommun, 

Atea Logistics, Fortnox, Företag X samt Södra Skogsägarna. I avsnitt 5.1 analyseras 

först och främst HR-positioneringsmodellen på ett övergripande vis, följt av en mer 

ingående analys utifrån varje påstående. I avsnitt 5.2 analyseras sedan både de långa och 

korta frågorna (intervjufrågorna) tillsammans då dessa frågor ansågs komplettera 

varandra. Avslutningsvis sammanfattas hela analys-kapitlet i en resumé. 

 
3.8 Metod för analys av HR-positioneringsmodellen 
För att utvärdera HR-positioneringsmodellen som alla de utvalda företagen fått fylla i 

för respektive verksamhet utgick skribenterna ifrån olika teman av frågor, från 

Robinson och Robinson (2006), som även ligger till grund för modellen. När företagen 

skulle positionera sig på linjen för hur deras HR-arbete fungerade kunde 

representanterna välja utefter en linje som till vänster stod för traditionell HR och en 

sida till höger som representerade ett mer strategiskt HR-arbete. För att inte företagen, 

innan genomförandet, skulle veta vilken sida som betydde vad valde skribenterna av 

uppsatsen att inte skriva ut vare sig traditionellt eller strategiskt HR för att få ett mer 

trovärdigt svar. Ett trovärdigt svar utifrån att representanterna inte skulle kunna 

positionera sig utifrån den synen som de vill att företaget ska arbeta efter och inte hur de 

faktiskt gör idag. 
 

Modellen bestod av 8 stycken påståenden som respektive representant från vardera 

företag fick ta ställning till huruvida deras arbete lutade mer åt den vänstra (traditionell) 

eller den högra (strategiska) sidan. Målet med modellen var för skribenterna att komma 

åt företagets egna strategiska syn samt se hur företagen ställde sig till påståendena utan 
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att på förhand veta vilken av sidorna som stod för traditionell respektive strategisk HR 

(Robinson & Robinson, 2006).  
 

Vid fråga nummer 1 var modellens syfte att rikta in sig på resultatfokus som beroende 

på svar från respektive företag innebar att beskriva och ge svar på hur företagen såg på 

resultatuppfyllelse och vägen till att uppnå sina mål. Skribenterna av uppsatsen var 

intresserade av att ta reda på hur företagen ställer sig till lösningar och kvalitet samt det 

slutliga resultatet av exempelvis ett projekt eller implementering (Robinson & 

Robinson, 2006). Den andra frågan ur HR-positioneringsmodellen riktade in sig på att 

besvara huruvida företagen (inom HR-avdelningen) hade ett reaktivt eller proaktivt 

engagemang. Vid andra frågan ville skribenterna av uppsatsen veta utifall företagen 

hade vidtagit några åtgärder för att avlasta HR-avdelningen från en del av det 

administrativa arbetet för att kunna möjliggöra ett mer strategiskt arbetsfokus. Vid 

tredje påståendet uppdragsgivare in i stället för HR ut behandlades HR-arbetet utifrån 

hur företaget ställde sig till olika system, klientbehov samt vilka praxis som gällde för 

deras arbetsplats. I en HR-position på ett företag är det viktigt att vara objektiv i sitt 

synsätt. Fråga nummer 4 syftade därav till att ta reda på hur företagen ställde sig till 

lösningsneutralitet samt hur de arbetade med det. Den femte frågan i HR-

positioneringsmodellen var inriktad på lösningsmångfald. I den frågan ville skribenterna 

av uppsatsen ta reda på hur företagen ställde sig till oväntade händelser som inträffade 

samt hur de tänkte kring att lösa dem åt uppdragsgivaren på ett smidigt vis. Att veta 

vem som har det övergripande ansvaret för vilka arbetsuppgifter som ska genomföras 

vid en affär är viktigt menar Robinson och Robinson (2006). Därav syftade fråga 

nummer 6 till att beröra den traditionella respektive strategiska HR-synen av 

uppdragsgivare och ansvar. Den näst sista frågan (fråga nummer 7)  i HR-

positioneringsmodellen berörde hur företagen på traditionellt eller strategiskt HR-plan 

ställde sig till förhandsbedömning. Frågan berörde enligt Robinson och Robinson 

(2006) områden som konsekvenser för att se vilken påverkan dessa hade för att hindra 

prestationer inom företaget och deras HR-arbete. Vid ett strategiskt tänkande inom ett 

företag är HR-processen en integrerad del av verksamheten medan den inte är det vid ett 

mer traditionellt HR-arbete. Avslutningsvis syftade modellen till mätning av lösningar 

och resultat som vid traditionellt HR (vänstra sidan av modellen) ser till kvaliteten på 

lösningen. Vid ett mer strategiskt HR-arbete (högra sidan) ser företagen även till vilka 

prestations- och affärssresultat som har uppkommit genom en lösning.   
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4 Empiri 

4.1 Intervjufrågor 

4.1.1 Linnéuniversitetet 

Linnéuniversitetet är ett statligt universitet i Växjö och Kalmar. Det bildades den 1 

januari 2010 och har under åren vuxit till att idag ha cirka 31 000 studenter och 2000 

anställda. Universitetet inspireras av Carl Von Linné och bedriver sin verksamhet 

utefter orden nyfikenhet, nytänkande, nytta och närhet. (Linnéuniversitetet, 2015)  

 

Vid den inbokade intervjun på Linnéuniversitetet, som hela följande avsnitt bygger på, 

kom skribenterna i kontakt med en av universitetets personalkonsulter som heter Ulf 

Sernelin1. På Linnéuniversitetet i Växjö arbetar HR-avdelningen utefter vad 

avdelningen är ombedd att utföra från ledningens håll. Ledorden för vad avdelningen på 

universitetet gör idag är; skaffa, behålla, utveckla, avveckla samt lön, exempelvis är det 

HR-avdelningen som gör uppföljningar innan lönen går ut till personalen. 

Linnéuniversitetet är uppdelat i olika delar, vilka heter fakultet, institution och 

avdelning, där anställda med liknande uppdrag arbetar i vardera organisation men som 

har olika ansvarsområden på universitetet. Sernelin berättar att hans roll på 

Linnéuniversitetet är att ha hand om många olika delar inom HR-området men att ha ett 

större ansvar för universitetsledningens vissa delar av universitetet. Han är bland annat 

också ansvarig HR-medarbetare för polisutbildningen, institutionen för hälsa och 

vårdvetenskap, institutionen för psykologi samt även några mindre enheter. På 

Linnéuniversitetet, förklarar även Ulf Sernelin, att det idag finns 12 stycken anställda 

konsulter som sitter med personalavdelningens uppgifter, vilket även innefattar arbete 

kring lön och statistik.  

 

På Linnéuniversitetet finns det idag, enligt Sernelin, ett strategidokument som heter ”En 

resa in i framtiden”, vilket är ett dokument som syftar till att berätta hur universitetet 

aktivt arbetar med sin strategi för att uppnå sina mål. Eftersom HR-avdelningen är en 

stödfunktion till kärnverksamheten av att driva ett universitet måste HR-avdelningen 

följa den och rätta sig utefter det förhållningssättet. HR-avdelningen har en 

verksamhetsplan som de följer för att uppnå, hjälpa och implementera strategin i det 
                                                
1 Ulf Sernelin Personalkonsult Linnéuniversitetet, intervju den 7 maj 2015. 
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dagliga arbetet på universitetet. I arbetet vill Sernelin och hans kollegor uppnå en 

kompetensförsörjning, vilket för dem innebär att de strävar efter att rekrytera kompetent 

personal som både kan undervisa studenterna och forska. Linnéuniversitetet strävar efter 

att erhålla kunnig personal som kan utvecklas och inhämta större kunskap genom sin 

forskning. Det är därför viktigt att söka ytterligare extern finansiering, vilket gör det 

möjligt och genomförbart att forska. Hela Linnéuniversitetet har en gemensam strategi 

som vardera fakultet bör förhålla sig till. Sernelin förklarar att det inte går att arbeta med 

allt strategiarbete samtidigt utan det gäller att fokusera på en eller eventuellt några 

stycken delar samtidigt för att strategin i det stora hela ska gå i rätt riktning. Däremot 

anser Sernelin att HR-avdelningen borde vara mer involverad i strategin än som det ser 

ut i dagsläget. ”HR-avdelningen är en viktig funktion som absolut ska vara en del av 

hela Linnéuniversitetets strategiarbete”. 

 

Idag tillhandahåller Linnéuniversitetet hela sin HR-del helt själv, avdelningen håller på 

att rekrytera en ny chef men som de idag, kompetensmässigt, inte riktigt känner att de 

funnit. Linnéuniversitetet kan komma att ta hjälp av ett bemanningsföretag om de skulle 

känna behovet, men i stort sett innebär det inte att outsourca en del av företaget.  

 

När skribenterna frågade Ulf Sernelin om huruvida HR-avdelningen är representerade i 

ledningsgruppen får de till svars att HR-avdelningen tyvärr inte är delaktiga idag men 

att de är deltagande i vardera fakultet. Sernelin berättar för skribenterna att när han 

studerade vid universitetet fick han lära sig att de anställda är den största resursen som 

ett företag har, vilket han även berättar säkerligen skiljer sig från företag till företag. På 

Linnéuniversitetet har de inga produkter som de försöker sälja, utan företaget har 

kunskap och examen. Det arbete som utförs på arbetsplatsen kan därför inte utföras av 

maskiner utan av individer, vilket är studenter, forskande och undervisande personal. 

Studenterna är förutsättningen för att driva Linnéuniversitetet liksom en forskning som 

är finansierad av externa medel. Det som Sernelin känner är viktigast just nu är 

kompetensförsörjningen och den externa finansieringen för att bli ännu mer slagkraftiga 

mot andra universitet på marknaden. För honom är det självklart att HR-avdelningen 

ska vara en del av det strategiska arbetet eftersom universitetet är en 

kunskapsorganisation som ska ombesörja och påverka rent resultatmässigt. Han 

förklarar även vikten av att de anställda förstår hur arbetet ska utföras och att de idag 

strävar mer efter ett proaktivt arbete än att jobba på ett reaktivt vis. 
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Vidare in i intervjun ställde skribenterna frågan - Vem är HR´s uppdragsgivare? 

Sernelin svarade då att han tycker det är den akademiska verksamheten, 

kärnverksamheten, de som styr uppdraget för universitetet. I vissa delar är det styrande 

från staten, lagstiftningen samt via olika förordningar och policys. I dagens läge tycker 

respondenten även att det går att svara både ja och nej på frågan om huruvida han har 

tiden att lägga fokus på rätt arbetsuppgifter. Vissa dagar blir han förvånad över att 

arbetet inte kommit längre i utvecklingen men om han tittar på längre sikt så utför han 

det som ska genomföras. I framtiden skulle Sernelin se att Linnéuniversitetet skulle 

arbeta mer med HR-strateger på universitetet. Han menar att det är viktigt att kunna åka 

på konferenser, kunna utbyta tankar och idéer med andra universitet och därför ska det 

finnas personalkonsulter som ska fungera som ett administrativt stöd för att 

strategiarbetet ska bli större än det är idag. 

 

Slutligen frågade skribenterna av uppsatsen respondenten hur han skulle definiera 

”Strategisk HR” och ”Affärspartner” utifrån sin egen syn. Sernelin förklarade då att 

”Strategisk HR” är lokala avtal och policys för att personal ska vilja komma och arbeta 

hos ett specifikt företag. Det andra begreppet var ”Affärspartner”, vilket förklarades 

som att det är en vinning eller ett värdeutbyte mellan olika personer.  

 

Korta frågor 

1, Personalen: kostnad eller investering? 

2, Outsourcing: Ja eller nej? 

3, Uppdragsgivarens påverkan på ditt arbete: Styrt eller fritt? 

4, HR’s roll i företaget: Stor eller liten? 

 

 

4.1.2 Växjö Kommun 

Växjö Kommun bildades 1971 och är idag arbetsgivare åt cirka 6000 personer, vilket 

gör dem till ortens största arbetsgivare. De arbetar främst utifrån att invånarna i Växjö 

Kommun ska trivas och vara stolta över sin kommun samt att kommunen ska präglas av 

effektivitet, servicekänsla och mångfald. (Växjö Kommun, 2015)  
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Den 11:e maj 2015 besökte skribenterna Växjö Kommun under ett inbokat möte 

tillsammans med Berit Nodmar som arbetar på Kommunen sedan många år tillbaka. 

Hela följande avsnitt bygger på den information som inhämtades genom denna intervju 

med Nodmar2. Hon sitter idag som personalledningsspecialist för 

kommunledningsförvaltningen, vilket innebär att hon ger stöd och sköter den fackliga 

samverkan på Växjö Kommun. Dagens HR-arbete på Växjö Kommun består av att 

övergripande driva utvecklingen inom HR-frågor. De är specialister som sköter frågor 

rörande lön, arbetsmiljö, arbetsvärderingar och så vidare. De har även idag en löneenhet 

som har ansvar för att lön betalas ut på ett korrekt vis, att avstämningar blir utförda och 

avvikelser rapporteras etcetera. På Växjö Kommun arbetar idag HR med att få 

kommunen att bli en konkurrenskraftig arbetsgivare med en kvalitetssäkrad rekrytering, 

utvecklande karriärvägar och god ledarförsörjning. Det är tydligt att HR-avdelningen 

har en betydelsefull roll för arbetet och utvecklingen på Växjö Kommun.  För att arbetet 

ska fungera och sträva mot de mål som är uppsatta är det viktigt för Växjö Kommun att 

arbeta efter en utstakad strategi. Nodmar förklarar att strategiuppdraget handlar om att 

följa deras verksamhetsplan. Personalkontoret och övriga i företaget ska skapa en god 

arbetsplats för sina medarbetare vilket gör att de anställda vill stanna länge på Växjö 

Kommun som arbetsplats. Det är också viktigt att de anställda känner till strategin för 

att vardera anställd ska känna till sitt arbete och sina uppgifter. Tillsammans på 

företaget finns det en gemensam strategi att arbeta utefter men sedan har vardera 

avdelning brutit ner denna i mindre delar för att lättare kunna ta till sig av den och göra 

den greppbar, menar Nodmar. Växjö Kommun strävar hela tiden efter att bli ett 

gemensamt företag som är sammansvetsat och därför är HR med i det strategiska arbetet 

som genomförs för att uppnå sina mål. 

 

Nodmar berättar att Växjö Kommun idag tar hand om hela HR-biten själva. Företaget 

har idag rekryteringskonsulter men som de framöver ska anställa någon för istället. De 

har även till viss del upphandlat vissa tjänster inom rehabiliteringsområdet samt att 

Växjö Kommun har en utbildning för trainee (ledarskapsprogram) för de som vill bli 

chefer. 

 

I ledningsgruppen för Växjö Kommun sitter idag deras personalchef med och till viss 

del även Berit Nodmar själv eftersom hon har hand om många av HR`s frågor som 

                                                
2 Berit Nodmar Personalledningsspecialist Växjö Kommun, intervju den 11 maj 2015. 
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berörs i ledningsgruppen. I vilket fall menar Nodmar att personalchefens plats i 

ledningsgruppen är given. 

 

För att veta vilka uppgifter som ska genomföras av HR-avdelningen förklarar Nodmar 

att Växjö Kommuns uppdragsgivare är den styrande majoriteten. Hon förklarar att det är 

majoriteten som sätter målen för hur deras arbete kommer att se ut och utföras. Det är 

vad som speglas genom demokratin som sätter avstampet för hur Växjö Kommuns 

arbete kommer se ut. Som tjänsteman på Växjö Kommun är det viktigt att vara lojal 

oberoende sin egen åsikt eftersom det styrs genom demokratin. 

 

Som för många företag är tiden stundtals ganska knapp för att hinna med det arbete som 

ska utföras. Idag berättar Nodmar att hon har tillräckligt med tid för att lägga fokus på 

rätt arbetsuppgifter, hon arbetar med många olika delar på Kommunen och inte bara på 

teoretiskt plan. En framtidsvision om hur arbetet på Växjö Kommun skulle kunna 

optimeras skulle enligt Nodmar vara genom att sträva efter att bli en mer gemensam 

grupp av medarbetare. Det är ett arbete som Växjö Kommun redan gör idag men som 

säkerligen går att utveckla ännu mer. Hon menar att det är viktigt att hålla en god 

kommunikation mellan avdelningarna för att inte behöva göra dubbelarbete och att 

använda de finansiella resurserna på bästa möjliga vis. 

 

Skribenterna frågade senare i intervjun Berit Nodmar hur hon skulle definiera 

”Strategisk HR” och ”affärspartner”, två begrepp som i uppsatsen behandlas. 

”Strategisk HR” förklarar Nodmar som ett sätt för att uppnå ett företags uppsatta mål. 

För Växjö Kommun skulle det kunna vara att exempelvis se vad man kan lära sig av 

andra kommuner och få influenser av dem för att optimera arbetet för sin egen kommun. 

Det andra begreppet som var ”affärspartner” förklaras som ett samarbete mellan två 

olika parter för att uppnå maximalt utnyttjande och vinst. 

 

1, Personalen: kostnad eller investering? 

2, Outsourcing: Ja eller nej? 

3, Uppdragsgivarens påverkan på ditt arbete: Styrt eller fritt? 

4, HR’s roll i företaget: Stor eller liten? 
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4.1.3 Atea Logistics 

Atea Logistics arbetar med att leverera produkter och tjänster för att förbättra it-

infrastrukturen. Atea Logistics är en del av Atea-koncernen och fokuserar på att köpa 

IT-produkter och på att konfigurera, återvinna samt sköta den logistiska biten. (Atea 

Logistics, 2015) 

 

Den inbokade intervjun på Atea Logistics ägde rum den 11:e maj 2015 tillsammans med 

Helene Gröön3 som har befattningen HR-chef och följande avsnitt bygger på denna 

intervju. Hon arbetar sedan flera år tillbaka i företaget och har god insikt i Atea 

Logistics verksamhet. Gröön förklarar att HR-positioneringsmodellen är väldigt 

beroende av vilket arbete som ska utföras eller vilket projekt som diskuteras. På HR-

avdelningen arbetar man idag med alla HR-relaterade frågor, och har även hand om sitt 

egna lönesystem. I övrigt lyfter och ansvarar HR för både hårda och mjuka frågor om 

vartannat för att deras medarbetare ska trivas på Atea Logistics. I dagsläget berättar 

Gröön att Atea Logistics sätter upp HR-mål samt gör planer för hur arbetet ska utföras 

och fungera för att vara en integrerad del av verksamhetsplanen. På Atea Logistics 

strävar och arbetar de utefter strategin att vara koncernens logistikexperter för att 

samordna och verka tillsammans som ett gemensamt och samlat företag där alla delar är 

viktiga för att helheten ska fungera. På HR-avdelningen, förklarar Gröön, försöker de 

bryta ner strategin i mindre små greppbara delar som gör att strategin blir enklare att 

följa och ta till sig av. Hon förklarar att vardera avdelning har olika ansvarsområden 

men att de tillsammans arbetar för helhetens mål. På ett självklart vis är HR-

avdelningen en aktiv del i Atea Logistics strategiska arbete. 

 

Längre in i intervjun frågade skribenterna sedan Helene Gröön om Atea Logistics har 

hand om hela HR-biten själva på företaget. Hon berättade då att företaget sköter HR-

delen själva och att de tillsammans med hela Atea Sverige använder sig av ett 

gemensamt löneutbetalningssystem för att betala ut lön till sina anställda. Gröön 

förklarar även under intervjun att Atea Logistics inte använder sig av outsourcing i 

någon större utsträckning. Den del som företaget möjligen har valt att ta hjälp med är 

rekryteringsdelen där de bland annat tar stöd ifrån Inpeople bemanning. Det är smidigt 

att ta hjälp av ett bemanningsföretag för att täcka upp den kompetens och 

                                                
3 Helene Gröön HR-chef Atea Logistics, intervju den 11 maj 2015. 
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arbetsförsörjning som de vid ett tillfälle är i behov av för att nå ut med den produktion 

som vid tidpunkten efterfrågas från deras kunder. 

 

I dagens läge på Atea Logistics förklarar Gröön att representanter från HR-avdelningen 

finns med till en adjungerad (tillfälligt representerad) grad i ledningsgruppen. Med det 

sagt menas att vid behov finns HR-avdelningen med när den typen av frågor skall tas 

upp för diskussion. Hon förklarar även att den som i det fallet representerar företaget för 

dessa frågor är hon själv eftersom hon leder och styr frågorna. När skribenterna frågar 

Helene Gröön ifall hon anser att HR-avdelningen bör vara med i ledningsgruppen 

förklarar hon att det är en svår fråga. Hon menar att det är viktigt att och att det 

underlättar att ha en god insikt i företagets cirkulerande frågor och samtalsämnen som 

på så vis gör att hon känner sig uppdaterad om vad som pågår i organisationen. ”Av den 

anledningen känns det viktigt att vara representativ i ledningsgruppen” säger Gröön. 

Dock förklarar hon även att det kan finnas minimalt med tid ibland för att vara 

representativ i en ledningsgrupp och att det inte alltid finns utrymme för att delta på ett 

sådant vis som hade önskats. 

 

Vid frågan om hur Atea Logistics anser att HR bör vara en del av företagets strategiska 

arbete betonar Gröön verkligen att det är viktigt. Det är ytterst nödvändigt för att 

säkerställa relationen till medarbetarna. Hon menar att det alltid kommer finnas HR-

relaterade frågor kring bemanning, kompetens, antalet anställda etcetera. På Atea 

Logistics ses alla delar som en viktig del i helhetens arbete för att uppnå det strategiska 

arbetssättet samt slutmålet. För att företaget ska veta vad som förväntas och ska utföras 

är det essentiellt för Atea Logistics att veta vem som är HR`s uppdragsgivare. I 

företagets fall kan det bero på i vilken situation som menas. I vissa fall menar Gröön att 

det skulle kunna vara chefer eller ett projekt inom organisationen. Hon förklarar även att 

det, inom vissa frågor, skulle kunna vara fackligt eller andra övriga partners vid andra 

frågor. På Atea Logistics skulle det även kunna vara den slutliga kunden via en facklig 

organisation. På så vis skulle uppdragsgivarna för företaget kunna vara väldigt olika 

beroende på vilket sammanhang som diskuteras. 

 

I det samhälle som Atea Logistics arbetar i idag förklarar hon att det ibland kan vara 

stressigt att hinna med allt som ska göras på ett så stort företag. Hon förklarar att hon i 

HR-sammanhang är ”med från ax till limpa” och att det finns många bitar som hon 
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skulle vilja ha mer tid för än hon har idag. Om det gick att önska sig mer tid skulle 

Gröön vilja utföra ett mer strategiskt arbete istället för administrativt i strävan mot att 

hela tiden arbeta sig framåt och inte bli stillasittande på ett och samma ställe. För att 

optimera HR-avdelningens arbete i framtiden skulle Gröön se att Atea Logistics lägger 

stor vikt vid att finna rätt kompetens för det arbete som ska utföras. För en kort tid sedan 

har företaget anställt en person från produktionen som ska arbeta som en länk till HR-

avdelningen för att förmedla hur arbetet går och bör utföras på bästa möjliga vis. Denna 

relativt nya organisationsförändring ska inom en kort tid utvärderas och bedömas för att 

se vilket utfall som den givit. 

 

När Gröön ska definiera ”Strategisk HR” förklarar hon att det bör vara när ett företag 

eller en organisation arbetar utefter rätt arbetsinriktning för att uppnå sina mål. Hon 

menar att det inte går att se HR-avdelningen som en isolerad del i ett företag utan att 

avdelningen bör vara en integrerad del av helheten på företaget. Det andra begreppet 

som skribenterna av uppsatsen skulle vilja ha definierat är ”affärspartner”. Det är ett 

begrepp som respondenten inte direkt känner att Atea Logistics använder sig av idag. 

Hon beskriver det som ett begrepp som hon skulle vilja placera inom säljområdet och att 

det borde vara ett avtal mellan partners. Att ett värde utbyts mellan två parter och att 

båda delarna har en vinning på utbytet.    

 

1, Personalen: kostnad eller investering? 

2, Outsourcing: Ja eller nej? 

3, Uppdragsgivarens påverkan på ditt arbete: Styrt eller fritt? 

4, HR’s roll i företaget: Stor eller liten? 

 

4.1.4 Fortnox 

Fortnox är ett företag som levererar internetbaserade program för företag, föreningar 

samt redovisnings- och revisionsbyråer. Företaget bildades 2001 och har idag runt 125 

anställda på sitt huvudkontor i Växjö. (Fortnox, 2015)  

 

Vid mötet tillsammans med Sara Nylén som är HR-chef på Fortnox sedan oktober 2014 

inhämtades den 11maj 2015 information om Fortnox verksamhet samt hur de arbetar 

idag med måluppfyllelse och strategi. Likt tidigare empiri-avsnitt bygger även detta 
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avsnitt på intervjun med Sara Nylén4. Nylén förklarade att Fortnox är inne i en 

förändringsprocess som innebär att företaget ganska nyligen fick en ny VD och att 

företaget står i transformationen mellan att införa och utvärdera hur förändringen gått. 

På Fortnox idag arbetar HR-avdelningen med flertalet olika delar för att utveckla och få 

företaget att sträva mot allt högre mål i framtiden. Hon förklarar att HR-avdelningen 

dels arbetar på ett strategisk vis, vilket innebär att de skapar förutsättningar för sina 

medarbetare för att de ska trivas och växa på Fortnox som arbetsplats, men även med att 

skapa förutsättningar för att rekrytera nya medarbetare, kompetensförsörja företaget 

internt med utbildningar som skapar en hög kompetens etcetera. Arbetet går även ut på 

att säkerställa att deras processer håller en hög kvalité och är långsiktigt hållbara. Nylén 

menar att för att företaget ska fungera väl är det ytterst viktigt att ha en god 

kommunikation mellan de anställda. Hon tror på att ledarskap är en av många nycklar 

till framgång och att företagets anställda vet vad som förväntas av dem, hur de ska 

arbeta och i vilken riktning. Nylén berättar att de vill hålla en god arbetsmiljö med både 

en god psykisk och fysisk hälsa, för att motarbeta stress, mobbning, 

långtidssjukskrivningar etcetera. Bland många fler uppdrag som HR-avdelningen på 

Fortnox arbetar med idag nämner även Nylén att de har ansvar för löner, försäkringar 

och företagshälsovård. Arbetet som beskrivs handlar om både små och stora saker och 

alla delar är viktiga för att medarbetarna ska trivas och se Fortnox som en god 

arbetsplats. Nylén förklarar vid intervjun att även om Fortnox har till huvudsyfte att 

skapa lösningar för småföretagare handlar deras kärnverksamhet på Fortnox, minst lika 

mycket, om att se till att deras anställda trivs och mår bra. I takt med att företaget har 

expanderat i en väldig fart gäller det även, enligt Nylén, att sätta sig ner och skapa sig 

en förståelse för vilken företagskultur som företaget bör ha - ”Hur ska vi bevara Fortnox 

och vad vi står för?”. 
 

Inom de kommande åren berättar Nylén att Fortnox har en strategi för att växa, som 

företag, med 25 % per år i omsättning fram till 2020. Nylén hoppas att de ska kunna 

effektivisera och bli bättre på att ta till vara på resurser. Idag finns det en strategiplan för 

vardera avdelning och enhet som sedermera är nedbruten på individnivå för att anpassas 

utefter mål och den enskilda medarbetaren. Alla medarbetare ska ha mål att sträva efter 

som är anpassade utefter hur företaget ska arbeta för att uppnå sitt helhetsmål. När 

skribenterna sedan frågar Nylén om HR på något vis är med i företagets strategiska 

                                                
4 Sara Nylén HR-chef Fortnox, intervju den 12 maj 2015. 
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arbete får de till svars att HR i allra högsta grad är delaktiga. Hon menar på att HR är en 

del av kärnverksamheten och att HR absolut bör vara det. På Fortnox har HR-

avdelningen hand om hela biten själva, de har idag inte valt att outsourca någon del. 

Dels för att det idag inte finns ett behov av det på Fortnox och samtidigt för att Nylén 

inte tror att det är en bra lösning. Hon tror på att det är viktigt att hålla sig nära sina 

anställda och att närheten inte uppnås utifall att ett företag väljer att istället outsourca en 

del. Lika självklart som att en HR-chef bör hålla sig nära sina anställda är det även 

naturligt att HR-avdelningen ska sitta med i ledningsgruppen, vilket Nylén gör. 
 

När skribenterna sedan frågade Sara Nylén om HR-avdelningens uppdragsgivare 

förklarade hon att det är Fortnox AB genom styrelsen och ägarna. Fortnox är ett 

börsnoterat bolag som hela tiden strävar efter en ökad lönsamhet. Genom åren på olika 

arbetsplatser tycker Nylén att hon har blivit bra på att sätta tydliga gränser för hur hon 

ska arbeta. Hon känner idag att det finns utrymme att lägga fokus på rätt arbetsuppgifter 

och hon gärna tar sig an både stora och små saker som skall genomföras på Fortnox. I 

takt med att Fortnox växer och blir allt större och större skulle företaget optimalt arbeta 

i framtiden med att bli mer specialiserade och skapa sig kompetens genom fler 

utbildningar. I dagens läge förklarar Nylén att företaget är för litet men att det inom 

några år kommer att vara mer än aktuellt att tänka mer på kompetensen och 

utvecklingen internt inom företaget. Avslutningsvis under intervjun definierar Nylén 

”strategisk HR” som en metod för att uppnå affärsmässiga mål som exempelvis ett 

företag har satt inom en begränsad tidsperiod. Vid definitionen av ”affärspartner” 

förklarar Nylén det som att det är ett begrepp för att köpa eller debitera 

specialisttjänster.   
 

Korta frågor:  

1, Personalen: kostnad eller investering? 

2, Outsourcing: Ja eller nej? 

3, Uppdragsgivarens påverkan på ditt arbete: Styrt eller fritt? 

4, HR’s roll i företaget: Stor eller liten?  
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4.1.5 Företag X 

Detta företag har valt att vara anonyma i uppsatsen. Skribenterna har av denna 

anledning valt att kalla företaget för Företag X och den intervjuade personen för 

Person Y.  	   

 

Den 13:e maj besökte skribenterna Företag X på hemlig ort för en inbokad intervju 

tillsammans med Person Y som sitter på företagets HR-avdelning sedan flertalet år 

tillbaka, närmare bestämt 27 år. I personalavdelningens byggnad, förde skribenterna en 

intervju i syfte att se hur Företag X arbetar med HR som en del av företaget för att 

uppnå sina mål. Följande avsnitt bygger på intervjun med Person Y på Företag X5. 
 

På HR-avdelningen på Företag X sitter det idag tre stycken ansvariga personer för 

företagets HR-frågor. På HR-avdelningen sköts allt ifrån tjänsterekrytering, bemanning, 

kompetensutveckling, förhandlingar, krishantering, rehabilitering samt strategiarbete 

både på ett globalt och lokalt plan. Det finns även personal som tar hand om själva 

lönebiten och ser till att avvikelser, rapportering och övriga lönefrågor hanteras på ett 

korrekt vis. Vidare frågade skribenterna om på vilket sätt företaget arbetar med HR. 

Skribenterna fick då till svars att HR finns med i dagens företagande men att det tyvärr 

kan vara deltagande i olika grad. Arbetet har de senaste åren handlat om att gasa och 

bromsa lite beroende på att verksamheten styrs efter marknaden. Inställningen på 

företaget till HR-avdelningen är positiv men när det är en åtstramning eller övriga 

problem som uppstår får inte riktigt de mjuka frågorna samma uppmärksamhet. 
 

För att arbetet ska gå framåt och uppnå företagets mål har dem en vision och affärsidé 

som bygger på att de ska vara marknadsledande inom sin bransch. ”Vi satsar väldigt 

mycket på både kvalité, miljö och design för att hålla en hög nivå på våra produkter” 

säger Person Y. De senaste åren har företaget X arbetat med ett ökat miljötänk vilket 

exempelvis har inneburit framtagning av en Fairtrade-produkt. Företagets ägare har en 

utstakad strategi om hur de vill att organisationen ska arbeta och det är därför viktigt att 

stötta upp denna strategi och arbeta utefter den. Idag förklarar Person Y att HR-

avdelningen till viss del är med i företagets strategiska arbete. Han/hon förklarade att 

det idag finns en god kommunikation mellan deras chefer och anställda men att han/hon 

gärna skulle se att ledningen satte sig ner och kopplade samman företaget med fler 

                                                
5 Person Y HR-medarbetare Företag X, intervju den 13 maj 2015. 
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mjuka frågor. Person Y tror att ännu mer krut vid det strategiska arbetet skulle gynna 

och utveckla företaget ytterligare. ”Vi har idag en väldigt lojal och kompetent personal 

som skulle utvecklas och kunna ta nästa steg om de fick möjlighet att bli än mer 

involverade i företagets strategiska arbete” säger Person Y på Företag X. Han/hon tror 

på att företaget skulle kunna bli ännu bättre på att se vad människorna inte bara kostar 

företaget utan även vad de ger tillbaka till verksamheten. För honom/henne är det sedan 

naturligt att även HR-avdelningen ska vara representerade i ledningsgruppen, vilket de 

dock inte är idag även om HR-direktören har en nära kontakt med företagets VD. 
 

På Företag X idag tar man till stor del hand om hela HR-biten själv men använder sig av 

hjälp ifrån ett bemanningsföretag som anses som ett seriöst företag att arbeta med. 

Under vissa perioder när det är hög produktion har Företag X det ganska stressigt och 

känner att de inte riktigt klarar av att rekrytera och bemanna själva. Om det sedan skulle 

vara så att produktionen skulle minska och företaget måste dra ner på sin personal känns 

det mer humant att göra det via ett bemanningsföretag. Bemanningsföretaget sätter inte 

den varslade i ett arbetslöst tillstånd utan finner ofta en annan lösning för den före detta 

inhyrda personen vid Företag X, vilket gör att båda parter finner en lösning. 

När skribenterna sedan frågade vem som är HR´s uppdragsgivare förklarade Person Y 

att det är ledningen. ”För mig är det självklart eftersom vi är arbetsgivarrepresentanter” 

säger Person Y. På Företag X är det alltid ett högt tempo med flertalet uppgifter och 

projekt som ska genomföras. Det är därför inte alltid säkert att Person Y känner att 

han/hon räcker till och kan utföra rätt arbetsuppgifter. Han/hon menar att det alltid 

händer oväntade saker på företaget, snabba händelser som kan göra att de får planera 

om och finna kvicka lösningar. Person Y förklarar att det ibland kan inträffa kriser på 

jobbet genom exempelvis produktionen som HR-avdelningen måste vara med och delta 

i. För att framtida arbete skulle kunna optimeras önskar Person Y att det skulle finnas 

mer tydlighet kring Företag X anställda – en tydlighet kring vad som ingår i 

medarbetarskapet. Han/Hon menar att företaget bör sträva ännu mer efter att locka det 

bästa ur vardera anställd. Genom att vara tydliga med företagets förväntningar hoppas 

han/hon att företaget kan arbeta vidare med sin organisationsstruktur och utveckla 

företagskulturen. 
 

Precis som i ovanstående intervjuer har skribenterna valt att fråga Person Y om hur 

han/hon skulle definiera ”Strategisk HR” samt ”Affärspartner”. Han/hon förklarar det 

första begreppet som att det skulle vara tydlighet i en organisation, att ge stöd åt 
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ledningen i viktiga frågor som ska behandlas. “HR-avdelningen ska vara en resurs i 

personalfrågor” säger Person Y. Han/hon förklarar även att det skulle kunna vara att 

utveckla medarbete, organisation och ledare till att arbeta i rätt riktning mot företagets 

uppsatta mål. Avslutningsvis definierar Person Y begreppet ”Affärspartner” som en 

leverantör eller samarbetspartner av något. I Företag X fall skulle det kunna vara både 

interna och externa affärspartners.	   
 

Korta frågor 

1. Personalen: kostnad eller investering? 

2. Outsourcing: Ja eller nej? 

3. Uppdragsgivarens påverkan på ditt arbete: Styrt eller fritt? 

4. HR’s roll i företaget: Stor eller liten? 

 

4.1.6 Södra Skogsägarna 

Inom koncernen Södra Skogsägarna arbetar idag nästan 3600 medarbetarer, med allt 

ifrån skogsskötsel och miljövård till ekonomi, försäljning och produktutveckling. Södra 

Skogsägarna är ett företag som drivs som en ekonomisk förening, en medlemsförening 

som ägs av ungefär 53 000 gemensamma ägare. Förutom den svenska marknaden 

arbetar företaget också på ett globalt plan med kunder i bland annat Danmark, Norge, 

Litauen samt Tyskland. (Södra Skogsägarna, 2015) 

	  

I den avslutade delen av empiriinsamlingen genomförde skribenterna en sista intervju 

tillsammans med Maria Magnesjö Nilsson6 på Södra Skogsägarna, vilket är vad 

följande avsnitt är byggt av. Maria Magnesjö Nilsson sitter idag som HR-chef på Södra 

Skogsägarna som har sitt huvudkontor i Växjö. På HR-avdelningen idag arbetar 

företaget utefter en strategi som omfattar Hälsa & arbetsmiljö, Kompetensförsörjning, 

Värdegrund samt Prestationsstyrning. Magnesjö Nilsson berättar för skribenterna att 

Södra Skogsägarna i dagsläget befinner sig i en förändringsprocess som bygger på att 

inom koncernen försöka implementera ett så kallat servicecenter inom HR, vilket 

innefattar behandlingen av repetitiva och administrativa arbetsuppgifter och omfattar 

aktiviteter såsom lönehantering, pensionsförmåner, HR-controlling, rekrytering, 

kompetensutbildning etcetera. På HR-avdelningen finns även ansvaret för Södra 

Skogsägarnas Trainee- och utvecklingsprogram, program som satsar på unga talanger 

                                                
6 Maria Magnesjö Nilsson HR-chef Södra Skogsägarna, den 18 maj 2015. 
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som är villiga att arbeta och utvecklas i en hög hastighet för att nå en snabb karriär. 

Magnesjö Nilsson förklarar för skribenterna att på ett så stort företag som Södra 

Skogsägarna är det viktigt att försöka bilda en gemensam bild av hela koncernen för att 

se vad verksamheten verkligen står för. ”Det handlar om att greppa koncernstrategin för 

att veta hur alla avdelningar ska arbeta i framtiden på bästa möjliga vis” berättar 

Magnesjö Nilsson. Hon förklarar även att företaget befinner sig mitt i processen att 

anpassa strategin till ett mer samlat Södra Skogsägarna och att företaget inom en 

framtid kommer att vara ett mer samlat sådant. För att den ekonomiska föreningen ska 

arbeta med en mer samlad bild förklarar Magnesjö Nilsson att företaget har fusionerat in 

många delar i verksamheten istället för att ha ett antal bolag. Hon förklarar även att de 

har finansiella mål som innebär att de ska stärka medlemmarnas verksamheter och att 

företagets varumärke ska bli ännu större inom branschen.  

	  

På HR-avdelningen finns det idag en mindre och greppbar strategi för hur arbetet ska 

fungera på företaget i Växjö. Magnesjö Nilsson förklarar att HR i allra högsta grad är 

med i företagets strategiska arbete. HR-arbetet som idag utförs kopplas till affärer med 

deras kunder men att företaget skulle kunna arbeta vidare med detta. Hon förklarar att 

det idag finns sex stycken HR-chefer och en HR-direktör inom koncernen på Södra 

Skogsägarna och att HR-direktören sitter med som en aktiv länk i ledningsgruppen. 

Inom företaget har medarbetarna ett högt förtroende för sin ledning och en god känsla 

för att det finns möjligheter att påverka företaget. Det är enligt Magnesjö Nilsson viktigt 

att ha en strategisk plan att arbeta utefter, dels för att företaget och de anställda ska veta 

hur de ska uppnå sina mål samt för att Södra Skogsägarna är ett humant företag som 

lägger stor vikt vid både sina ägare och anställda. 

	  

På Södra Skogsägarna berättar Magnesjö Nilsson att HR-avdelningen har hand om hela 

HR-biten själva och att de i liten mån använder sig av outsourcing idag. Vad som idag 

är uthyrt till ett annat företag är tjänsten med transportmedel och kompetens inom 

specifika områden. På Södra Skogsägarna har man resonerat sig fram till att göra det 

utifall det finns ett värde i denna tjänst. Mycket av det arbete som, idag inom företaget, 

ska utföras klarar Södra Skogsägarna av på egen hand och väljer därför på så vis att 

outsourca i liten grad. 
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När skribenterna frågade Maria Magnesjö Nilsson vem som är HR`s uppdragsgivare 

förklarade hon att det är företagets koncernchef Lars Idermark. Han sitter sedan 2 år 

tillbaka som VD och koncernchef för Södra Skogsägarna och får i sin tur uppdrag av 

styrelsen, uppdrag som tillsammans med övriga anställda ska genomföras för att uppnå 

målen. Magnesjö Nilsson förklarar att det känns bra att koncernchefen är 

uppdragsgivare och att det är rätt för Södra Skogsägarna. Huruvida hon anser sig ha 

tillräckligt med tid att utföra rätt arbetsuppgifter eller inte, svarar hon att de precis har 

påbörjat en resa med denna typ av fråga. Magnesjö Nilsson förklarar att den nya resan 

innebär att företaget i möjligast mån vill försöka frigöra så mycket av sin tid som 

möjligt på aktiviteter av högt värde. Att frigöra tid kan exempelvis göras genom att ha 

en utvecklad hemsida med mycket av information och självbetjäning, vilket gör att 

kunderna kan klara mycket på egen hand. De har även skapat en HR-support som på ett 

enkelt vis kan svara och frigöra tid, vilket gör att HR-avdelningen arbetar på ett mer 

strukturerat och effektivt vis än de gjort tidigare på företaget. Magnesjö Nilsson 

förklarar att HR-avdelningen strävar efter att utvecklas till fullo för att inom ett år 

fungera på ett optimalt vis för att skapa största möjliga värde för Södra Skogsägarna.	  

Avslutningsvis frågar skribenterna Magnesjö Nilsson hur hon skulle förklara ”Strategisk 

HR” och ”Affärspartner”. Det första av dessa två begrepp väljer hon att beskriva som att 

det är strävan mot att försöka arbeta på ett verksamhetsnära plan, det är arbete som på 

lång sikt gynnar företaget rent karriärmässigt. Det andra begreppet som Magnesjö 

Nilsson på Södra Skogsägarna ombads förklara var ”affärspartner”. Hon förklarade att 

det är någon som kan se till hela affären och vad affären bidrar till i sitt sammanhang. 

	  

1, Personalen: kostnad eller investering?	  

2, Outsourcing: Ja eller nej?  

3, Uppdragsgivarens påverkan på ditt arbete: Styrt eller fritt?	  

4, HR’s roll i företaget: Stor eller liten? 
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4.2 HR-positioneringsmodellen 

Nedan visas hur respektive HR-person på varje företag valde att positionera sig i HR-

positioneringsmodellen. Varje företag är kartlagt med var sin färg, enligt; 

 

Grön = Linnéuniversitetet 

Lila = Växjö Kommun 

Röd = Atea Logistics 

Orange = Fortnox 

Grå= Företag X 

Blå = Södra Skogsägarna 
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Fokuserar på den lösning som 
implementeras; lösningen (dvs. 
kompetensutveckling) blir 
slutmålet. 

Fokuserar på vad medarbetarna 
behöver göra; lösningen betraktas 
som ett medel för att nå målet att 
förbättra arbetsprestationerna.  

Fokuserar först och främst på att 
gå in reaktivt; fungerar ofta som 
brandsläckare.  

Fokuserar på det viktiga och inte bara 
på det brådskande. Arbete identifieras 
både reaktivt och proaktivt. Projekt är 
mer långsiktiga och direkt kopplade 
till affärsmål.  

Huvuddelen av arbetet är inriktat på 
HR-åtgärder, som att skapa HR-
system och implementera dem i hela 
bolaget. 

Huvuddelen av arbetet är inriktat på 
behov som initierats av 
uppdragsgivaren, eftersom behoven 
kan kopplas till uppdragsgivarens 
affärs- och prestationsbehov.  

      

Tar ställning för en lösning i de 
inledande diskussionerna.  

Tar inte ställning för någon 
lösning under de inledande 
diskussionerna.  

TRADITIONELL HR STRATEGISK HR 
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Förlitar sig på enstaka lösningar (i 
allmänhet avdelningens 
specialitet).  

Underlättar tillgången till en 
mångfald lösningar, både inom 
och utanför HR-avdelningen.  

      

      

      

Kan arbeta oberoende av partnerskap 
med uppdragsgivaren. Ansvaret för att 
lyckas är uppdelat mellan HR, som har 
äganderätten till kvaliteten på HR-
lösningarna, och uppdragsgivaren, som 
har äganderätten till affärsresultaten. 

Bygger partnerskap med uppdragsgivare som 
spelar en aktiv roll i projektet (dvs. som har 
äganderätten till det affärsbehov som stöds). 
Ansvaret är delat; både HR och 
uppdragsgivaren har ansvar för de 
prestations- och affärsresultat som uppstår 
genom åtgärden.  

Förhandsbedömning är ett 
alternativ. Arbetsmiljöhinder för 
de önskade prestationerna 
identifieras sällan. 

En förhandsbedömning är 
nödvändig. Prestationsgap och 
orsakerna till dem identifieras. 

Utvärdering av lösningar sker 
vanligen.  

Utvärdering och lösningar sker 
tillsammans med mätningar av de 
prestationsresultat och operativa 
resultat som uppnåtts. 

TRADITIONELL HR STRATEGISK HR 
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4.3 Resumé empiri 
Frågorna som ställdes till företagen och som används i tabellen återfinns i Bilaga C. 

 Linnéuniversite
tet 

Växjö 
Kommun 

Atea Logistics Fortnox Företag X Södra 
Skogsägarna 

1 Skaffa, behålla, 
utveckla, avveckla, 
lön. 

Lön, arbetsmiljö, 
arbetsvärderingar. 

Alla HR-relaterade 
frågor och 
lönesystem. 

Skapar 
förutsättningar 
för 
medarbetarna. 

Bemanning, 
kompetensutveckling
, förhandling, 
krishantering. 

Hälsa & 
arbetsmiljö, 
kompetensförsörjni
ng, värdegrund, 
prestationsstyrning. 

2 Uppdelade 
ansvarsområden. 

Driva utveckling 
inom HR-frågor. 

Följer 
verksamhetsplanen
.  

Rekrytera, 
kompetensförs
örja, utbilda.  

Både gasande och 
bromsande. 

Implementera 
service-center. 

3 Hänvisar till 
dokument; ”En resa 
in i framtiden”. 

Hänvisar till 
dokument.  

Att vara 
koncernens 
logistik-experter. 

Växa och 
effektivisera. 

”Hur de vill att 
företaget ska arbeta.” 

Strategin = under 
förändring. 

4 Gemensam, men 
även nedbruten. 

Gemensam för 
hela företaget, 
men även 
nedbruten. 

Gemensam, men 
bryts även ned. 

Gemensam. Gemensam. Gemensam. 

5 Bör vara mer. Ja, men strävar 
efter mer. 

Ja. Ja, i allra 
högsta grad. 

Delvis. Ja. 

6 Ja. Ja. Ja, mestadels. Ja. Mestadels. Ja, mestadels. 

7 Nej. Ja. Ja, adjungerat. Ja. Nej. Ja. 

8 Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. 

9 Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. 

10 Den akademiska 
verksamheten. 

Staten. Chefer eller 
projekt. 

Styrelsen och 
ägarna. 

Ledningen. Koncernchefen. 

11 Både ja och nej. Ja. Nej, inte alltid. Ja. Inte alltid. Förväntas bli bättre. 

12 Mer strategiskt. Som idag, men 
mer utvecklat. 

Rätt kompetens för 
arbetet som ska 
utföras. 

Mer 
specialiserade 
och mer 
utbildningar. 

Locka det bästa ur 
varje anställd och 
tydligare med 
förväntningar. 
Utveckla 
företagskulturen. 

Skapa största 
möjliga värde.  

13 Lokala avtal och 
policys för att 
personal ska vilja 
arbeta där. 

Ett sätt att uppnå 
företagets 
uppsatta mål. 

Ett företag som 
arbetar efter rätt 
arbetsinriktning. 

Affärsmässiga 
mål. 

Stöd åt ledning i 
viktiga frågor. 

Strävan mot en 
verksamhetsnära 
plan. 

14 Vinning eller 
värdeutbyte mellan 
olika personer. 

Samarbete mellan 
två parter för att 
uppnå maximalt 
utnyttjande och 
vinst. 

Ett avtal mellan 
partners. 

Köpa eller 
debitera 
specialtjänster. 

Leverantör och 
samarbetspartner. 

Någon som kan se 
till hela affären. 

Figur 2 – resumé av empiri (egengjord) 
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5 Analys 

5.1 HR-positioneringsmodellen 

5.1.1 Allmänna mönster i HR-positioneringsmodellen 
I den första delen av modellen går det att utläsa att det finns tre stycken företag vars 

kurvor, till en början, följer varandra väl. Dessa tre företag är Växjö Kommun, 

Linnéuniversitetet samt Södra Skogsägarna. Kan det vara så att det finns kopplingar 

mellan dessa tre företag som gör att de har svarat lika vid frågorna rörande resultatfokus 

samt reaktivt eller proaktivt engagemang? Både Linnéuniversitetet och Växjö Kommun 

är statliga företag, medan Södra Skogsägarna idag är privatägt. Däremot har Södra 

Skogsägarna varit delvis statligt ägda förut, men är idag helt ägt av sina 53 000 

medlemmar. Linnéuniversitetets och Södra Skogsägarnas kurvor följer, relativt lika, 

varandra under de fyra första frågorna och frångår sedan varandra under de fyra sista 

frågorna. De stannar dock hela tiden nära varandra, förutom i sista frågan där de spretar 

totalt. Södra Skogsägarna kommer som sagt från en delvis statligt ägd bakgrund och 

befinner sig idag mitt i en implementeringsprocess där de håller på och gör om hela 

arbetet med HR i företaget. Det skulle kunna vara så att deras bakgrund påverkar 

företagskulturen än idag. HR-positioneringsmodellen visar vart Södra Skogsägarna 

befinner sig idag och kanske har det länge funnits kvar ett gammalt tänk som för 

tillfället håller på och byts ut. Enligt de förändringar som Södra Skogsägarna håller på 

att göra är tanken att de ska börja arbeta på ett mer strategiskt vis.  

 

Mellan de två statligt ägda företagen syns inget samband i modellen – borde inte två 

statligt ägda företag drivas på liknande vis och även svara liknande på frågorna? Kan 

det ha något att göra med att Växjö Kommun har HR-personal med i ledningsgruppen 

och Linnéuniversitetet inte har det? Robinson och Robinson (2006) menar att det är i 

ledningsgruppen som bland annat huvudfrågor och strategier utformas och planeras. 

Ifall ett företag inte har HR representerat i ledningsgruppen borde de vara mer åt det 

traditionella hållet i modellen, eftersom en viktig del av det strategiska HR-arbetet 

bygger på att de är representerade i ledningsgruppen och på så vis är med i 

beslutsfattningen inom organisationen. Enligt de svar som inkommit från företagen 

stämmer dock inte detta i HR-positioneringsmodellen, utan alla företag är utspridda i 

olika riktningar oavsett om de har HR representerat i ledningen eller ej.  
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Företag X och Atea följer varandra väldigt väl i hela HR-positioneringsmodellen, 

förutom på fråga två (om reaktivt och proaktivt engagemang). De båda företagen är 

placerade nära mitten i alla frågor, vilket skulle kunna bero på många saker. Båda dessa 

företag är exempelvis säsongsberoende, vilket inget av de andra företagen är, vilket 

skulle kunna innebära att HR-avdelningen och övriga i företaget måste kunna anpassa 

sig snabbt efter förändringar och efterfrågan. Oavsett om HR-avdelningen inte tillhör 

kärnverksamheten innebär säsongshögtryck även mer arbete för HR-avdelningen på ett 

företag eftersom det ska fungera som ett stöd för den huvudsakliga verksamheten. 

Ulrich och Brockbank (2007) menar att det är mottagaren som definierar värde och 

huruvida detta levereras eller ej. Under högsäsong skapas ett större värde i de affärer 

som företaget utför, eftersom det är då många människor har behovet och det ställs en 

större press på företaget.  

 
5.1.2 HR-positioneringsmodellens frågeföljd 
Vid det första påståendet som behandlar ämnet resultatfokus går det att utläsa att Atea 

Logistics är det enda företag som lagt sig mer åt det Traditionella hållet, medan 

resterande företag anser sig själva vara mer strategiska i denna fråga. Det företag som 

valt att placera sig mest åt det strategiska hållet är Fortnox. Detta skulle, med hjälp av 

Robinson och Robinson (2006), kunna tolkas som att Atea Logistics är mer 

resultatinriktat medan Fortnox ser till de förbättrade prestationerna samt 

kompetensutvecklingen. Resterande företag befinner sig emellan dessa två företag på 

den strategiska halvan av modellen, vilket skulle kunna tyda på att alla företagen tänker 

på ett mer eller mindre strategiskt vis angående resultat i fokus.  

 

Fråga nummer två handlar om reaktivt och proaktivt engagemang och här kan ses att 

Företag X är det företag som placerat sig på den traditionella sidan, Fortnox har placerat 

sig mitt emellan de båda sidorna, Atea Logistics är halvvägs mot helt strategiskt HR-

arbete och resterande företag är i en klunga väldigt långt åt det strategiska hållet. Detta 

skulle, enligt Robinson och Robinson (2006), kunna tolkas som att Företag X arbetar 

mer med ”brandsläckning”, vilket innebär att de får arbeta mycket med brådskande 

problem som kan uppstå under dagarna. Däremot har Linnéuniversitetet, som placerat 

sig allra längst till höger (strategisk HR), mer personal som arbetar med HR och på så 

vis kan hjälpas åt i det dagliga arbetet och därmed kan arbeta med viss brandsläckning 

samtidigt som de även har tid för förebyggande arbete.  

 



  
 

53 

Tredje påståendet handlar om ”uppdragsgivare in istället för HR ut”. Här har Södra 

Skogsägarna placerat sig halvvägs ut mot den traditionella sidan, vilket skulle kunna 

vara ett tecken på att deras arbete är mer inriktat på åtgärder som exempelvis att skapa 

HR-system och implementera dem i företaget. Det företag som befinner sig längst åt 

höger är Fortnox och detta skulle kunna tolkas som att arbetet är inriktat mot att hjälpa 

uppdragsgivaren att uppnå affärs- och prestationsbehov. Linnéuniversitetet befinner sig 

mitt emellan de båda sidorna i denna frågan, vilket enligt Robinson och Robinson 

(2006) betyder att de arbetar både med system och att uppnå mål. 

 

Nästa begrepp är lösningsneutralitet och här befinner alla företag utom Växjö Kommun 

sig på den traditionella sidan. Växjö Kommun är det företag av de medverkande som är 

mest styrt från sin uppdragsgivare och av denna anledning måste de förhålla sig mer 

objektiva i början av en diskussion. Södra Skogsägarna och Linnéuniversitetet ligger 

båda två mitt emellan de båda sidorna, vilket skulle kunna innebära att det beror på 

situationen och vad för diskussion det handlar om (Robinson & Robinson, 2006). 

Resterande tre företag befinner sig mer åt det traditionella hållet, vilket kan tyda på att 

de vanligen tar ställning för en lösning då en diskussion uppkommer. Att alla företag 

utom Växjö Kommun tar ställning redan i inledande diskussioner skulle kunna visa på 

att de har en större roll i företaget och att de får lov att ta mer plats. 

 

Påstående nummer fem handlar om lösningsmångfald och detta är den enda frågan där 

alla företagen har valt att placera sig på den strategiska sidan. Detta skulle kunna 

innebära att alla företagen hjälper till med uppgifter som egentligen inte är inom deras 

område på företaget, men som ändå måste utföras (Robinson & Robinson, 2006). Växjö 

Kommun är det företag som placerat sig längst åt höger på denna skala, vilket kan vara 

ett tecken på att dem är det företag som hjälper till allra mest med uppgifter som är 

utanför deras område. Att alla företagen valt att placera sig på den strategiska sidan 

skulle kunna visa på att de alla ser sig som ett stöd för den övriga verksamheten och att 

de har en förtåelse för hela organisationen. 

 

Det sjätte påståendet, som handlar om uppdragsgivare och ansvar, är det som har störst 

spridning bland företagen och även det påstående som enligt Robinson och Robinson 

(2006) har störst betydelse för huruvida företaget arbetar med strategisk eller traditionell 

HR. Växjö Kommun är mest åt det traditionella hållet, men även Företag X håller till på 
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den traditionella sidan. Fortnox är det företag som är mest åt det strategiska hållet, tätt 

följt av Södra Skogsägarna. Atea Logistics befinner sig nästan precis över gränsen för 

ett strategiskt HR-arbete och Linnéuniversitetet är kartlagt lite längre åt det strategiska 

hållet. Företagen på den traditionella sidan har, enligt modellen, ett mer uppdelat arbete 

från uppdragsgivaren och övriga medarbetare på företaget, medan företagen på den 

strategiska sidan samarbetar mer och har en aktiv roll i projekten på företaget. Eftersom 

detta påstående ska visa på huruvida ett företag arbetar med strategisk eller traditionell 

HR, kan ses att Växjö Kommun och Företag X arbetar med traditionell HR, medan 

övriga företag arbetar mer med strategisk HR.  

 

Sjunde påståendet handlar om förhandsbedömning och ska vara en indikation på 

huruvida en HR-avdelning håller på att bli mer strategisk eller ej, enligt Robinson och 

Robinson (2006). Företag X, Atea Logistics och Växjö Kommun har alla tre valt att 

placera sig relativt nära mitten, men på den traditionella sidan. Fortnox, Södra 

Skogsägarna och Linnéuniversitetet har däremot placerat sig i mitten av den strategiska 

skalan. Detta tyder på att de tre företagen som befinner sig längre åt höger arbetar mer 

med att göra en förhandsbedömning och identifiera gap som kan finnas i ett projekt, 

medan de tre företagen som befinner sig mer mot det traditionella hållet inte arbetar lika 

mycket med förhandsbedömningar.  

 

Avslutningsvis menar Robinson och Robinson (2006) att det går att mäta lösningar och 

resultat. Vid traditionell HR fokuseras det på lösningens kvalitet och vid strategisk HR 

fastställs vilka prestationer och affärsresultat som lösningarna givit. Det enda företag 

som befinner sig på den traditionella sidan i detta påstående är Linnéuniversitetet, vilket 

skulle kunna innebära att de utvärderar sina lösningar, men inte på samma nivå som 

övriga företag. Det företag som placerat sig allra längst åt höger är Växjö Kommun. 

Resterande företag befinner sig utspridda på den strategiska sidan, vilket skulle kunna 

innebära att de mäter sina prestationer och lär sig av sina handlingar under vägens gång.  

 

5.2 Intervjufrågor 

5.2.1 Företagsstruktur 

Enligt författaren Forslund (2013) finns det inte ett sätt att använda sig av struktur inom 

en organisation - utan flera. Vad som dock är viktigt för alla organisationer är att följa 

med i utvecklingen i samhället. Alla de intervjuade personerna belyste vikten av att stå 
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ut från mängden och vara en attraktiv arbetsgivare på marknaden. Vad utmärker en 

attraktiv arbetsgivare och söker alla människor samma faktorer? Som Ulrich och 

Brockbank (2007) menar gäller det för företag att vara medveten om vad som sker på 

marknaden och det är då även viktigt att HR-medarbetarna är införstådda med vad som 

kännetecknar en attraktiv arbetsgivare för den typ av människor de önskar rekrytera. 

Det kan handla om exempelvis flexibla arbetstider, fler semesterdagar, provision, 

löneutveckling, karriärsmöjligheter, kultur och miljö. Beroende på individ kan olika 

faktorer bedömas högre än andra och utifrån detta bedöms huruvida en arbetsgivare är 

attraktiv eller inte. Exempelvis berättade Sara Nylén som är HR-chef på Fortnox att på 

hennes arbetsplats lägger företaget kraft och energi på att ha kompetenta medarbetare. 

Hon belyste både vikten av att anställa kompetenta medarbetare och att befintliga 

medarbetare ska få intern träning och utvecklas i sin roll på arbetsplatsen. Just 

kompetensförsörjning är något som inte bara Sara Nylén pratade mycket om utan även 

övriga fem respondenter. För att veta hur företaget ska vara uppbyggt strukturmässigt, 

menar Ulrich och Brockbank (2007), gäller det att vara medveten om trender i det 

externa affärsklimatet, vilket skulle kunna vara konkurrenter, investerare eller 

globaliseringens påverkan. En av personerna som nämnde vikten av detta var Person Y 

på Företag X, då han/hon förklarade att det i deras verksamhet är viktigt att kunna ”gasa 

och bromsa” beroende på hur marknaden ser ut. Atea Logistics som är 

konkurrensutsatta är högst beroende av att hålla ständig koll på marknaden och 

konkurrenterna, både för att kunna fungera som en bra stödenhet inom verksamheten 

och eftersom de måste vara konkurrenskraftiga på marknaden för att kunna vara den 

mest attraktiva arbetsgivaren. Södra Skogsägarna menar att det för dem som stort och 

spritt företag är viktigt att skapa en samlad bild för att se vad verksamheten verkligen 

står för. Genom att skapa en samlad bild av koncernens strategi och mål kan alla 

medarbetare skapa sig en större förståelse för hur de ska arbeta för att uppnå sina mål. 

Ulf Sernelin på Linnéuniversitetet menar att det är viktigt att göra ett gott intryck på 

marknaden för att locka till sig kompetenta lärare och studenter som kan höja nivån. För 

att kunna skapa ett större finansiellt kapital är det viktigt att ha en positiv image på 

marknaden. Växjö Kommun är en stor och komplex organisation som inte fungerar likt 

andra verksamheter utan är mer styrda av ledningen. Berit Nodmar berättar att Växjö 

Kommun har en övergripande strategi för deras arbete, men att vardera avdelning sedan 

har brutit ner strategin i mindre, lite mer greppbara delar. Medvetenheten om vilken 

företagets affärsstrategi är skapar möjlighet och definierar den kultur som råder på 
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företaget för att implementera (införa) konkurrensstrategin berättar Ulrich och 

Brockbank (2007). HR-medarbetarna på Atea Logistics, Fortnox och Södra 

Skogsägarna sätter upp mål för hur de kan hjälpa till att uppnå företagets strategi dock 

inte genom att bryta ner den som Linnéuniversitetet, Företag X samt Växjö Kommun. 

De tre sistnämnda företagen som är relativt stora arbetsgivare har idag valt att fördela 

sin strategi i mindre, lite mer greppbara delar. Hur kommer det sig att Södra 

Skogsägarna, som också är en stor arbetgivare, inte gör på samma vis utan arbetar efter 

en helhetsstrategi istället? Vad är tanken med det? Kanske har ägandeformen en 

bakgrund till det hela i form av statligt- eller privatägt företagande. Som tidigare nämnts 

(5.1.1) är Linnéuniversitetet och Växjö Kommun statligt ägda, till skillnad från övriga 

företag som är privatägda.  

 

Varje företag har en kärnverksamhet som syftar till att utföra vad företaget vill 

åstadkomma till sina kunder. Utöver kärnverksamheten kan det finnas ett antal 

sekundära funktioner som kan leverera extra värde till kunden men som inte är en 

primär del av företagets affärer (Landström & Löwegren, 2010). Alla företagen arbetar 

med HR utefter att det ska vara en värdeskapande del av verksamheten även om de inte 

är en del av kärnverksamheten. Däremot arbetar företagen på olika vis där Södra 

Skogsägarna, Fortnox och Atea Logistics påminner mer om varandra samtidigt som 

Företag X, Linnéuniversitetet och Växjö Kommun har mer gemensamt. Var går gränsen 

för vad HR-avdelningen ska arbeta med? Varje företag bör sätta sig ned och avgöra 

dessa gränser och planera hur företagets arbete med HR ska ske.  

 

Grensing-Pophal (2010) menar att det finns ett antal HR-aktiviteter som påverkar 

företagets lönsamhet och effektivitet och därför är lika värdefullt för ledningen som för 

HR-avdelningen. Exempel på sådana aktiviteter är bemanning, rekrytering samt 

belöningar och det är viktigt att HR-personalen förmedlar betydelsen av dessa 

aktiviteter till ledningen och visar på hur och varför de har en strategisk betydelse för 

företaget. HR-avdelningen på Fortnox, Atea Logistics och Södra Skogsägarna ger 

intrycket av att ha en större roll i det dagliga arbetet än vad de övriga tre företagen gör. 

Beror detta på att de har en större förståelse för den övriga verksamheten eller beror det 

på något helt annat? Kanske skulle det kunna bero på att respondenterna på dessa tre 

företag var väl införstådda med företagets strategier, medan respondenterna på övriga 

tre företag hänvisade till dokument. Att respondenterna på Företag X, Linnéuniversitetet 
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och Växjö Kommun inte kunde berätta om sitt företags strategi utan att läsa på kanske 

är ett bevis på att strategin inte är riktigt greppbar för medarbetarna. Kanske är det så att 

företagen skulle behöva göra en mindre och enklare strategi som medarbetarna har 

lättare att ta till sig av och därmed kunna arbeta utefter. För HR-medarbetarna är det 

enligt Grensing-Pophal (2010) viktigt att förstå företagets behov och att utnyttja detta i 

alla aktiviteter som görs på HR-avdelningen. Detta är en uppgift tilldelad en strategisk 

affärspartner och en annan är att arbeta nära linjecheferna och ge dem direktioner och 

att guida dem rätt. Mycket av en strategisk partners arbete handlar om att bygga 

förtroende och relationer med alla inom företaget. De företag som betonade detta var 

bland annat Fortnox, Företag X , Södra Skogsägarna samt Atea Logistics.  

 

Högst upp i strukturen av företagen återfinns ledningsgruppen där representanter  

strävar efter att, oberoende på företag, verka för hela organisationen (Robinson & 

Robinson, 2006). I ledningsgruppen utformas bland annat huvudfrågor och strategier 

som företaget bör arbeta utefter. Alla de intervjuade personerna utstrålar en vilja om att 

ta HR-arbetet och HR-avdelningen framåt i organisationen. På de företag där det 

strategiska arbetet ger intrycket av att vara längre fram (Fortnox, Södra Skogsägarna 

och Atea Logistics) sitter HR med i ledningen och sitter integrerade med övrig personal 

på kontoret. På de tre resterande företagen (Linnéuniversitetet, Växjö Kommun och 

Företag X) sitter HR-avdelningen på en egen avsides avdelning/i en egen byggnad. Vad 

är tanken bakom detta? Både Linnéuniversitetet och Växjö Kommun är visserligen så 

pass stora företag att de har en större HR-avdelning än något av de andra företagen, 

vilket kanske är en viktig anledning till att de inte kan sitta integrerade med övrig 

personal på kontoret. Företag X är också ett stort företag, dock med en liten HR-

avdelning. Företaget är utspritt på en stor markyta och det finns många små byggnader, 

där personalen ska samsas om platserna, så i detta fallet kan det vara en fråga om att det 

helt enkelt inte är fysiskt möjligt att placera all personal tillsammans. Växjö Kommun är 

det enda av dessa tre företag som har HR representerat i ledningsgruppen. 

Linnéuniversitetet har HR representerat i ledningsgrupperna i varje fakultet, men inte i 

den övergripande ledningsgruppen. Företag X har ingen representant alls med i 

ledningsgruppen, men har däremot en HR-direktör som har en nära kontakt med 

företagets VD. Det kan tyckas märkligt att det finns en tydlig uppfattning i samhället 

och i många företags kulturer att människorna är den viktigaste resursen ett företag har 

och att HR-avdelningen då inte har en större plats i dagens företag. Att det är på gång är 
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det inget tvivel om, men det verkar vara en långdragen förändring. Bland de sex 

intervjuade företagen kan ses att vissa har kommit längre i sitt arbete med HR integrerat 

i företaget än andra. Företag X, Linnúniversitetet och Växjö Kommun är tre företag med 

en lång historia, medan Atea Logistics, Fortnox och Södra Skogsägarna är nyare företag 

på marknaden. Kanske är det lättare att arbeta med HR som en strategisk del i 

verksamheten från uppstarten av ett företag snarare än att implementera nya idéer i en 

äldre verksamhet?  

 

Under de inbokade intervjuerna på Linnéuniversitetet, Växjö Kommun, Atea Logistics, 

Fortnox, Företag X samt Södra Skogsägarna förklarade representanterna att det är 

viktigt att det finns en tydlig bild av hur företaget ska arbeta för att uppnå sina mål. 

Företagens representanter var väl medvetna om hur de, i framtiden, ville att företaget 

skulle arbeta för att utvecklas till att arbeta optimalt och utveckla sin verksamhet till en 

mer strategisk del av företaget. Kan det vara så att problemet egentligen inte ligger hos 

HR-avdelningen utan i den övriga delen av organisationen? Lundholm (2014) belyser 

ett problem inom HR som att avdelningens roll inte är tydligt definierad och på så vis 

inte heller är synlig för den övriga delen av organisationen. Författaren belyser därför 

vikten att HR-avdelningen bör synliggöras inom en organisation och på så vis få sin röst 

hörd. På Atea Logistics berättar Helene Gröön att HR-avdelningen endast är 

representerade i en adjungerad (tillfälligt representerad) grad i ledningsgruppen. Hur är 

tanken att HR-avdelningen ska kunna få sin röst hörd utifall de endast är representerade 

vid enstaka tillfällen och inte är givna i ledningsgruppen?  

 

Av alla de företag som skribenterna var i kontakt med var det inte direkt någon av 

representanterna som, bokstavligen, kunde sitt företags gemensamma strategi rakt av. 

Oavsett om ett företag anser sig arbeta på ett strategiskt vis eller inte kan det tyckas lite 

konstigt att inte kunna strategin, då det är en grundläggande byggsten av företaget. Har 

de anställda på företagen verkligen kunskap om företagets strategi utifall en HR-

representant för ett företag inte kan vidareberätta den? Många av de intervjuade 

företagen hänvisade skribenterna till sin hemsida för att få veta hur de arbetar med 

måluppfyllnad. Grensing-Pophal (2010) förklarar att det är essentiellt att förstå de mål 

och strategier som företaget arbetar mot oavsett om man arbetar med strategisk 

planering och arbete inom den egna HR-funktionen eller om det görs för hela 

organisationen. 
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5.2.2 Strategisk HR & affärspartner 

Som tidigare nämnts anser Robinson och Robinson (2006) att en av anledningarna till 

varför det inte skett någon förändring med HR som strategisk partner kan vara att 

“strategisk HR” och “affärspartner” inte är tillräckligt tydligt definierade. Roos, 

Fernström och Pike (2006) menar att strategisk HR handlar om att ett företag har ett mål 

och en vision om vart de vill vara och strategin handlar om hur dessa mål ska uppnås. 

Bengtsson och Skärvad (2011) förklarar det som en konst där företagets resurser ska 

utnyttjas på bästa möjliga vis för att uppnå företagets mål. Grensing-Pophal (2010) 

belyser vikten av att alla på ett företag måste förstå och känna till de mål och strategier 

som företaget arbetar mot. Oavsett om HR-avdelningen har en egen strategisk planering 

måste de även känna till företagets övergripande mål och strategier. HR-chefens roll är 

att ta företagets övergripande mål och bryta ner dem till hur HR-avdelningen ska arbeta 

för att företaget ska nå dit. Det är viktigt att vardera medarbetare är medveten om vad 

övriga avdelningar på företaget gör för företagets helhet för att de ska kunna hjälpas åt 

att uppfylla målen. På Fortnox var det tydligt att Sara Nylén var väl medveten om 

företagets övergripande mål och att det var något hon och övriga HR-avdelningen 

arbetade efter. Hennes definition av strategisk HR var att det är en metod för att uppnå 

affärsmässiga mål inom en begränsad tid. Helene Gröön på Atea Logistics ger en 

liknande definition och har även hon en tydlig bild av företagets gemensamma mål. Det 

skulle kunna tyda på att Atea Logistics och Fortnox arbetar på liknande vis, men det 

skulle också kunna vara så att representanterna Sara Nylén och Helene Gröön, av andra 

anledningar, kommit att definiera begreppen på liknande vis. Även om 

Linnéuniversitetet är en stor och komplex verksamhet gav Ulf Sernelin intryck av att 

känna till de gemensamma målen väldigt väl och han var väl medveten om hur hela 

verksamheten fungerade och vad de olika avdelningarna har för mål.  

 

Grensing-Pophal (2010) berättar att HR-avdelningen förr brukade kallas för 

personalavdelning. På både Linnéuniversitetet, Södra Skogsägarna, Atea Logistics, 

Företag X och Fortnox kallas det för HR-avdelningen, men på Växjö Kommun heter det 

fortfarande personalavdelning. Betyder detta att Växjö Kommun lever kvar i ”det 

gamla”? Kanske skulle de genom att byta namn kunna få en större plats i organisationen 

och visa på en förändring i deras arbete som skulle synliggöra dem på ett helt annat vis 

än idag. Såväl litteratur som de intervjuade personerna belyser vikten av att följa med i 

utvecklingen på marknaden.  
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En ”affärspartner” förklaras enligt Roos, Fernström och Pike (2006) som någon som 

arbetar på ett strategiskt vis och som visualiserar en önskad position samt även hur 

företagen ska ta sig dit. Vid flera av de inbokade intervjuerna fanns det svårigheter att 

definiera ”affärspartner”, respondenterna menade att anledningen till detta var för att det 

var ett bregrepp som de inte kom i kontakt med så ofta. På Företag X berättar Person Y 

att en affärspartner är en leverantör eller samarbetspartner. Maria Magnesjö Nilsson 

förklarar att affärspartners är någon som kan se till hela affären.  

 

Alvesson och Lundholm (2014) tampas med definitionen av en HR-avdelnings roll på 

ett företag utan att egentligen riktigt lyckas. Författarna förklarar att det är betydligt 

mycket enklare att förklara vad det inte innebär, det är inget operativt arbete, men det 

rör sig inte heller om management i traditionell mening. Det handlar, enligt både 

Alvesson och Lundholm (2014) och Bengtsson och Skärvad (2011), om att 

sammansvetsa flera aktiviteter till en helhet som bildar personalområdet. De anser att 

flertalet aktiviteter eller funktioner inom ett företag, som exemeplvis HR-avdelningen, 

är en del av hela verksamheten för att fungera på ett effektivt vis. När skribeneterna 

intervjuade företagen var alla företagen överrens om att HR-avdelningen är en viktigt 

del för att helheten ska fungera. Å andra sidan är det kanske självklart att HR kommer 

säga att de är viktiga i organisationen – ett annat svar hade kanske framkommit om man 

frågat medarbetare i den övriga organisationen? Ulf Sernelin på Linnéuniversitetet 

förklarade att HR-avdelningen spelar en lika stor roll på ett så stort företag som på ett 

universitet som på mindre och andra sorters företag. Robinson och Robinson (2006) 

förklarar att inom en HR-avdelning finns det tre stycken större kategorier av 

arbetsområde som ska utföras, vilka är administrativt, taktiskt och strategiskt arbete. 

Kortfattat kan sägas att det administrativa arbetet är till nytta för enskilda personer, 

taktiskt arbete är till nytta för arbetsgrupper och strategiskt arbete är till nytta för 

företagsenheter och eventuellt även hela företaget (Robinson & Robinson, 2006). Kesler 

och Law (1997) belyser svårigheten med att implementera dessa områden i en 

organisation samt att få organisationen att se dem som en helhet. På Atea Logistics, 

Fortnox och Södra Skogsägarna förklarar Helene Gröön, Sara Nylén samt Maria 

Magnesjö Nilsson att de aktivt arbetar med att bli en del av helheten. Det skulle kunna 

vara så att alla de intervjuade företagen tänker att HR-avdelningen ska vara en del av 

helheten men att de inte riktigt vet hur de ska nå dit.  
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Författarna Kesler och Law (1997) förklarar att vad som är svårt i ett arbete med 

strategisk HR är vilken väg ett företag ska välja att vandra för att uppnå detta strategiska 

arbetssätt. Det är därför viktigt att företag är medvetna om hur de ska ta sig an 

utmaningen och även skapa sig en så klar bild som möjligt av vem som är deras 

uppdragsgivare. Robinson och Robinson (2006) betonar att det, allt som oftast, kan 

finnas en oklarhet kring vem som egentligen är uppdragsgivare till HR-avdelningen. 

författarna menar att det inte finns någon övergripande definition som kan utnyttjas för 

att beskriva vad “uppdragsgivare” faktiskt innebär. Vid intervjuerna var alla 

repondenterna väl medvetena om vem som de ansåg vara sina uppdragsivare. På 

Företag X svarade Person Y att det är ledningsgruppen som är deras arbetsgivare. 

Han/hon förklarar att; ”För mig är det självklart eftersom vi är 

arbetsgivarrepresentanter” säger Person Y. När skribeneterna sedan frågade Maria 

Magnesjö Nilsson vidhåller även hon att det är deras koncernchef, Lars Idermark. 

Uppdragsgivaren och dennes krav är det ytterst viktiga för att kunna anpassa sig och 

kunna fokusera på de arbetsuppgifter som verkligen tillför värde för organisationen. 

Genom att bygga goda relationer till sina arbetsgivare går det att utbyta viktiga tankar 

och synsätt på flera olika sätt, vilket är en del av företagets strategiska arbetssätt inom 

HR (Kesler & Law, 1997). Grensing-Pophal (2010) förklarar att HR-avdelningen är en 

del av företagets sammanslutna prestationer mot högre satta mål. Dock är det så att  

HR-avdelningen många gånger känner sig otillräckliga i den mån att de inte kan göra 

stora förändringar på företaget då de inte anser sig ha en strategisk roll, menar 

Grensing-Pophal (2010). För att den känslan inte ska uppstå behöver HR-avdelningen 

våga ta plats i organisationen för att bli en strategisk del av hela organsiationen, vilket 

sker genom att aktivt söka sig möjligheter till värdeskapande arbete och goda relationer 

inom verksamhetens alla led och riktningar. Person Y på Företag X var väldigt 

noggrann med att berätta om de saker han/hon tyckte behövde förbättras på företaget. 

Däremot när skribenterna frågade hur han/hon ansåg att dessa mål skulle uppnås blev 

Person Y tyst och funderade ett tag, tills han/hon insåg att han/hon inte visste. Får HR-

avdelningen på Företag X inte tillräckligt med plats från övriga organisationen, eller 

ligger problemet i att HR-avdelningen inte har tillräckligt mycket vilja? Grensing-

Pophal (2010) anser att ett HR-arbete inom en organsiation kan innebära arbete som 

sträcker sig utanför avdelningens vanliga arbetsuppgifter samt att medverka i beslut som 

påverkar andra delar av organisationen. Om det ska bli möjligt för en HR-avdelning att 
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arbeta med strategisk HR bör avdelningen vara medvetna om att de inte har till uppgift 

att tillfredsställa sin egen avdelning utan att tillfreddsställa hela organisationens behov. 

Det som Grensing-Pophal (2010) resonerar kring styrks på alla de intervjuade företagen 

då de under intervjun förklarar att avdelningen i sig syftar till att vara ett stöd för den 

övriga verksamheten. Berit Nodmar på Växjö Kommun förklarar exempelvis att 

löneenheten inom deras organisation betalar ut lön samt ser till att avvikelser och 

rapportering kommer in i lönesystemet på ett korrekt vis. Detta är arbetsuppgifter som 

är viktiga både för Växjö Kommun och deras anställda, men som inte är en huvudsaklig 

del i deras värdeskapande ut från verksamheten.  

 

 

5.2.3 Värdeskapande HR 

Nilsson et al. (2011) berättar att människorna på ett företag är den viktigaste resursen 

som finns att tillgå. Ulrich och Brockbank (2007) förklarar att begreppet bakom HR är 

värdeskapande. Helene Gröön på Atea Logistics förklarar att deras HR-avdelning har 

till uppgift att hjälpa den övriga organsiationen i strävan mot att bli koncernens 

logistikexperter för att bli ett samlat företag. Även Maria Magnesjö Nilsson betonar 

vikten av att arbeta som ett samlat bolag för att sträva mot ett värdeskapande HR-arbete. 

Arbetet mot ett mer samlat Södra Skogsägarna är en resa som företaget precis har 

påbörjat men som de tror i framtiden kan vara värdeskapande för företaget. 

Anledningen till att bland annat Södra Skogsägarna arbetar på detta vis är för att bli mer 

konkurrenskraftiga gentemot andra företag. Att samhället befinner sig i en 

förändringsprocess av hög hastighet är ingen nyhet. Ulrich och Brockbank (2007)  

betonar vikten av att företag samt deras HR-avdelningar är medvetna om samhällets 

tekniska, ekonomiska samt demografiska tillväxt samt att vara lyhörda för förändringar 

som kan ske.  

 

Vad som beslutar om ett HR-arbete är värdeskapande eller inte defineras av den som tar 

emot arbetet vilket kan vara chefer, medarbetare, investerare etcetera. En HR-

medarbetare får först ett kvitto på deras värde när mottagarna upplever ett värde. Hur 

skulle det egenligen se ut på ett företag om det inte fanns en avdelning som ansvarade 

för lönesättning och löneutbetalningar? Känslan av att HR-avdelningen gör ett 

värdeskapande arbete skulle säkerligen inte infinna sig med tanke på att alla deras 

medarbetare vill ha sin lön utbetald. Likt de andra företagen betonar exempelvis Ulf 
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Sernelin på Linnéuniversitetet, Sara Nylén på Fortnox samt Person Y på Företag X 

vikten av att rekrytera kompetent personal. Ulrich och Brockbank (2007) anser att en 

effektiv HR-funktion rör frågor kring personal, prestation, information och arbete. Det 

är därför viktigt att exempelvis rekrytera personal som fyller behovet som företaget har 

och att processen kring intervju och anställning sker på ett grundligt vis. Risken är 

annars att företaget går miste om kompetenta medarbete och slösar med sina resurser. 

Ulf Sernelin på Linnéuniversitetet förklarar att under rekryteringsprocessen finns det 

goda möjligheter att lära sig väldigt mycket. Hur ska företaget tänka och vilka 

kvalifikationer är det som efterfrågas från den sökande? Ulf Sernelin förklarar att det 

det går att hyra och skjuta över ansvaret på många av HR`s arbetsuppgifter men att det 

inte alltid är till fördel för företaget. HR-avdelningen på Linnéuniversitetet resonerar 

kring outsourcing som att det ibland kan vara förlorad arbetserfrenhet som Ulf Sernelin 

och hans övriga anställda hade kunnat lära sig saker av genom att utföra dem själva. 

Sara Nylén vidhåller resonemanget och anser även hon att om ett företag ska outsourca 

eller hyra ut någon del av sin verksamhet ska det vara till stor fördel för företaget och 

inte vara slöseri med deras egna resurser. 

 

Kan outsourcing bidra med att skapa värde för företag? Dahlgren, Gillström och 

Hasting (1992) menar att begreppet outsourcing innebär att ett företag väljer att överlåta 

produktionen av en eller flera tjänster till ett externt företag. Enligt Arnerup-Cooper och 

Edvardsson (1998) kan outsourcing även handla om att ta hjälp av kunniga konsulter 

med kompetens inom ett visst område som kan hjälpa ett företag att fokusera på rätt 

delar av sin verksamhet och på så vis inte slösa med sina resurser, vilket även Bragg 

(2006) instämmer med. Ulrich och Brockbank (2007) förklarar att många företag har 

valt att automatisera, centralisera, eliminera eller outsourca den administrativa delen 

inom HR och kvar blir då endast värdeskapande HR. Robinson och Robinson (2006) 

håller med om att HR-avdelningar bör se över sina möjligheter att outsourca allt arbete 

som inte anses värdeskapande, det vill säga HR-avdelningarna på företag bör fokusera 

på det strategiska arbetet. Att bli en strategisk partner kan ske på många vis och 

beroende på om ett företag outsourcar sin HR-avdelning eller sköter hela biten själv 

finns det många olika vägval och beslut att stå inför. Att outsourca en del av sin 

verksamhet skulle kunna vara en lösning på problemet, men vad skulle det få för 

konsekvenser? Det enda företaget som svarade ja på frågan om outsourcing var Växjö 

Kommun. Övriga tillfrågade företag svarade nej på frågan, men förklarade samtidigt att 
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det kan vara bra ibland eftersom vissa uppgifter kan skötas bättre av andra externa 

personer/företag. Ingen av de tillfrågade personerna verkade tolka frågan om 

outsourcing som outsourcing av HR-uppgifter, utan som outsourcing på firman. Kanske 

är frågan fel ställd, men svaren visar samtidigt att outsourcing av HR-uppgifter inte är 

något som finns i deras tankar. På en del företag skulle det kunna vara en bra idé att 

göra sig av med arbetsuppgifter som inte hör till själva ”kärnverksamheten”, men på 

andra företag är det bättre att ta hand om alla delar själva. På Fortnox, menar Sara 

Nylén, anser de det bättre att ta hand om allt själva då de ser mer eller mindre alla 

uppgifter som strategiskt arbete. Exempelvis använder de lönesättningen som en del i 

det strategiska arbetet då de vill säkerställa att den bästa kompetensen finns hos just 

dem. Hos Södra Skogsägarna håller man just nu på och gör flera stora förändringar i 

organisationen, varav en av dem är att ha ett så kallat service-center för HR där några 

personer sysslar med administrativa uppgifter och andra utför strategiskt arbete. HR-

strategerna kan fokusera på att nå företagets mål och att utveckla företaget. Ifall de 

förändringar som Södra Skogsägarna håller på att göra får det utslag som de tänkt 

kommer de i princip arbeta optimalt utefter det arbetssätt som Robinson och Robinson 

(2006) förespråkar.  

 

Frågan som ett företag bör ställa sig vid steget till att outsourca eller inte är enligt 

Axelsson (1998) om arbetsuppgifterna tillför värde till kärnverksamheten. Bragg (2006) 

förklarar att outsourcing kan innebära att ett företag kan fokusera på sitt strategiska 

arbete i större utsträckning utifall vissa delar placeras i någon annans händer. Några av 

de vanligaste delarna som ett företag kan välja att hyra ut till ett externt företag kan 

bland annat vara företagshälsovård, löne- och förmånsadministration, rekrytering samt 

utbildning och kompetensförsörjning. Robinson och Robinson (2006) menar att det är 

essentiellt att en organisation är medveten om vad för tjänst som hyrs in eftersom det 

annars är svårt att veta om det är rätt tjänst som köps in och ska implementeras i 

företagets arbete. På många arbetsplatser är det idag väldigt vanligt att företag tar hjälp 

av bemanningsföretag för att ha tillräckligt med arbetskraft. Atea Logistics använder sig 

exempelvis av stöd ifrån Inpeople bemanning. Helene Gröön förklarar att det är smidigt 

att kunna ta hjälp av ett bemanningsföretag för att täcka upp den kompetens och 

arbetsförsörjning som de vid ett tillfälle är i behov av för att nå ut med den produktion 

som vid tillfället efterfrågas från deras kunder. Maria Magnesjö Nilsson berättar även 

att outsourscing, till viss del, har varit en lösning för Södra Skogsägarna som valt att 



  
 

65 

hyra in transportmedel och kompetens inom vissa specifika områden. Är outsourcing 

bra för de sex företagen eller inte? Att utvärdera och med jämna mellanrum se över sina 

arbetsuppgifter och deras värde är inte ett dumt förslag eftersom företagande bygger på 

organisationens framtida framgång menar Robinson och Robinson (2006).  

 

5.3 Resumé analys 

Människorna är den viktigaste resursen många företag har och därför är det viktigt att ta 

hand om sin personal. Att följa med i utvecklingen på marknaden är även essentiellt 

eftersom att vara en attraktiv arbetsgivare kan locka til sig den mest kompetenta 

personalen. Utifrån ett medarebatrperspektiv kan en attraktiv arbetsgivare innebära 

många olika saker och det är upp till var och en vad för faktorer som uppskattas – det är 

mottagaren som bestämmer värdet. Det är även viktigt för ett företag att ta hand om sin 

personal genom att sköta kompetensförsörjningen på rätt vis samt att ge dem möjlighet 

att utvecklas. För en HR-avdelningen är det viktigt att ha kontroll på det externa 

företagsklimatet för att veta vad som lockar fler och rätt människor till företaget. 

Linnéuniversitetet, Växjö Kommun, Atea Logistics, Fortnox, Företag X samt Södra 

Skogsägarna talade alla under intervjun om kompetensförsörjning. Att arbetsuppgifterna 

är många för en HR-avdelningen är ingen nyhet, men vart går egentligen gränsen för 

HR-avdelningens arbetsuppgifter? Alla sex företagen är öppna för att hjälpa övriga i 

företaget med arbetsuppgifter som går utanför deras ordinarie arbetsuppgifter enligt den 

ifyllda modellen. Det finns ett antal HR-aktiviteter som påverkar företagets lönsamhet 

och effektivitet och därför är lika värdefulla för ledningen som för HR-avdelningen. 

Exempel på sådana aktiviteter är bemanning, rekrytering samt belöningar och det är 

viktigt att HR-personalen förmedlar betydelsen av dessa aktiviteter till ledningen och 

visar på hur och varför de har en strategisk betydelse för företaget. För vissa företag kan 

värde skapas genom outsourcing, då HR-avdelningen kan göra sig av med 

arbetsuppgifter som inte är en del av det strategiska arbetet. Valet om outsourcing är ett 

beslut som bör tänkas igenom noggrant, då det är viktigt att det skapar större värde för 

företaget att inte göra dessa arbetsuppgifter själva. 

 

 

HR är en värdeskapande del i företaget, även om det inte är en del av kärnverksamheten 

och det är därför viktigt för HR-avdelningen att bygga relationer med alla på företaget 

för att kunna stödja, hjälpa och arbeta mot samma mål samt att utnyttja företagets 
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resurser på bästa möjliga vis. De som bestämmer företagens mål och strategier för hur 

dessa ska uppnås är ledningsgruppen, vilka har till syfte att verka för hela 

organisationen. Att HR ska sitta med här är naturligt för många och så även för vart och 

ett av de sex intervjuade företagen. Däremot syns det ingen skillnad i HR-

positioneringsmodellen på företag som har HR representerat i ledningsgruppen och 

företag som inte har det, det vill säga det finns ingen skillnad i huruvida de har placerat 

sig mer åt det traditionella eller det strategiska hållet utifrån om de är med i 

ledningsgruppen eller ej.Varje avdelning på ett företag är en del av en helhet och det är 

viktigt att alla dessa delar ska arbeta tillsammans för att kunna uppnå sina mål. HR’s 

roll är att tillfredsställa hela organisationens behov, men det är inte ovanligt att de 

känner sig otillräckliga då de inte kan göra några stora förändringar eftersom de inte 

alltid har en lika självklar roll i det strategiska arbetet som andra avdelningar. HR-

avdelningar på många företag (bland annat Linnéuniversitetet, Växjö Kommun och 

Företag X av de intervjuade företagen) behöver ta en större plats i organisationen och 

aktivt söka sig möjligheter till värdeskapande arbete och goda relationer inom 

verksamhetens alla led och riktningar. På dessa tre företag som skulle behöva ta större 

plats sitter HR-avdelningen lite avskilt från övriga avdelningar, vilket också skulle vara 

något de skulle kunna behöva ändra på. På Växjö Kommun kallas det fortfarande för 

personalavdelning, vilket skulle kunna vara ett tecken på att de lever kvar i ”det gamla”.  

 

Dessa tre företag var även de vars representanter inte direkt kunde tala om vilken 

företags strategi var eller hänvisade till ett dokument. Om företagets HR-medarbetare 

inte kan vidareberätta vad företagets strategi är så kanske den inte är tillräckligt 

greppbar för företagets anställda? HR-avdelningen kan mycket väl ha en egen strategi, 

men de måste även vara väl medvetna om den gemensamma strategin för att kunna vara 

en stödfunktion i verksamheten och verka mot samma mål. Alla de intervjuade 

personerna utstrålar en stark vilja om att vilja göra något mer av HR-arbetet än vad de 

gör idag, men det är inte alla som vet hur de ska nå dit. Frågan är om problemet med 

HR som strategisk partner ligger hos HR-avdelningen eller om det ligger i den övriga 

organisationen. Kanske är det bådas fel? HR’s roll är i många företag inte tillräckligt 

tydligt definierat och ”strategisk HR” var endast definierat likt källorna från två av 

respondenterna samtidigt som ”affärspartner” endast definieras likt källorna från en av 

respondenterna. Kanske har Robinson och Robinson (2006) rätt i att begreppen inte är 

tillräckligt väldefinierade? En annan viktig del av det strategiska arbetet är att veta vem 
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som är uppdragsgivare, vilket kan vara olika beroende på vad för projekt/arbetsuppgift 

det handlar om, men enligt alla de sex intervjuade företagen handlade det vanligen om 

ledningsgruppen/chefen.  
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6 Slutsats 
Som diskuterats genom hela uppsatsen är HR som strategisk partner något som företag 

länge velat uppnå. Det finns många åsikter och tankar kring varför det inte har fungerat 

ännu, men viktigast av allt är att det fortfarande behövs en förändring. Så vad är det då 

för förändringar som ska ske på företag för att HR ska kunna bli och vara en strategisk 

partner? Först och främst måste samtliga medarbetare på företag förändra sin syn på hur 

HR är en del av verksamheten och det måste finnas ett bättre samarbete mellan olika 

avdelningar. Personalen på HR-avdelningen måste ta ett större eget ansvar och visa 

intresse för vad som sker inom de andra avdelningarna samt säga ifrån till företaget om 

att de behöver en större plats. Som HR-medarbetare gäller det att bygga upp ett 

förtroende hos och relationer med övriga medarbetare och framför allt med linjechefer 

och ledningsgruppen. HR bör även vara representerat i ledningsgruppen för att bättre 

känna till vad som händer och sker i företaget, samtidigt som de ska kunna påverka och 

ge goda råd i situationer på företaget. För att kunna vara en strategisk partner är det 

väldigt viktigt att HR-chefen är en del av alla stora beslut som sker på företaget och att 

han eller hon har god insikt i hela verksamheten för att kunna förstå hur ett beslut 

påverkar resten av verksamheten. HR-avdelningen har även till uppgift att verka för att 

företaget ska vara en attraktiv arbetsgivare på marknaden. Genom att hålla en god 

kontroll på det externa affärsklimatet och genom att kompetensförsörja verksamheten 

tar HR-avdelningen hand om befintliga medarbetare samt även försörjer företaget med 

kompetenta medarbete. För att hela företaget ska ha ett bättre samarbete och arbeta mot 

samma mål skulle det kunna vara en god idé att skapa en mötesplats för personalen att 

sammanstråla och diskutera olika saker som händer på företaget. Det krävs en bättre 

integrering mellan avdelningarna på företag för att HR ska kunna vara med och påverka 

olika händelser. Det är viktigt att ledningen i företag sätter en tydlig och enkel strategi 

för verksamheten så att det är möjligt för alla medarbetare att ta till sig, förstå och arbeta 

utefter den.  

 

Det är inte meningen att HR ska vara en del av kärnverksamheten, men avdelningen ska 

vara väl medvetna om kärnverksamheten och de ska även vara väl medvetna om 

strategier och mål som företaget har för att stötta företaget att uppnå dessa. 

Medarbetarna på hela företaget måste ha en så pass öppen och god stämning och 

företagskultur att HR-personalen kan säga ifrån att ”nu behöver vi göra såhär för att 
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uppnå våra mål”. Ett alternativ som ett företag kan använda sig av för att lägga fokus på 

sina värdeskapande delar inom verksamheten är outsourcing. Genom att förflytta 

ansvaret för en eller flera delar av en verksamhet som inte skapar värde kan HR-

medarbetarna fokusera på det strategiska arbetet. Å andra sidan kan outsourcing för 

vissa företag medföra en minskad kontroll och kunskap om sin egen verksamhet. Om ett 

företag beslutat sig för att outsourca en eller flera delar av sin verksamhet är det ytterst 

viktigt att veta varför det är ett alternativ, vilka utvalda delar som ska förflyttas till ett 

externt företag samt vart gränsen för HR´s arbete går för att skapa större värde för 

företaget.   
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7 Reflektion & tankar om vidare forskning 
HR som strategisk partner verkar ha varit ett ”problem” under många år. En del av 

litteraturen som kommits i kontakt med är relativt gammal och Sara Nylén från Fortnox 

som intervjuades för uppsatsen berättade att detta även var något som var på tapeten och 

diskuterades under hennes studietid. Hon, liksom skribenterna, kan inte förstå hur detta 

kan vara så svårt för företag att uppnå och arbeta med. Människorna är definitivt något 

av det viktigaste som finns på företag (i de allra flesta fall) och att ta hand om dessa bör 

vara en självklarhet. Det är människorna som med sin kompetens och kunskap bygger 

upp verksamheten och det gäller att ta vara på detta för att kunna utveckla verksamheten 

på bästa vis. Genom att vara en attraktiv arbetsgivare kan företag locka till sig den bästa 

kompetensen och för att kunna göra detta är det viktigt att arbeta med de mänskliga 

frågorna och att lägga upp en strategi för hur man ska bli en attraktiv arbetsgivare. Den 

största faktorn till att bli en attraktiv arbetsgivare på marknaden är att de som är 

anställda trivs bra på sin arbetsplats och därför kan löner, belöningar, 

kompetensutveckling etcetera vara en viktig del av det strategiska arbetet.  

 

På de flesta av de intervjuade företagen är det en självklarhet att HR-avdelningen borde 

sitta med i ledningsgruppen, vara representerade samt en del av företagets huvudsakliga 

verksamhet, medan det på andra företag räcker med att HR-avdelningen arbetar i det 

tysta. Att det finns en önskan om att vara en del av det strategiska arbetet är det ingen 

tvekan om, dock är det är inte alla som har en plan om hur de ska nå dit. På Företag X 

var det mycket diskussion om att ”vi får inte plats”, men när vi frågade hur Person Y 

ansåg att de skulle nå dit så hade hon/han ingen aning. Borde det inte ringa en 

varningens klocka utifall ett företag vill uppnå ett specifikt mål men inte har en aning 

om hur de ska nå dit? 

 

Efter intervjuerna på Linnéuniversitetet, Växjö Kommun, Atea Logistics, Fortnox, 

Företag X samt Södra Skogsägarna har författarna funderat över företagens svar. Skulle 

det kunna vara så att företagen faktiskt har svarat sanningsenligt kring hur de arbetar 

idag eller har de svarat så som de tror sig ana att författarna vill? Det är en svår fråga 

som är, näst intill, omöjlig att besvara eftersom tillförlitligheten är svår att mäta. Att 

företagen skulle ha svarat som de tror att författarna vill att de ska svara skulle kunna 

innebära att företagen säger sig arbeta på ett vis men egentligen gör på ett annat vis eller 
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att de inte riktigt vill stå upp för sitt arbete med HR som strategisk partner idag. Det 

hade varit intressant att göra en observation på företagen för att se om de faktiskt arbetar 

på det vis de påstår sig arbeta. Samtidigt hade det hade varit intressant att intervjua 

övriga medarbetare på respektive företag för att se hur de ser på HR’s roll i företaget 

och om de anser det lika viktigt att de får större plats som HR själva tycker.  

 

Författarna har efter arbetet resonerat sig fram till att det önskats mer avsatt tid till 

uppsatsen eftersom det känts som tiden varit knapp och att om det funnit utrymme hade 

det funnits mer intressanta ämnen och företag att samarbeta med och spegla i rapporten. 

Ett av de områden som, längre fram i tiden, skulle kunna undersökas är hur 

implementeringsprocessen på Södra Skogsägarna har gått efter ett år ifrån starten. Det 

skulle kanske vara möjligt att genomföra HR-positioneringsmodellen ytterligare en 

gång för att se utifall deras svar ser annorlunda ut gentemot innan förändringen 

implementerades. De förändringar Södra Skogsägarna håller på att göra skulle kunna 

visa på ett praktexempel utifrån teorierna, ifall förändringarna faktiskt får det utslag som 

de planerat. Detta är väldigt intressant och anses vara ett bra förslag för vidare 

forskning, då det kunde vara spännande att veta hur det gick för Södra Skogsägarna. 
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IV 

Bilagor 
Bilaga A - Intervjuguide 
Varje intervju inleddes med att författarna och respondenten presenterade sig för 

varandra och utbytte artighetsfraser. Sedan introducerades HR-positioneringsmodellen 

för respondenten och personen fick fylla i den utifrån hur han/hon ansåg att företagets 

HR skulle positioneras. Modellen skulle, som tidigare nämnts, användas inledningsvis 

för att personen skulle positionera företagets HR-avdelning utifrån sitt eget synsätt utan 

att tänka allt för mycket på det. Respondenten visste inte vilken sida av modellen som 

var strategisk och vilken som var traditionell, utan fick positionera sig efter hur de 

tyckte att de arbetar med HR på sitt företag. Många av respondenterna ansåg modellen 

klurig och svår att fylla i, men gjorde sitt bästa utifrån det synsätt de hade. Efter 

positioneringen blev det en djupare intervju med följande frågor som bas; 
 

1. Vad arbetar ni med på HR-avdelningen idag? 

2. På vilket sätt arbetar företaget med HR?  

3. Vad är företagets strategi?  

4. Är den gemensam på hela företaget och/eller har ni en egen strategi inom HR? 

5. Anser du att HR på något vis är med i företagets strategiska arbete? 

6. Har ni någon från HR med i ledningsgruppen? 

7. Anser du att någon från HR bör vara med i ledningsgruppen? I så fall - varför? 

8. Anser du att HR bör vara en del av företagets strategiska arbete? I så fall - hur? 

9. Har ni hand om hela HR-biten själva?  

10. Vem är HR’s uppdragsgivare? - Är det rätt person anser du? - Annars vem? 

11. Anser du att du idag har tiden att lägga fokus på “rätt arbetsuppgifter”? 

12. Hur skulle HR-avdelningen optimalt arbeta i framtiden? 

13. Hur skulle du definiera “strategisk HR”? 

14. Hur skulle du definiera “affärspartner”? 
 

Tillsammans med dessa frågor ställde författarna följdfrågor vid de tillfällen då det 

behövdes och passade sig. Intervjun med dessa frågor åtföljdes av fyra korta frågor där 

respondenten inte fick någon längre betänketid, utan snabbt skulle välja ett av två 

alternativ.  
 

 



  
 

V 

1. Personalen: kostnad eller investering?  

2. Outsourcing: Ja eller nej? 

3. Uppdragsgivarens påverkan på ditt arbete: Styrt eller fritt? 

4. HR’s roll i företaget: Stor eller liten? 
 

Då alla dessa fem frågor ställts till respondenten och han/hon tagit ställning till vilket 

alternativ han/hon tyckte stämde bäst bad författarna respondenten att utveckla sina 

svar, ifall den så önskade. 
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Fokuserar på den lösning som 
implementeras; lösningen (dvs. 
kompetensutveckling) blir 
slutmålet. 

Fokuserar på vad medarbetarna 
behöver göra; lösningen betraktas 
som ett medel för att nå målet att 
förbättra arbetsprestationerna.  

Fokuserar först och främst på att 
gå in reaktivt; fungerar ofta som 
brandsläckare.  

Fokuserar på det viktiga och inte bara 
på det brådskande. Arbete identifieras 
både reaktivt och proaktivt. Projekt är 
mer långsiktiga och direkt kopplade 
till affärsmål.  

Huvuddelen av arbetet är inriktat på 
HR-åtgärder, som att skapa HR-
system och implementera dem i hela 
bolaget. 

Huvuddelen av arbetet är inriktat på 
behov som initierats av 
uppdragsgivaren, eftersom behoven 
kan kopplas till uppdragsgivarens 
affärs- och prestationsbehov.  

      

Tar ställning för en lösning i de 
inledande diskussionerna.  

Tar inte ställning för någon 
lösning under de inledande 
diskussionerna.  

HR-positioneringsmodellen – modifierad modell av 
“Kännetecken på en traditionell respektive strategisk 
HR-avdelning” (Robinson & Robinson, 2006, s. 232-
236) 

Bilaga B – HR-positioneringsmodellen 
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Förlitar sig på enstaka lösningar (i 
allmänhet avdelningens 
specialitet).  

Underlättar tillgången till en 
mångfald lösningar, både inom 
och utanför HR-avdelningen.  

      

      

      

Kan arbeta oberoende av partnerskap 
med uppdragsgivaren. Ansvaret för att 
lyckas är uppdelat mellan HR, som har 
äganderätten till kvaliteten på HR-
lösningarna, och uppdragsgivaren, som 
har äganderätten till affärsresultaten. 

Bygger partnerskap med uppdragsgivare som 
spelar en aktiv roll i projektet (dvs. som har 
äganderätten till det affärsbehov som stöds). 
Ansvaret är delat; både HR och 
uppdragsgivaren har ansvar för de 
prestations- och affärsresultat som uppstår 
genom åtgärden.  

Förhandsbedömning är ett 
alternativ. Arbetsmiljöhinder för 
de önskade prestationerna 
identifieras sällan. 

En förhandsbedömning är 
nödvändig. Prestationsgap och 
orsakerna till dem identifieras. 

Utvärdering av lösningar sker 
vanligen.  

Utvärdering och lösningar sker 
tillsammans med mätningar av de 
prestationsresultat och operativa 
resultat som uppnåtts. 

HR-positioneringsmodellen – modifierad modell av 
“Kännetecken på en traditionell respektive strategisk 
HR-avdelning” (Robinson & Robinson, 2006, s. 232-
236) 



  
 

VIII 

Bilaga C – Stöd för uppsatsläsning  
 

Intervjufrågor 

1. Vad arbetar ni med på HR-avdelningen idag? 

2. På vilket sätt arbetar företaget med HR?  

3. Vad är företagets strategi?  

4. Är den gemensam på hela företaget och/eller har ni en egen strategi inom HR? 

5. Anser du att HR på något vis är med i företagets strategiska arbete? 

6. Har ni någon från HR med i ledningsgruppen? 

7. Anser du att någon från HR bör vara med i ledningsgruppen? I så fall - varför? 

8. Anser du att HR bör vara en del av företagets strategiska arbete? I så fall - hur? 

9. Har ni hand om hela HR-biten själva?  

10. Vem är HR’s uppdragsgivare? - Är det rätt person anser du? - Annars vem? 

11. Anser du att du idag har tiden att lägga fokus på “rätt arbetsuppgifter”? 

12. Hur skulle HR-avdelningen optimalt arbeta i framtiden? 

13. Hur skulle du definiera “strategisk HR”? 

14. Hur skulle du definiera “affärspartner”? 

 

Företagens färger i HR-positioneringsmodellen 

Grön = Linnéuniversitetet 

Lila = Växjö Kommun 

Röd = Atea Logistics 

Orange = Fortnox 

Grå= Företag X 

Blå = Södra Skogsägarna 

 
 



 
 
    
   HistoryItem_V1
   InsertBlanks
        
     Where: after current page
     Number of pages: 1
     same as current
      

        
     1
     1
     1
     602
     331
            
       CurrentAVDoc
          

     SameAsCur
     AfterCur
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.9b
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   Join2Pages
        
      

        
     1
    
            
       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.9b
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base





