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Sammanfattning 

Föreliggande studie har som avsikt att förtydliga för intresserade allmänhet, forskare eller andra 

yrkesinriktningar vad det strategiska HR-arbetet innebär samt identifiera utvecklingsområden 

för HR-strateger. Syftet med studien är därför att undersöka vad det strategiska HR-arbetet 

egentligen är eller kan vara och hur detta tillämpas på olika arbetsplatser i Sverige, samt hur 

det förhåller sig till den operativa sidan av HR-arbetet. Frågeställningarna utgår från studiens 

HR-personal som anser sig arbeta med strategisk HR, för att undersöka deras upplevelser av 

det strategiska arbetet. Studien baseras på en kvalitativ ansats bestående av transkriberat 

intervjumaterial, totalt intervjuades tio informanter som arbetar både inom offentlig och privat 

sektor, och i större och mindre verksamheter. Materialet har analyserats utefter nyinstitutionell 

samt institutionell teori med hjälp av begreppen, isomorfism, legitimitet, särkoppling samt 

institutionalisering. Resultatet visar att organisering är en förutsättning för det strategiska 

arbetet samt att HR-strateger bevakar trender för att möta samhällets krav och därmed få 

legitimitet. Resultatet visar vidare att skillnaden och därmed gränsen mellan operativt och 

strategiskt arbete är inte tydlig, dock har det operativa arbetet visat sig vara mer kortsiktig 

medan strategiskt arbete har visat sig vara mer långsiktig. Resultatet visar även motsättningar 

mellan operativt och strategiskt arbete. Slutsatsen är att strategisk HR behöver leda till aktivitet 

för att ge värde till organisationer, vilket däremot inte alltid är fallet enligt empirin, samt att 

HR-strateger behöver ha en större förståelse i personalens styrkor och svagheter för att 

skickligare utveckla strategier. 

 

Nyckelord 

Strategisk HR, Operativ HR, Human Resource Management, HR, HRM



 

Innehållsförteckning 

1. INLEDNING ..................................................................................................................................................... 1 

1.1 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR ................................................................................................................... 2 

1.2 Disposition ............................................................................................................................................... 2 

2. TIDIGARE FORSKNING ............................................................................................................................... 3 

2.1 PERSONALVETARYRKETS TILLKOMST I SVERIGE ........................................................................................... 3 

2.2 STRATEGISK HR-FUNKTION UPPSTÅR ........................................................................................................... 4 

2.3 KONSENSUSPERSPEKTIV PÅ STRATEGISK HR ................................................................................................ 6 

2.4 KONFLIKTPERSPEKTIV PÅ STRATEGISK HR ................................................................................................... 8 

2.5 SLUTSATS TIDIGARE FORSKNING ................................................................................................................... 9 

3. TEORI .............................................................................................................................................................. 10 

3.1 NYINSTITUTIONELL TEORI OCH INSTITUTIONALISERING .............................................................................. 10 

3.1.1 Isomorfism .......................................................................................................................................... 11 

3.1.2 Legitimitet ........................................................................................................................................... 12 

3.1.3 Särkoppling......................................................................................................................................... 13 

4. METOD ........................................................................................................................................................... 13 

4.1 METODOLOGISK ANSATS ............................................................................................................................. 13 

4.2 URVAL ........................................................................................................................................................ 14 

4.2.1 Informanter ......................................................................................................................................... 15 

4.3 DATAINSAMLING ......................................................................................................................................... 16 

4.3.1 Datainsamlingsteknik ......................................................................................................................... 17 

4.4 KODNING AV INSAMLAD EMPIRI .................................................................................................................. 19 

4.5 METODOLOGISKA ÖVERVÄGANDEN OCH BEGRÄNSNINGAR ......................................................................... 21 

4.6 ETISKA ÖVERVÄGANDEN ............................................................................................................................. 21 

5. RESULTAT ..................................................................................................................................................... 22 

5.1 ORGANISERING ........................................................................................................................................... 23 

5.1.1 Trender inom HR yrket ....................................................................................................................... 27 

5.1.2 Karriärmöjlighet ................................................................................................................................. 30 

5.2 HR STRATEGERS UPPLEVELSER AV DET STRATEGISKA ARBETET ................................................................. 32 

5.2.1 Strategiskt eller operativt HR arbete? ................................................................................................ 34 

5.2.2 Feedback och erkännande inom den egna arbetsplatsen ................................................................... 37 

5.2.3 Konflikter ............................................................................................................................................ 39 

5.3 Sammanfattning av resultatkapitlet ....................................................................................................... 43 

6. DISKUSSION .................................................................................................................................................. 43 



  

6.1 SUMMERING OCH SLUTSATSER AV RESULTAT .............................................................................................. 44 

6.2 RESULTATDISKUSSION KOPPLAT TILL TEORI OCH TIDIGARE FORSKNING ..................................................... 45 

6.3 METODDISKUSSION ..................................................................................................................................... 47 

6.4 KONKLUSION OCH IMPLIKATION FÖR VIDARE FORSKNING ........................................................................... 48 

KÄLLFÖRTECKNING ..................................................................................................................................... 50 

BILAGOR ............................................................................................................................................................ 53 

BILAGA 1 – INFORMATIONSBREV ...................................................................................................................... 53 

BILAGA 2 – INTERVJUGUIDE HR-STRATEG........................................................................................................ 54 

BILAGA 3 – INTERVJUGUIDE HR-GENERALISTER .............................................................................................. 55 



 1 

 

1. Inledning 

Personalvetaryrket är en relativt modern typ av arbete som har sitt ursprung i de stora och 

explosivt växande industrierna under början av 1900-talet då det uppstod ett behov av sociala 

förbättringar för arbetare (Boglind m.fl., 2021: s. 34–36). Arbetarna hade tröttnat på de tämligen 

usla arbetsvillkoren och den engelska industrirörelsen “industrial betterment” växte fram, det 

anställdes så kallade Welfare secretaries som arbetade för att förbättra anställdas arbetsvillkor 

både på och utanför arbetet. Under perioden 1940–1980 talet är personalarbetare medlare 

mellan arbetsmarknadens två parter: arbetarna och cheferna, denna epok inom 

personalvetaryrket kallas för industrial relations och är ett alternativ till fackföreningar, för att 

kunna ha de arbetsrättsliga samtalen innanför organisationen (Boglind, 2019: s. 369–370). 

Arbetsrätten var en central fråga för personalvetare och blev ännu viktigare i Sverige med de 

nya arbetsrättsliga lagar som implementerades under 1970-talet. 

 

Under 1980-talet sker ett perspektivskifte. Personalavdelningens perspektiv som tidigare legat 

på medarbetarnas intresse ändrar nu fokus. Det börjar talas om Human Resource Management, 

vilket innebär ett mer renodlat arbetsgivarperspektiv på organisation och ledning och förkortas 

till HRM. I Sverige glöms ordet Management ofta bort och den vanliga formen av begreppet 

blir HR. Tanken bakom HRM är att personalavdelningen ska efter bästa förmåga få 

arbetskraften till att uppnå företagets mål. Här finns redan en grundtanke hur 

personalavdelningen kan utvecklas och tillge värde till verksamheten (Boglind, 2019: s. 373), 

men detta utvecklas vidare av bland annat Dave Ulrich som formar en modell av väletablerade 

processer i storföretagen som senare kommer benämnas som strategisk HR eller värdeskapande 

HR. Detta innebär att personalavdelningen delas i olika funktioner där en funktion arbetar tätt 

intill ledning och chefer. Arbetet har ett långsiktigt perspektiv, och HR-funktionen skall stödja 

företagets affärsmål, arbeta med arbetsmiljöfrågor, förhandlingar och utbildning av personal 

(Ulrich & Brockband, 2007). Med strategisk HR menar vi de som arbetar som HR-Business 

Partner, HR-specialist, HR-strateg. En annan funktion kallas för operativ HR, funktionen 

handlar om att arbeta mer praktiskt, den operativa HR-avdelningen arbetar bland annat med att 

assistera det administrativa arbetet såsom rekrytering, tidrapporter samt fungerar som ett 

hjälpmedel i frågor mellan arbetsgivare och medarbetare. Även om det efter 1990-talet skett 

stora förändringar inom HR-grenen, så har det tidigare operativa arbetssättet kritiserats utifrån 

ett affärsperspektiv för att vara ineffektivt. 
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Det strategiska har idag blivit ofta förekommande att anamma som företag, där förhoppningen 

kan vara att uppnå kostnadseffektiva affärsresultat och mål. Men vad gör dessa HR-strateger 

på sin arbetsplats i vardagen egentligen? Hur upplever individer, som arbetar uttalat strategiskt, 

sitt arbete? Vad anser de som arbetar mer med den operativa sidan av HR-arbetet om den 

strategiska sidan? Kan det finnas motsättningar eller konflikter i arbetet, finns det hierarkier 

och finns det yrkesgrupper som rankas högre? Studien avser att ge en mer konkret inblick i vad 

funktionen är idag, efter de senaste decenniernas förändringar. Även om HR-fältet är ett 

populärt forskningsområde har det inte studerats om motsättningar mellan operativt och 

strategiskt arbete. Studien skall därmed även vidröra dessa gränser i en dagsaktuell HR-funktion 

och vilka konflikter som återfinns. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Vad strategiskt HR-arbete är kan upplevas oklart för individer av andra yrkesinriktningar i 

arbetslivet. För att precisera vad detta innebär är syftet med vår studie att undersöka vad det 

strategiska HR-arbetet faktiskt är och hur det tillämpas på olika arbetsplatser i Sverige. Vi vill 

med hjälp av kvalitativa intervjuer undersöka HR-strategers upplevelser och erfarenheter om 

ämnet samt undersöka var gränsen mellan strategisk HR-arbete och operativt HR-arbete dras. 

Studien har vidare som avsikt att förtydliga för andra yrkesinriktningar, studenter, forskare samt 

intresserad allmänhet vad det strategiska HR-arbetet är och identifiera utvecklingsområden för 

HR-strateger. 

 

• Varför ser organiseringen av det strategiska arbetet ut som det gör på olika 

arbetsplatser i Sverige? 

• Varför upplever HR-strateger det strategiska arbetet som de gör? 

• Var dras gränsen mellan operativ och strategisk HR? 

 

1.2 Disposition 

Tidigare forskning presenterar en historisk överblick över uppkomsten av HR-funktionen, 

vilket presenteras genom ett konsensus- och konfliktperspektiv. Därefter presenteras 

uppsatsens teoretiska ramverk som består av nyinstitutionell samt institutionell teori, studiens 

teoretiska begrepp är legitimitet, isomorfism, särkoppling och institutionalisering. Kapitlet följs 

av ett metodavsnitt och presenterar uppsatsens kvalitativa data i form av intervjustudie, och 

detta motiveras av uppsatsens forskningsdesign. Vidare redogörs resultat vilket är 
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huvudfokuset för uppsatsen, som ger en sammanställning av den insamlade empirin, 

tillsammans med en analys kopplat till teori och tidigare forskning. Resultatkapitlet är 

strukturerad genom att först ge en överblick över organiseringen av strategisk HR, trender inom 

HR-yrket, karriärmöjlighet, HR-strategers egna upplevelser av arbetet. Sedan presenteras ett 

avsnitt gällande gränsdragning mellan strategisk och operativ HR, vilket mynnar ut i feedback 

och erkännande inom den egna arbetsplatsen, för att slutligen redogöra konflikter inom HR-

yrket. Avslutningsvis kommer diskussionskapitlet vilket avser att diskutera resultat kopplat till 

tidigare forskning samt presentera slutsatser för studien. 

 

2. Tidigare forskning 

Kapitlet presenterar en översikt av studier från personalvetarens yrkesroll över tid och de studier 

som valts berör studiens syfte. Inledningsvis ges en historisk överblick över personalvetaryrkets 

tillkomst i Sverige och hur det strategiska HR-arbetet uppstår för att ge läsaren en bakgrund i 

ämnet. Vidare beskrivs studier med konsensusperspektiv på strategisk HR för att avslutningsvis 

gå över till att beskriva konfliktperspektiv på strategisk HR, vilket är en strukturell fördelning 

snarare än en aspekt som används i analysen. Kapitlet är ämnat för att ge en djupare förståelse 

till fältet. 

 

2.1 Personalvetaryrkets tillkomst i Sverige 

En historisk överblick på personalvetaryrket är på sin plats då yrkesgrenen har en central plats 

i denna studie. Fokuset läggs på den strategiska sidan och hur den förhåller sig till den operativa 

sidan av yrket, viktigt är då att få en grundförståelse för HR-yrkets tillkomst. Under tidigt 1900-

tal bestämde sig Kerstin Hesselgren att studera socialmedicin vid Bedford College i London. 

Utbildningen gav henne befogenheter att inspektera arbetsplatser och bostäder i England 

(Damm & Dahte, 2016: s. 38). Dessa befogenheter gav Hesselgren erfarenheter som hon senare 

tog med sig vid hennes flytt tillbaka till Sverige där hon fick arbete som landets första kvinnliga 

yrkesinspektris. Med sina erfarenheter från England förstod hon att Sveriges fabriker var i 

behov av så kallade social secretaries (fabrikssystrar), som senare kom att kallas för 

personalkonsulenter. Vidare menar Damm & Dahte (2016: s. 38–39) att dessa 

personalkonsulenter kom att bli ett hjälpmedel till yrkesinspektionen och kunde därmed genom 

arbetarskyddslagen bevaka arbetsvillkoren så att de blev mer drägliga för fabriksarbetaren. 

1921 bildades föreningen SAIA (socialarbetare inom industri och affärsvärld) där syftet var att 
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skapa samförstånd mellan ledningen på fabrikerna och arbetarna. SAIA var ett hjälpmedel och 

funktion som såg till att arbetaren fick en dräglig arbetsmiljö. Föreningen finns kvar, den har 

bytt namn flertalet gånger under årens lopp och heter sedan 2005 Sveriges HR-förening 

(Boglind, 2019: s. 373). 

 

Human relations rörelsen, som hade sin början på 1920-talet och som senare under 1940-talet 

utvecklades vidare, hade en stark påverkan i den svenska utvecklingen av personalarbete 

(Eriksson-Zetterquist, m.fl. 2015: s. 105). Enligt rörelsen skulle omsorg om de anställda betala 

sig för företaget. Med detta menas att de anställda kan ses som en resurs för företaget, och 

satsningar på de genererar vinst för företaget långsiktig och därmed får företaget kompetent 

personal, som mår bra och stannar inom företaget. Eriksson-Zetterquist m.fl. (2015: s. 87) och 

Boglind (2019: s. 371) menar vidare att drivkraften bakom rörelsen var den stora 

personalomsättningen som skedde inom industrin. Gemensamt i den svenska utvecklingen av 

personalarbete var både den anställdes och gruppens, som de anställda medverkar i, betydelse 

för företaget som resurs (Eriksson-Zetterquist, m.fl. 2015: s. 106). 

 

Under 1960-talet skedde en kraftig polarisering i den svenska politiken. Debatter om 

arbetsorganisationen påverkade personalarbetaryrket vilket resulterade i att LO 

(Landsorganisationen) fick ett starkt inflytande i politiken. Detta resulterade under 1970-talet i 

en ny lagstiftning i form av MBA, LAS och arbetsmiljölagstiftning som de flesta personalvetare 

känner väl igen (Boglind m.fl. 2021: s. 41). Dessa frågor som tidigare hade bestämts av högre 

ledning blev nu förhandlingsbara och påverkade därmed personalavdelningens uppgifter 

eftersom de involverades för att bevaka arbetsgivarnas intressen under de nya arbetsrättsliga 

förändringarna (Boglind, m.fl. 2021: s. 41). 

 

2.2 Strategisk HR-funktion uppstår 

Här följer en genomgång av hur den strategiska sidan i personalvetaryrket uppstår för att ge 

läsaren en fortsättning i utvecklingen av yrkesgrenen. Följande avsnitt avser inte att bli en 

fördjupning i organisationsteorins historia, snarare ge en kort överblick hur de förändringar som 

sker i organisering och organisationer under 1980-talet även ger effekter i HR-funktionen. Både 

tillverkningsindustri och tjänstesektor börjar tillämpa modeller med värdekedjor (Gereffi, 

2018) (Khara & Lund-Thomsen 2012). Det talas om processer och flöden i värdekedjorna, med 

det menas exempelvis en produkts tillverkningsprocess från råvara till en färdig produkt som 
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slutligen når kunden. Inom tjänstesektorn menas processen uppkomsten av tjänsten från början 

till slut. Flödet sker i processen mellan olika aktörer. Affärsresultat blir det styrande elementet 

och organisationerna effektiviserar organiseringen utifrån affärsresultatet. Detta leder till att 

mycket av bland annat administrativt arbete samlas centralt hos underleverantörer, det vill säga 

“outsourcas” från huvudkontoret. Samma utveckling sker inom HR-avdelningar i de stora 

företagen runt om i världen enligt Boglind (2019: s. 375) trenden går mot att minska HR-

funktionen. Det uppstår modeller av Human Resource Management (Lazarova, m.fl. 2008), 

vilket blir det allmänt använda uttrycket för HR-funktioner världen över. Fokuset för 

personalvetaryrket skiftar från personalstyrd till ledningsstyrd och strategiska HR-enheter 

börjar förekomma. 

 

Dave Ulrich är en av de som skapar en strategisk modell inom Human Resource Management 

och han kallar den för värdeskapande HR. Hans modell får ett stort internationellt genomslag 

och anammas även storskaligt i Sverige (Boglind, 2019: s. 374). Därför kommer modellen att 

användas i denna studie som en form av idealtyp för att förtydliga det strategiska arbetet och 

dess organisering i empirin senare i resultatkapitlet. Inte för att modellen är perfekt, utan snarare 

en vanligt förekommande modell inom organisationer och därför kan tjäna syftet att förstå HR-

rollerna bättre. Därför är det också på sin plats att i korthet sammanfatta vad Ulrichmodellen 

går ut på. Ulrich använder sig av de ovan diskuterade och väletablerade begreppen inom 

organisationer; “värdeskapande, processer och flöden” för att nå förståelse för modellen och på 

det sättet marknadsföra den. Grundtanken är att HR-avdelningen ska skapa värde till företagets 

affärsresultat. Detta sker genom ett skifte av tankesättet inom HR-funktionen (Ulrich & 

Brockband, 2007: s. 14). Deras arbete har bestått av att anvisa och hjälpa andra på olika plan 

om det som behöver göras, nu ska de i stället sätta sig i mottagarens “skor”. Vad behöver 

mottagaren, det vill säga medarbetaren, företagskunden, aktieägaren eller chefen och hur ska 

tjänsten utföras så att mottagaren upplever den värdefull. Ulrich menar att värdeskapande 

definieras av mottagaren och inte av givaren (2007: s. 28). Detta leder till skapandet av en 

strategisk HR-funktion, som ska forma HR-processer som hjälper ledningen och är i linje med 

företagets mål, syften och slutligen affärsresultat (Ulrich & Brockband, 2007: s. 167). 

 

I Sverige mynnar Ulrich värdeskapande HR organisatoriskt ut i den trebenta modellen även 

kallad för “Shared service” koncept, enligt Boglind m.fl. (2021: s. 15–17). HR-avdelningarna 

delas i tre olika funktioner enligt shared services. Den första enheten är en central expertenhet 

som är specialiserad på rekrytering, lönesättning, arbetsrätt och kompetensutveckling, 
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funktionen skall leverera värde till chefen. Den andra enheten består av en central service-enhet 

som hjälper med personalärenden, dock är tanken att dessa ska utföras långtgående av 

linjecheferna och personalen själva, och här finns olika IT-lösningar som hjälpmedel. Målet 

med den här funktionen är att linjecheferna skall ha ett större ansvar för att på så vis skapa mer 

utrymme för mer strategiska och värdeskapande HR-arbeten. Den tredje enheten ska bestå av 

strategiska partners som ska hjälpa ledningen med HR-strategier som gynnar företaget 

långsiktigt och är i linje med affärsstrategierna. Strategiska partners är organisationens ansikte 

utåt och skall finnas som en rådgivande funktion inom strategiska frågor till chefen. Shared 

service konceptet är vanligt förekommande organiseringsform i större organisationer och den 

används i studien som en del av idealtypen av Ulrich för att förtydliga organiseringen i empirin. 

 

2.3 Konsensusperspektiv på strategisk HR 

Det strategiska HR-fältet är ett flitigt studerat fenomen och de flesta är överens om att en 

strategisk HR-funktion är en värdefull tillgång i en organisation, och menar att den bidrar till 

konkurrenskraftiga organisationer som är mer effektiva och produktiva. Populariteten av fältet 

gör det omöjligt att redogöra alla studier, men några för studien intressanta exempel med 

konsensusperspektiv samt konfliktperspektiv ska ändock presenteras. Här ska dock poängteras 

att fördelningen inte görs med avsikt att användas för analysen, utan har valts för att ge en 

tydligare struktur för detta kapitel. Med konsensusperspektiv menas att avvikande beteende 

eller sociala problem stör balansen och utgör ett hot i organisationen. Konsensusperspektivet i 

denna studie utgår från forskning som menar att strategisk-HR är något positivt. 

Konfliktperspektiv betyder att det är strukturella förhållanden inom organisationen som skapar 

sociala problem. Konfliktperspektivet utgår till motsatsen från studier som är negativa eller 

kritiska till den strategiska HR-funktionen. Studierna som listas under konsensusperspektiv är 

intressanta då de visar att den strategiska HR-funktionen utgör ett värde i organisationer dels i 

form av affärsresultat, dels genom en högre produktivitet, effektivitet samt kvalitet i 

organisationerna. 

 

Den största internationella studien om strategisk-HR är Cranet-studien där det fokuseras på att 

studera olika HR praktiker och policys i organisationer och företag världen över (Gooderham 

& Nordhaug, 2011) (Lazarova, m.fl., 2008). I Europa har bland annat Stříteský & Quigley 

studerat den strategiska HR-funktionens tillkomst i några stora tjeckiska bolag (2014) och deras 

slutsats var att dessa företag kunde visa bättre effektivitet och kvalitet med sina HR-tjänster. 
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Wach m.fl. (2022) har studerat Ulrichmodellen i trehundra brittiska och tyska företag. Deras 

resultat visar att modellen förbättrar de studerade organisationernas prestanda. Studien utfördes 

genom kvantitativa enkäter där ett urvalskriterium var att organisationerna skulle ha minst 100 

anställda, dessa tillfrågades slumpmässigt. 

 

Enligt Wright & Snell (1998) är kraven vår globala värld ställer på organisationer höga, och det 

är därför av stor vikt att organisationer skapar strategier, som både är flexibla och formas utefter 

vad den globala världen efterfrågar. De menar också att om ett HRM system (Human Resource 

Management) skapas som främjar både flexibiliteten och passformen i en organisation kommer 

detta vara mest fördelaktigt för organisationen (Wright & Snell, 1998). Trots att denna artikel 

är skriven 1998 anser vi den fortsatt relevant då det i empirin framkommer samma åsikter. 

Organisationer måste fortsatt upprätthålla sin konkurrenskraft och det krävs då att 

organisationer är både flexibla och formbara. Feather (2007) har en lite annorlunda syn mot vad 

Wright och Snell har, hon menar att företag bör använda sig av mätverktyg för att mäta 

medarbetarnas engagemang och sedan koppla dessa resultat till HR affärsmått för att uppnå 

bättre affärsresultat. Feather menar att om HR personal använder sig av medarbetarnas 

utvärderingar, kommer det visa vilken stor inverkan medarbetarna har på verksamheten, och 

hur en investering i interna processer och program kan öka, inte minst engagemanget bland 

medarbetarna, utan också affärsresultatet i organisationen. Feathers perspektiv är relevant för 

denna studie, eftersom responsen från de övriga medarbetarna inom varje arbetsplats efterfrågas 

i empirin. Feathers menar att desto fler företag som inser att det behöver användas noggranna 

mätvärden för att utvärdera och optimera sin personal, kommer också HR-funktionen att 

gynnas, eftersom den då kommer att bli än mer strategisk än tidigare. Att organisationer blir 

mer strategiska än tidigare argumenterar Feathers likt Wright och Snell (1998) som något 

positivt, då det ökar både effektiviteten och produktiviteten i organisationen. 

 

Buyens och De Vos (2021) utforskar i sin artikel hur mervärdet av HRM-funktionen (human 

resource management-funktionen) uppfattas av tre olika grupper av chefer, linjechefer, HR-

chefer och toppchefer. De menar att HRM-funktionen har en större roll än vad de tidigare 

förutsett, däremot menar de på att HRM anses ha värde inom företaget endast när den får ett 

erkännande från högre ledning (Buyens & De Vos, 2021). Om HRM funktionen skall ha 

möjlighet att fatta beslut menar de att de behöver få ett erkänt värde av den högre ledningen 

och då involveras så tidigt som möjligt i ledningsgruppen där beslutfattande sker. Detta är 
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ytterligare relevant perspektiv för studien, då huruvida HR-enhetschefer är med i 

ledningsgrupper eller inte diskuteras i intervjuerna och även informanternas åsikter om det. 

 

Slutligen präglas HR-arbetet av omgivningens påverkan samt utmaningen att möta kraven. 

Welbourne (2010) konkretiserar hur HR-avdelningen ständigt måste vara effektiv och i 

förnyelse för att leva upp till förväntningarna. Avsikten med följande stycke är att exemplifiera 

de utmaningar som ingalunda är en nyhet vilket även återfinns i empirin. Welbourne (2010) 

beskriver detta genom att jämföra HR-avdelningen med Nascar cupserien, vilket är den högsta 

racingserien i motorsport. Hon menar att om HR-avdelningen utför ett snabbt arbete, har det en 

positiv effekt på organisationen, men om HR-avdelningen i stället utgör ett långsamt arbete, 

ger detta en negativ effekt på organisationen. Likt mekanikerna i Nascar cupserien, de skulle 

kunna vara noggranna och undersöka varje liten del på bilen innan föraren fortsätter loppet, 

men föraren kommer då förmodligen hamna sist i loppet. I stället måste de vara både strategiska 

och effektiva för att föraren skall vinna loppet. Likt HR-avdelningen, den måste vara både 

strategisk och effektiv för att uppnå omgivningens förväntningar. Dessutom menar Welbourne 

(2010) att det är av största vikt för framtida HR-funktioner att ständigt analysera dess negativa 

aspekter för att fortsätta nå en effektiv verksamhet. Welbournes (2010) studie gjordes som ett 

svar på pågående debatter om att HR-funktionen kostar mer pengar än vad det ger värde till 

organisationer. Kraven medför att HR-funktionen ständigt måste förbättra sig och inte stirra sig 

blind i tidigare riktlinjer. Dessa studier uttrycker ett medhåll till strategisk HR och har därmed 

valts i konsensusperspektivet. 

 

2.4 Konfliktperspektiv på strategisk HR 

Bland studierna om det strategiska HR-fältet återfinns även många som är kritiska mot 

funktionen, dessa studier har valts att listas under konfliktperspektiv. Det är forskarens 

perspektivval som gjort distinktionen. Mycket av kritiken verkar dock vara mera på en 

detaljnivå än övergripande mot själva funktionen i sig. Hailey m.fl. (2005) och Caldwell (2008) 

är däremot kritiska till den strategiska funktionen. De förstnämnda menar att Ulrichmodellen 

har en naiv bild av partnerskapet mellan ledningsgruppen och personalavdelningen. Det handlar 

snarare om konkurrens mellan dessa grupper och att övergripande mål för verksamheten skiljer 

sig mellan dessa avdelningar. Hailey m.fl. ställer sig också frågan om det verkligen är möjligt 

för HR-funktionen att möta både anställda och verksamhetens behov genom att arbeta utefter 

Ulrichmodellen (2005). De stannar vid att ställa sig frågan om det verkligen är möjligt att möta 
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både de anställda och verksamhetens behov och understryker att studien hade behövt utföras i 

fler kontextuella miljöer än enbart en fallstudie för att utfallet skulle kunna ge tydligare svar på 

deras fråga. Ytterligare kritik mot HR-Business Partners som yrkesgrupp lyfts av Caldwell 

(2008), som menar att kategorins tillkomst har lett till att det talas mycket om olika kompetenser 

inom området. Här ska förtydligas att HR-Business Partner är en yrkestitel på personer som 

arbetar med strategisk HR. Han ifrågasätter effektiviteten av yrkesgruppen och anser att det 

finns en lucka mellan retorik och verklig kunnande. Effekterna varierar mellan olika typer av 

företag och även mellan olika typer av HR-avdelningar och deras organisering, vilket enkäten 

han gjort avslöjar (Caldwell, 2008). 

 

En central del i HR-arbetet har alltid varit företagets övriga medarbetare och mellanchefer. Här 

finns två aspekter på detaljnivå som kritiseras av Francis & Keegan (2006). Deras studie har en 

kvalitativ ansats med induktivt tillvägagångssätt och baseras på 85 intervjuer samt 

dokumentation om strategisk HR. Francis & Keegan (2006) menar att till följd av att företagen 

anammar konceptet med strategisk HR, förlorar HR-avdelningen medarbetarnas förtroende på 

sikt, eftersom de försvinner från kontaktytorna med medarbetare. Mellanchefer tar över den 

funktionen och de har ingen tid eller utbildning i HR-relaterade frågor. Detta berör inte hela 

den strategiska HR-funktionen som sådan utan något som tidigare varit en del av arbetet som 

kommit att försvinna och därför listas som detaljer i konfliktperspektivet. Bland annat Boglind 

(2019: s. 380) tar upp samma kritik och det är även en viktig aspekt i denna studie eftersom 

empirin tyder på att problemet kvarstår, vilket ska vidare diskuteras i senare kapitel. 

 

En ytterligare kritik som är på detaljnivå, är i boken HR-transformation på Svenska där Boglind 

m.fl diskuterar framtidens HR, de menar att det finns en rad olika faktorer som kommer påverka 

framtidens organisering av HR men att dessa sällan är helt nya faktorer. Nya koncept 

återkommer ofta i cykler men som utvecklas till nya former. Boglind m.fl (2021: s. 265–266) 

menar om HR ska fortsätta att utvecklas är det av största vikt att börja titta inåt, om HR inte är 

benägna att reflektera och utveckla sin egen roll finns det risk att HR-funktionen kommer se 

annorlunda ut i framtiden. 

 

2.5 Slutsats tidigare forskning 

Mycket forskning inom HR-fältet tycks mynna ut i rekommendationer på vad HR bör göra 

kontra inte göra. HR-funktionen rekommenderas utföra medarbetarundersökningar för att öka 
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produktiviteten i organisationen och få en erkänd plats i ledningsgruppen för att på så vis kunna 

tillföra mer värde till den egna organisationen. De rekommenderas också att analysera negativa 

aspekter inom sitt eget arbete för att fortsatt vara en effektiv funktion. Studierna som är listade 

i både konsensus och konfliktperspektiv inom tidigare forskning tar för givet vad strategisk HR 

är, vilket medför att utgångspunkten i studierna är att läsaren vet vad strategisk-HR innebär. 

Författarna av denna uppsats ställer sig däremot mer frågande till det förgivettagna. Fenomenet 

kan upplevas oklar för studenter, forskare och andra yrkesinriktningar och även för oss som 

författare, vilket var inspirationen till studien. Därmed är vår strävan att inte förgivetta, utan 

komma fram till och förklara vad det strategiska HR-arbetet faktiskt är. 

 

3. Teori 

Detta kapitel sätter ett teoretiskt ramverk till studien som tjänar som verktyg till att analysera 

den insamlade empirin och således framväxten till ett resultat. Personalvetaryrket står i centrum 

för studien och specifikt ska den strategiska HR-funktionen studeras. Yrket har förändrats över 

tid, framför allt de senaste decennierna. Nyinstitutionell teori och dess föregångare institutionell 

teori ger teoretiska ramverk till organisatoriska förändringar och det strategiska HR-yrket har 

präglats av dessa. Teorierna skall bistå med att förklara varför vissa delar i det vardagliga 

arbetet fungerar som de gör och andra inte. Teorierna innehåller en mångfald av begrepp, dock 

har isomorfism, legitimitet, särkoppling och institutionalisering valts ut eftersom dessa är 

relevanta för studien. Dessa teoretiska verktyg är lämpliga på grund av att de möjliggör en mer 

ingående analys av vad det strategiska HR-arbetet är och hur det hänger ihop med den övriga 

HR-funktionen. Kapitlet inleds med nyinstitutionell teori för att slutligen övergå till 

institutionell teori. 

 

3.1 Nyinstitutionell teori och institutionalisering 

Nyinstitutionell teori är en välanvänd teori när det kommer till organisatoriska förändringar 

eftersom den fokuserar på hur organisationer påverkas av samhället och hur de i sin tur påverkar 

sin omgivning. Teorin ger en bred förklaringsmodell till organisationers beteende och de 

förändringsprocesser som pågår. Institutionell teori (Meyer & Rowan, 1977) är föregångaren 

till nyinstitutionell teori, och ger också kunskap om hur organisationer påverkas av andra 

organisationer i sin omvärld. Omgivande faktorer likt regler, normer och tillfälliga trender i 

organisationens omvärld påverkar organisationerna snarare än rationalitet enligt Meyer & 
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Rowan (1977). Grunden i institutionell teori bygger på att belysa varför organisationer inte 

alltid fungerar som de rationella verktyg som de är tänkt att vara. Organisationer strävar efter 

stabilitet vilket ofta leder till att de imiterar varandra och följer trender. De är beroende av att 

få legitimitet från omgivningen (Eriksson-Zetterquist, 2009: s. 63). Den nyinstitutionella teorin 

kopplas i studien till HR-funktionen. Hypotesen är att HR-funktionerna blir alltmer 

samstämmiga med varandra oavsett vilken arbetsplats eller sektor funktionen befinner sig på, 

det vill säga detta gäller både den privata och offentliga sektorn. 

 

Institutionalisering är ett centralt begrepp inom teorin och förklarar hur rutiner blir 

vanemässiga, en process där kunskap tas för givet. En institutionaliserad handling är normativ 

det vill säga att vi handlar genom att göra det som anses vara lämpligt (Meyer & Rowan, 1977). 

När en handling är institutionaliserad utesluts handlingar helt som avviker från det som anses 

vara lämpligt, vilket gör att institutioner kontrollerar vårt handlande (Berger & Luckmann, 

1979: s. 70). Omgivningen påverkas helt enkelt av vad som görs i en organisation då 

institutionaliserad kunskap inte ifrågasätts och tvärtom, organisationen påverkas av 

omgivningens institutionaliserade regler. I denna studie tas senare upp hur den strategiska HR-

funktionen och även karriären inom HR yrkesgrenen är institutionaliserad, och att hierarkin 

som medföljer inte ifrågasätts, därmed är institutionaliseringen en väsentlig ingrediens att förstå 

för läsaren. 

 

3.1.1 Isomorfism 

Institutionell isomorfism är ett begrepp inom den nyinstitutionella teorin som specifikt syftar 

till hur organisationer på olika sätt blir alltmer lika varandra. Det finns tre olika aspekter inom 

institutionell isomorfism: tvingande, mimetisk och normativ. Kopplingen mellan 

nyinstitutionell teori och Strategisk HR fördjupas vidare med begreppet isomorfism och hör 

ihop med HR-funktionerna som enligt hypotesen blir alltmer lika och hur detta sker genom de 

tre olika aspekterna. Tvingande isomorfism innebär att det kommer en tvingande komponent 

från samhället som påverkar organisationens struktur. Exempelvis en lagförändring kan 

medföra att organisationen blir tvingad att göra en omorganisation, men det kan också vara en 

enklare påtryckning såsom krav på ett enhetligt IT-system inom fältet organisationen verkar 

inom (Eriksson-Zetterquist, 2009: s. 79). Lagförändringar är vanligt förekommande och kan 

påverka HR-arbetet. Mimetisk isomorfism innebär att organisationer inom samma 

organisatoriska fält eller marknad härmar varandra. Detta härrör ofta från en osäkerhetsfaktor. 

Organisationer är osäkra på sin ställning inom det fält de är verksamma i och vart fältet är på 
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väg. Således bevakar och iakttar de andra organisationer inom sitt fält för att hitta lösningar på 

olika problem och slutligen imiterar de organisationer som är framgångsrika (Eriksson-

Zetterquist, 2009: s. 80). Detta diskuteras i resultatkapitlet tillsammans med HR-trender. Den 

tredje aspekten, normativ isomorfism har sin utgångspunkt i värderingarna i samhället, vilken 

kultur är den härskande och vilka normer accepteras i allmänhetens ögon. Inom normativa 

krafter räknas även professioner, vilka i sin tur påverkar rekryteringsprocesser och vidare 

personalsammansättningen inom organisationen (Eriksson-Zetterquist, 2009: s. 81). Den tredje 

aspekten kopplas ihop med HR som profession, arbetsformen och utförandet. Dessa tre begrepp 

ger förklaringsmodeller hur organiseringen inom företaget eller organisationen blir legitimt och 

leder vidare till en spridning inom samma organisatoriska fält och således till imitation. 

 

En ytterligare isomorfism som Dimaggio och Powell (1983) talar om är konkurrensdriven 

isomorfism. De menar att organisationer försöker konkurrera med varandra snarare än att söka 

legitimitet, att det finns en ekonomisk drivkraft inom organisationer snarare än ett 

legitimitetsdriv. Dimaggio och Powell (1983) menar att organisationerna drivs av konkurrens 

till varandra och att organisationer tenderar att efterlikna konkurrenter för att själva ses som 

attraktiva. Teorin har valts för att få en större bredd i diskussionsdelen, då legitimitet inte 

förklarar allt som pågår i empirin. Institutionell isomorfism (tvingande, mimetisk och normativ) 

som fokuserar på hur organisationer blir homogena genom att söka legitimitet förklarar inte alla 

processer som pågår, utan det finns även ett bredare perspektiv, vilket förklaras med hjälp av 

konkurrensdriven isomorfism. 

 

3.1.2 Legitimitet 

Legitimitet är ett vidare centralt begrepp inom nyinstitutionell teori och har sin grund i 

institutionell teori vars fokus ligger i omgivningens påverkan på organisationer. Begreppet 

används som ett redskap för att förstå hur HR-strateger ständigt söker efter erkännande och 

varför det läggs vikt på det i en organisation. För att vara en lyckad organisation, eller i detta 

fall en funktion inom en organisation, krävs det att ha legitimitet vilket uppnås genom att följa 

regler, normer och värderingar från vårt samhälle. Dessa krav samhället ställer på 

organisationerna kallas för rationella myter (Meyer & Rowan, 1977). För att uppnå dessa 

rationella myter och visa sig legitim måste organisationer därför följa dessa krav, avviker 

organisationer däremot från kraven kan det få negativa konsekvenser (Eriksson-Zetterquist, 

2009: s. 103). Ett begrepp som också hör ihop med organisationernas legitimitetssökande är 

särkoppling, nedan ges en presentation till begreppet. 
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3.1.3 Särkoppling 

Särkoppling är ett ytterligare begrepp som används inom nyinstitutionell teori och ger 

förklaring till vissa fenomen inom organisationer. Det ska undersökas om vissa av HR-

funktionens arbetsuppgifter som utförs har en mera ceremoniell karaktär, produkten av arbetet 

blir ett dokument, rutin eller riktlinje, men vad händer med den sedan. Begreppet särkoppling 

myntades ursprungligen av Meyer & Rowan och hör därmed också ihop med den institutionella 

teorin (1977). De menade att omgivningens institutionaliserade regler inte nödvändigtvis är det 

mest kostnadseffektiva sättet för organisationer och att denna problematik löses genom 

särkoppling.  Den produktiva kärnan som alla organisationer har är emellanåt inte legitim inför 

omgivningens ögon och därför skapas det ett ceremoniellt skal runt den produktiva kärnan för 

att ge legitimitet till organisationen (Eriksson-Zetterquist, 2009: s. 70). Därmed kan 

organisationen fortsätta att existera fritt från omgivningens åsikter. Det ceremoniella skalet är 

något som omgivningen accepterar och fritt kan ta del utav, till exempel ett företags policy eller 

dokument om deras förfarande vid en rekryteringsprocess. De kan påstå i dokumentet att de är 

inkluderande och gärna vill ha mångfald inom företaget men i verkligheten anställer de med 

andra kriterier. Eller som i fallstudien, HR-strategerna författar policys om förfarande vid olika 

problem, då detta förväntas av de som en led i att ha fortsatt legitimitet. 

 

4. Metod 

I detta kapitel presenteras metoden som valts för att samla in och analysera uppsatsens 

empiriska material i form av kvalitativa intervjuer samt en reflektion om för och nackdelar 

kring detta. Kapitlet inleds med metodologisk ansats för att sedan redogöra urvalet. Vidare 

presenteras datainsamling samt dataanalys för att sedan redovisa metodologiska överväganden 

och begränsningar. Avslutningsvis presenteras etiska överväganden. 

 

4.1 Metodologisk ansats 

Studien undersöker HR-strategers upplevelser och erfarenheter av vad det strategiska HR-

arbetet faktiskt är och hur det tillämpas på olika arbetsplatser i Sverige. Eftersom grunden till 

studien är individer som arbetar med dessa frågor i sin vardag och deras upplevelser, har en 

kvalitativ ansats valts. Metoden anses lämplig då den möjliggör fokus på ord snarare än siffror 

(Bryman, 2018: s. 454), och det är just ord studien baseras på.  
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Hsieh & Shannon (2005) beskriver olika sätt att göra en analys på, bland annat; ett 

konventionellt tillvägagångssätt samt riktat tillvägagångssätt. Studien har pendlat mellan dessa 

två tillvägagångssätt. Ett konventionellt tillvägagångssätt är en induktiv ansats och ett flexibelt 

förfarande som anses passande för att studera fenomenet då möjligheten till att vara öppna för 

olika infallsvinklar och mönster i materialet finns (Hsieh & Shannon, 2005). I en induktiv ansats 

är det teorin som följer empirin vilket också ger möjlighet till att senare i arbetet välja de teorier 

som ger förklaringsmodeller till den verklighet materialet beskriver. Detta ger möjlighet till att 

vara mer öppensinnad till att upptäcka mönster i den insamlade empirin samt att höra 

informanternas verklighet och inte förutfattade meningar om ämnet. 

 

I ett riktat tillvägagångssätt använder sig forskaren av ett teoretiskt ramverk som utgångspunkt 

för att skapa riktade teman, i denna studie har några förutbestämda teman initialt använts för 

att senare övergå till en mer öppen tematisering (Hsieh & Shannon, 2005). Uppsatsen har 

därmed pendlat mellan både konventionell och riktat tillvägagångssätt eftersom teorin delvis 

följer empirin men också för att det finns förutbestämda teman i intervjuguiden som användes 

senare i kodningen. 

 

4.2 Urval 

Strategin bakom urvalet var respondenternas arbetsbefattningar och huruvida de uppfattade att 

deras arbete bestod av strategisk HR. Detta innebär att det var respondenternas egna 

uppfattningar, om det strategiska HR-arbetet, som styrde urvalet till studien. Vidare innebär det 

att respondenternas egna uppfattningar styr empirin och därmed också resultat och slutsatser, 

vilket är en viktig aspekt att ha i åtanke i läsningen. Urvalet till empirin baseras därmed 

uteslutande på personer som arbetar inom en organisation med strategisk HR och viktigt att 

poängtera är att det kan finnas organisationer som inte arbetar med strategisk HR alls. Initialt 

skulle hela urvalet bestå av respondenter som arbetar med den strategiska sidan av HR-

funktionen, men utökades under studiens gång till att innefatta även personer som arbetar 

operativt inom HR. Under punkt 4.3, nedan, beskrivs närmare hur datainsamlingen gick till, 

men specifikt efterfrågades HR-strateger, -specialister, -Business Partners, samt -enhetschefer 

att delta i studien, eftersom dessa titlar innefattar intresseområden för denna studie då detta är 

titlar HR-strateger ofta har. Två informanter arbetade som generalister, en titel som ofta inom 

HR-yrket beskrivs innehålla operativt arbete, däremot upplevde även dessa informanter att 

rollen inte enbart består av operativt arbete, utan det finns en strategisk sida i arbetet också. 
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Konsekvensen med att annonsera på detta vis är att individer som egentligen arbetar strategisk, 

men kanske inte anser sig arbeta strategiskt, eller inte anser sig ha någon av de strategiska 

arbetstitlar som efterfrågas i annonsen, kan därmed anse sig själv inte falla inom studiens 

efterfrågade annonsering och därmed bli ett bortfall. 

 

Under studiens gång uppstod behov av flera informanter då en person valde att inte delta samt 

att det även efter avhoppet fattades två informanter till vår intervjustudie. Att få tag på villiga 

informanter upplevdes som en utmaning och det slutade med att två av de tio informanterna 

kom till genom snöbollsurval. Med det menas att någon som författarna av denna uppsats 

känner rekommenderar några informanter utifrån forskningens syfte, vilket leder till fler 

informanter. Dessa kan i sin tur rekommendera flera som de känner, och ytterligare informanter 

läggs till i studien. Det blir som en snöboll som rullas i snön och blir allteftersom större 

(Bryman, 2018: s. 504). I denna studie uppstod först en kontakt med en person som vidare 

kände några representativa personer för studien utifrån deras arbetsområde och det resulterade 

i en informant. En ytterligare informant framträdde genom en gemensam bekant till oss, som i 

sin tur kände någon som också skulle passa studien och på så sätt kom den tionde informanten 

till. De två sistnämnda informanterna valdes med andra kriterier än de övriga. Eftersom en del 

av vårt syfte är att studera gränserna mellan det strategiska och operativa arbetet inom HR-

funktionen, är det relevant att ha informanter som arbetar med den operativa sidan. Därför 

utökades urvalet att även innefatta personer som arbetar operativt och en ytterligare yrkestitel 

tillades i sökningen efter informanter: HR-generalister. Däremot har studien enbart intervjuat 

två generalister och för att få med mer av generalisternas synpunkter av gränsdragningen 

gällande strategisk och operativ HR hade det varit bra ur en trovärdighets aspekt att haft fler 

generalister medverkande i studien. Summan av informanterna har resulterat i ett brett urval 

vilket i sig kan ge en större trovärdighet för studien. Fördelen med att ha en stor bredd i urvalet 

är att det ger en större variation, det vill säga sannolikheten att ha en god överförbarhet i studien 

blir större. Fördelen är också att olika positioner i en organisation förmodligen har olika syn på 

strategisk-HR, för att komma åt fenomenet utifrån ett större perspektiv och inte bara upplevelser 

hos en viss grupp av människor. 

 

4.2.1 Informanter 

Sammanlagt intervjuades tio informanter, sju kvinnor och tre män. Att majoriteten av 

informanterna bestod av kvinnor var inget som planerats, detta eftersom kön inte har någon 

betydelse på studien och antalet informanter som tackade ja till deltagande i studien fick i stället 
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leda vårt urval. Alla informanter är avidentifierade med påhittade namn för att tjäna syftet att 

förenkla läsningen. Informanterna arbetar på en arbetsplats någonstans i Sverige och orten har 

en stor variation på grund av den svårighet att få tag på informanter. Med stor variation menas 

att informanten arbetar någonstans mellan Västerbotten och Skåne samt att några informanter 

arbetade i mindre bolag med få anställda och några med fler anställda i större internationella 

företag. Sammanlagd är det sju organisationer: en stor global koncern samt en mindre koncern 

båda inom privat sektor, två stora offentliga verksamheter, dessutom tre offentliga 

verksamheter i mindre form. Se tabellen nedan (tabell 1) för en sammanställning av 

informanterna, informanterna redovisas i den ordningsföljd som de intervjuades samt att 

tabellen är utformad utefter informanternas egna upplevelser av deras yrke. Informanterna 

Daniela, Johanna, Maja och Sune som har en stjärnmarkering framför sitt namn arbetar alla på 

samma arbetsplats, men inom olika funktioner. 

 

Tabell 1. Informanter beskrivna utifrån ålder, befattning, arbetsform, huvudsakliga arbetsuppgifter och utbildning. 

Namn Ålder Befattning Arbetsform Huvudsakliga arbetsuppgifter Typ av organisation 

Anna 36 HR-specialist Strategiskt 
Lagstiftning, internationella 
medarbetare. 

Stor offentlig organisation 

Berta 26 HR-businesspartner 
Strategiskt och 

operativt 

Etablera HR funktionen, tar fram 

processer, policys och implementering. 
Privat, liten koncern 

Cicci 33 HR-specialist 
Strategiskt, (till 
viss del 

operativt) 

Lönebildningsprocess. Förhandlings- 
och informationsskyldighet. 

Samverkansavtal och förändringsarbete. 

Statlig, mindre myndighet 

*Daniela 47 HR-strateg Strategiskt 
Arbetsmiljöfrågor, både förebyggande 

och rehabiliteringsfrågor. 
Stor offentlig organisation 

*Johanna 26 HR-samordnare 

Operativt 

(till viss del 

strategiskt) 

Driver HR-arbetet framåt. 

Arbetsmiljögrupp, löneutveckling och 

organisationsförändringar. 

Stor offentlig organisation 

Erik 53 HR-enhetschef Strategiskt 
Arbetar globalt, har ett administrativt 
personalansvar. 

Privat, stor global 
koncern  

Ralf 51 
HR-specialist och 

förhandlingschef 
Strategiskt 

Övergripande ansvar över kollektivavtal 

samt likvärdig behandling 
Offentlig, kommun 

*Maja 45 HR-specialist 
Strategiskt (till 
viss del 

operativt) 

Strategisk kompetensförsörjning. Stor offentlig organisation 

*Sune 32 HR-generalist 
Operativt 
(till viss del 

strategiskt)  

Chefsstöd, rekrytering, personalkontakt, 
rehabiliteringsärenden och 

konflikthantering. 

Stor offentlig organisation 

Lisa 34 HR-strateg Strategiskt  
Kompetensförsörjnings- och 
lönebildningsprocessen, arbetsrätt. 

Offentlig, kommun  

 

4.3 Datainsamling 

Empirin samlades in genom kvalitativa intervjuer. Studien fokuserar på informanternas egna 

erfarenheter samt upplevelser och därför valdes intervjuerna göras i form av semistrukturerade 

intervjuer, vilket ger informanterna möjlighet att med egna ord berätta om sina upplevelser, 

som tidigare diskuterats (Bryman, 2018: s. 563). Information om studien samt en förfrågan att 

delta lades upp på Linkedin samt några större slutna grupper på Facebook. En direkt riktad 

förfrågan genom e-mail skickades till flera organisationer, som bestod av både privata och 
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offentliga verksamheter i Sverige. Detta resulterade slutligen i svar från tio personer som 

upplever sig arbeta strategiskt och som ville delta i studien. Informanterna fick välja om de ville 

träffas på plats, i den mån det är möjligt, eller via zoom. Majoriteten av deltagarna ville helst 

intervjuas via zoom förutom en individ, som ville träffas på plats på sitt kontor i Uppsala. Dock 

ändrades detta, eftersom hon blev sjuk och intervjun flyttades till några dagar senare till ett 

möte via Zoom. 

 

Studien har en stor bredd vad gäller erfarenhet inom det strategiska HR-yrket vilket ökar 

tillförlitligheten i studien. Däremot har en av informanterna övergått från att arbeta som HR-

generalist till HR-strateg men endast arbetat som HR-strateg i åtta månader, hur väl personen 

egentligen är insatt i det strategiska samt hur representativ denna informant blir gällande 

erfarenhet av strategisk-HR blir därmed oklar. Ett urvalskriterium av informanterna hade därför 

kunnat vara att informanterna hade behövt minst ett års erfarenhet av yrket. Datainsamlingen 

skedde under november månad och närmare bestämt under veckorna fyrtiosex till och med 

fyrtioåtta år 2022 i form av intervjuer. Majoriteten av intervjuerna inträffade under 

förmiddagstid och några under eftermiddagstid, det var informanterna som bestämde den 

exakta tiden och varade i cirka 45 minuter. Vi båda, som författare, deltog i alla intervjuerna, 

med växlande roll. Med det menas att den ena hade ledarrollen i intervjun och den andra hade 

en mer lyssnande roll och rollerna byttes alltid vid nästkommande intervju. Intervjun spelades 

in i enlighet med efterfrågat samtycke och transkriberades noggrant senare samma dag. En 

noggrann transkribering ger en ökad tillförlitlighet samt överförbarhet av studien. Enligt 

överenskommelsen skulle alltid den av oss som intervjuare, som hade den ledande rollen göra 

transkriberingen. På så vis delades arbetet mellan oss. Transkriberingen sparades på en lokal 

dator tills den blev avidentifierad, därefter delades dokumentet via googledocs som sedan 

delades mellan oss båda. 

 

4.3.1 Datainsamlingsteknik 

Syftet med intervjustudien har varit att få ut så mycket information som möjligt om HR-

strategers egna upplevelser och erfarenheter av det strategiska arbetet. Framför allt har 

datainsamlingstekniken genom intervjuerna utgått från att svara på uppsatsens syfte och 

frågeställningar. Tekniken har pendlat mellan deduktiv och induktiv ansats, som redan 

beskrivits inledningsvis under punkt 4.1 och fördjupas mera i stycket som följer. 
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Intervjuguiden se bilaga (2 & 3) kategoriserades i fem teman som namngavs som: Tema 1, 

bakgrund, Tema 2; arbetsupplevelse, Tema 3; HR och trender, Tema 4; HR-processer samt 

Tema 5; Avslutning. Intervjuguidens teman grundas i deduktiv ansats, vilket innebär frågor 

som är utformade efter en referensram, modell eller en teori som sedan formulerar hypoteser 

och testas mot verkligheten (Hsieh & Shannon, 2005). Själva intervjufrågorna har sin grund 

därmed också i deduktiv ansats och baseras på tidigare forskning. Bland annat har Ulrich (2007) 

använts mot tema 3; HR och trender och Feathers (2007) mot tema 4; HR och processer. En del 

av intervjufrågorna var av induktiv karaktär och dessa uppkom under intervjuns gång, eftersom 

i vissa av intervjuerna kom intervjuguiden till användning mindre än förväntat. Dessa frågor 

var inte direkt kopplade till tidigare forskning. Med induktiv ansats menas det motsatta mot 

deduktiv, vilket betyder att frågorna utgått från informantens upplevelser av hur det faktiskt är 

i verkligheten snarare än en modell (Hsieh & Shannon, 2005). 

 

Till varje tema planerades frågor som skulle ställas med en flexibilitet till ändringar utifrån 

informantens svar. Med bakgrunden ville vi få reda på personens yrkestitel och -roll, kön, ålder 

och vilken utbildning informanten har. Med arbetsupplevelsen syftades på arbetsuppgifterna 

och hur länge individen arbetat med dem. HR och trenderna handlar om informanternas 

förväntningar på det strategiska arbetssättet och hur personen idag arbetar strategiskt. Det fjärde 

temat berörde HR-processer där informanterna gavs möjlighet att utförligt berätta om hur deras 

arbetsplats bland annat bemöter problem samt hur de utvärderar detta i deras organisation. 

Avslutande temat gav informanten möjlighet att fritt ponera om framtidens HR-funktion samt 

framlägga tankar som tidigare missats. Frågorna var öppna till sin karaktär och överlät 

informanten att fritt lägga sina egna värderingar i meningarna. En av frågorna som ställdes var 

“Hur arbetar du med strategisk HR?” Syftet med denna fråga var att identifiera eventuella 

skillnader i organiseringen beroende på vilken arbetstitel informanten hade eller vilken 

arbetsplats informanten arbetade på. En annan fråga som ställdes var “Vad tror du kommer 

krävas av HR-strateger i framtiden?”, frågan visade sig vara informativ då flera informanter 

berättade om förutsättningarna för strategisk HR och dess organisering. 

 

När kriterierna utökades till att innefatta personer med rent operativa uppgifter anpassades 

teman och frågorna därefter. Bakgrund och arbetsupplevelse förblev oförändrade, däremot 

valdes tema 3 att omformuleras till “Verkligheten från ett annat perspektiv” och med det syftas 

på HR-generalisternas perspektiv på det strategiska arbetet och hur de upplever att det arbetas 

med på deras arbetsplats. HR-processer och avslutande teman har samma titulering, dock är 
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frågorna omformulerade eftersom perspektivet är förändrad. Exempel på frågor som ställdes: 

“Hur skiljer sig ditt arbete från det strategiska HR-arbetet?” och “Har du kommit i kontakt med 

Strategiska HR-processer? Beskriv hur?” Syftet med de omformulerade frågorna var att ta del 

av HR-generalisternas erfarenheter och upplevelser av det strategiska arbetet, samt en 

bekräftelse av vad HR-strategerna har sagt. 

 

4.4 Kodning av insamlad empiri 

Kodning är ett sätt att sortera och enklare se mönster i insamlad empiri, i denna uppsats består 

empirin av transkriberat intervjumaterial. Hjerm m.fl. (2014) beskriver hur kodning kan gå till 

genom tre nivåer där första nivån innebär att först samla in data, efter detta utförs en reducering 

av datan vilket innebär att materialet kodas genom att enbart färgmarkera det som upplevs vara 

av störst betydelse i texten, detta steg benämner Hjerm m.fl. för just kodning. Steg två innebär 

en tematisering som utförs utefter studiens syfte och frågeställning, en presentation av 

insamlade data som Hjerm m.fl. beskriver det (ibid, s. 32–35). Slutligen utförs en summering 

av kodningen, här sker slutsatser samt verifiering av kodningen. Hjerm m.fl. menar att stegen 

inte behöver följas i rätt ordning, utan att kodningen i stället kan förflyttas mellan stegen likt 

nivåer (ibid, s. 32–35). För att enklare förstå Hjerms m.fl. “de tre stegen” visas här nedan en 

bild. 

 

 

 

Figur 1: Den kvalitativa analysprocessen, Hjerm & Lindgren, 2010, s. 90. 

 

Hjerms m.fl. (2014) modell om den kvalitativa analysprocessen, enligt bilden (Hjerm & 

Lingren, 2010), har i denna uppsats använts som en grund och stöttepelare. Kodningen har 
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därför inte utförts genom att följa modellen till punkt och pricka utan snarare som ett verktyg 

för att föra kodningsprocessen framåt. Det första steget som utfördes var att transkribera och 

avidentifiera den insamlade empirin. En kvalitativ innehållsanalys valdes för att analysera 

materialet efter transkriberingen. Detta innebär en kategorisering och tematisering av det 

insamlade materialet och en möjlighet att således styra över den (Bryman, 2018: s. 677). När 

transkriberingen var utförd lästes materialet igenom för att få en överblick av materialet för att 

sedan utföra en tematisering utifrån studiens syfte och frågeställningar, vilket motsvarar Hjerm 

& Lingrens (2010) steg 1. Sedan skapades totalt 7 koder och de fick en egen färg och benämndes 

som: hur går de strategiska HR-processerna till?, Ligger det strategiska HR-arbetet i linje med 

Ulrichmodellen?, Hur upplever HR-strateger det strategiska arbetet?, Beskrivning av det 

operativa arbetssättet, annars intressant, bakgrund och viktig information (till exempel 

arbetstitel), kritik mot strategiskt HR, vilket är Hjerm & Lingrens (2010) steg 2. Materialet 

ordnades nu grovt och allt som var av intresse markerades med olika färger beroende på vilket 

tema de passade in i, den grova kodningen utfördes för att lättare navigera och tydligt se vad 

som är av stor vikt i texten. Utifrån kodningen växte summering fram genom att mönster i 

tematiseringen hittades, vilket är Hjerm & Lingrens (2010) steg 3. Efter steg tre blev det tydligt 

att en del av de ursprungliga teman inte passade studien, då resultatet pekade mot en annan 

riktning, och formulerades därmed om för att passa studiens syfte och frågeställningar bättre. 

 

Materialet ordnades nu mer noggrant och vissa koder valdes delvis bort eller gick in i varandra. 

I bilden som illustrerar Hjerm & Lingrens (2010) modell finns pilar mellan de olika stegen och 

det som händer i bilden, gjordes också i verkligheten, det vill säga vi gick tillbaka till steg 1 

och gjorde om proceduren. De initialt identifierade teman: “Hur upplever HR-strateger det 

strategiska arbetet” samt “beskrivning av det operativa arbetet” flöt ofta samman då flera 

informanter blandat pratade om det strategiska samtidigt som de förklarade det operativa 

arbetet. Koden bakgrund kortades ner och det viktigaste i bakgrunden visade sig vara arbetstitel, 

arbetsform samt utbildning. Kodningen “kritik mot strategisk HR” blev i stället till koden 

“trender” samt att koden konflikter lades till. Alla tematiseringar som användes vid kodningens 

start fanns därmed inte kvar vid kodningens slut. Materialet tolkades utifrån informantens svar 

gällande vad strategisk HR-arbete är, hur strategiska HR-processer går till, konflikter, trender 

samt organisering av strategisk HR, vilket ligger till grund för uppsatsens analys, resultat samt 

slutsatser. 
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4.5 Metodologiska överväganden och begränsningar 

Författarna av denna uppsats har stått inför en rad olika metodologiska överväganden. 

Intervjuformen övervägdes om strukturen skulle vara strukturerad på ett än mer öppet sätt än 

vad som tidigare planerats. Detta för att få ut så mycket information som möjligt av 

informanten. Slutsatsen som drogs var att författarna av denna uppsats inte är några vana 

forskare, och har därför ett behov av att känna en trygghet till att luta sig tillbaka i de frågor 

som utformats i intervjuguiden. 

 

Vidare valdes intervjuerna att utföras i par eftersom det ansågs vara en styrka att vara två. Den 

ena personen kunde då fokusera på att ställa frågor utifrån intervjuguiden och den andra 

personen kunde i stället fokusera på att ställa följdfrågor. Detta bidrog till en mer omfattande 

inhämtning av information och att båda författarna fått ungefär samma uppfattning av intervjun. 

Planen var initialt att dela upp intervjutillfällena mellan författarna av denna uppsats, genom 

att intervjua fem informanter var, för att sedan efter varje intervju diskutera vad som sagts under 

intervjutillfället. Informanter kan uppleva en viss utsatthet när det är en intervju två mot en och 

avsikten med delningen hade varit att få respondenten att känna sig bekväm. Detta var något 

som utvärderades och att vara två intervjupersoner ansågs i stället vara en styrka.  

 

Eftersom våra informanter var spridda runt om i Sverige hade vi inte möjlighet till att träffa 

dem personligen. Däremot använde vi oss av zoom med kamera på, vilket gav oss möjlighet att 

under samtalet se personens ansiktsuttryck, trots att vi inte sitter i samma rum och kunde då få 

med de underförstådda meningarna i materialet. Bakgrundsljud eller tekniska problem kan störa 

ljudupptagningen och påverka intervjun negativt, dock uppdagades inga tekniska problem 

under intervjuernas gång. Fördelen med zoom är att det kan påverka informanten på ett positivt 

sätt då informanten själv väljer vilken plats hen vill sitta på och känner sig bekväm med, vilket 

ledde till ett avslappnat samtal. Detta kan resultera i att personen vågar berätta mer om sina 

erfarenheter och upplevelser än om intervjuerna utspelar sig på en plats där informanten inte 

känner sig bekväm. 

 

4.6 Etiska överväganden 

Varje intervju har förhållit sig till det vetenskapliga rådets forskningsetiska riktlinjer där varje 

informant har informerats om att de intervjuas inför en C uppsats, samt att färdig uppsats med 

empiri från intervjun kommer publiceras på sociologiska institutionen på Uppsala universitet. 
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I enlighet med Vetenskapsrådets ”God forskningssed” (2017) informerades informanterna att 

intervjun är frivillig samt att informanten när som helst kan välja att avsluta intervjun utan att 

ange orsak. Samtycke till att spela in intervjun har efterfrågats verbalt, där det tydliggjorts att 

materialet kommer avidentifieras samt att endast vi som intervjuare och vår handledare haft 

möjlighet att se informanternas personuppgifter. Det råder därmed anonymitet gällande 

informationen deltagarna delat med sig av och för att säkerhetsställa detta har deltagarna fått 

slumpmässigt fiktiva namn, det som är kopplat till deltagarnas fiktiva namn är ålder, 

arbetsform, befattning, huvudsakliga arbetsuppgifter samt utbildning. Dessutom har materialet 

inte laddats upp på icloud eller dylikt, detta för att inte riskera att personuppgifter läcker ut eller 

hackas. Varje informant avidentifierades i samband med transkribering av det inspelade 

intervjumaterialet vilket gjorde att informanternas personuppgifter inte syntes när kodningen 

utfördes. 

 

En av informanterna var frikostig med att dela med sig av affärsstrategier. Detta är känsligt 

material på så vis att informanten delade med sig av information, som innebär att företaget 

personen arbetade på, hade som mål att vara världsledande inom detta område. Vi som 

författare valde att bortse från detta material då det inte har någon betydelse för vårt syfte och 

frågeställning, samt att vi vill skydda informantens affärsstrategi från andra konkurrerande 

företag i branschen. 

 

5. Resultat 

Detta kapitel presenterar och analyserar den insamlade empirin i form av kvalitativa intervjuer 

som har sin grund i uppsatsens syfte och frågeställningar. Med hjälp av teori samt den 

insamlade empirin analyseras vad det strategiska HR-arbetet faktiskt är och hur detta tillämpas 

på olika arbetsplatser i Sverige. Frågeställningarna som studien avser att besvara är: Varför ser 

organiseringen av det strategiska arbetet ut som det gör på olika arbetsplatser i Sverige? Varför 

upplever HR-strateger det strategiska arbetet som de gör? Var dras gränsen mellan operativ och 

strategisk HR? För att ge en tydligare bild av hur HR-arbetet är organiserat presenteras 

inledningsvis dess organisering, sedan presenteras och analyseras trender inom HR-yrket 

utifrån strategernas uppfattning samt HR-strategers karriärmöjligheter. Vidare följer en 

presentation av HR-strategers upplevelser av sitt arbete och sedan redogörs gränsdragningar 

mellan strategiskt och operativt HR-arbete som leder in på feedback och erkännande inom den 
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egna arbetsplatsen. Avslutningsvis presenteras konflikter mellan operativa och strategiska 

nivåer. 

 

5.1 Organisering 

En HR-strateg kan inte arbeta strategiskt om det inte finns en organisation som stödjer 

funktionen samt en organisering runt strategen som möjliggör det strategiska arbetet, därför 

börjar kapitlet med en överblick av hur organiseringen i HR-funktionerna ser ut. Informanterna 

menar att utan resurser går det inte att fokusera på strategiskt arbete utan då kommer andra 

prioriteringar in. Daniela som är HR-strateg på ett universitet anser att “Det behövs kunskap 

hos strategen, men det behövs också förutsättningar runtomkring som underlättar för det 

arbetet.” 

 

Grundbultarna i det strategiska HR-arbetet finns i organiseringen enligt tidigare forskning och 

Dave Ulrich och hans modell ska användas som idealtyp för en strategisk HR-funktion för att 

underlätta förståelsen av empirin och hur informanternas arbetssätt är organiserat. En tabell 

presenteras nedan för att konkretisera hur arbetet hänger ihop. Ulrich rekommenderar “shared 

service” konceptet till större bolag och organisationer och menar att på det viset skapar HR-

medarbetarna mest värde för företagets affärsresultat. HR-medarbetare specialiseras inom de 

olika områdena och på det sättet ska större effektivitet nås inom varje område (Ulrich & 

Brockband, 2007: s. 194). Dock, betonar Ulrich, att konceptet behöver utformas och anpassas 

utefter företagets affärsidé eller verksamhetsområde. I mindre bolag finns inte möjlighet att 

utforma en “shared service” organisering av HR-funktionen och därmed behöver den anpassas 

utefter behov, och de HR-medarbetare som finns ska därför ha en mångsidig roll. 

 

Ulrich har utformat en modell av fem huvudsakliga roller för en HR-funktion: HR-ledare, 

strategisk partner, funktionsexpert, utvecklare av humankapital samt medarbetarnas talesperson 

(ibid, s. 219). Dock ska nämnas att modellen är inget nyskapande i sig utan rollerna har funnits 

sedan tidigare inom den övergripande Human Resource Management konceptet och Ulrich har 

sammanfogat alla olika benämningar till fem huvudsakliga roller (ibid, s. 202). En HR-ledare 

är HR-avdelningens chef och bär övergripande ansvar över avdelningen. Strategisk partner 

innebär en konsultativ roll med mer långsiktigt arbete, planering för framtiden samt utveckling 

ingår i rollen. Funktionsexpert och utvecklare av humankapital innebär en specialisering inom 

HR-området och dessa arbetar bland annat med att utveckla rutiner och kompetensutveckling. 



 24 

Medarbetarnas talesperson arbetar med att skapa goda relationer både mellan medarbetare och 

mellan arbetsgivare och arbetstagare. Dock gäller det senare upplägget i USA, i Sverige är det 

vanligtvis facket och skyddsombudet som är medarbetarnas talesperson inför arbetsgivare. 

Dessa roller kan bäras av en person i ett litet bolag eller av många olika enheter med flera 

personer i vardera enheten i ett stort bolag i form av en “shared service” koncept.  

 

I tidigare forskning kapitlet förklaras begreppet lite tydligare men i stort sett går ”shared 

service” koncept ut på att HR avdelningen delas i tre olika funktioner: en central expertenhet, 

en central serviceenhet och en enhet med strategiska partners. En central expertenhet innehåller 

HR-personal som är specialiserade inom vissa områden exempelvis rekrytering och arbetsrätt. 

En central serviceenhet består av mer administrativa tjänster och hjälp i personalärenden. 

Enheten med strategiska partners har en rådgivande funktion inom strategiska frågor till chefen. 

De fem huvudsakliga rollerna kan kopplas till enheterna utifrån organisationens 

verksamhetsområde och kan därför variera. Medarbetarnas talesperson kan inrymmas i alla tre 

enheter, dock uttrycks det på olika sätt hos de olika rollerna, exempelvis är det, enligt den 

insamlade empirin från informanter, vanligt att HR-strategerna inte har någon direkt kontakt 

med företagets medarbetare, vilket fördjupas och beskrivs senare i kapitlet. Funktions expert är 

en ytterligare roll som kan finnas i alla de tre enheterna. Utvecklare av humankapital kan 

inrymmas i en central expertenhet eller enheten med strategisk partner. Enheten med strategisk 

partner kan ha alla roller förutom HR-ledaren som brukar vara övergripande chef över hela HR-

funktionen. En ytterligare viktig förutsättning i en ideal strategisk HR-funktion är att strategen 

eller HR-enhetschefen är med i ledningsgruppen. 

 

Nedan visas en tabell (tabell 2.) som inrymmer idealet med shared service-koncept och de 

huvudsakliga rollerna/funktionerna i kolumnerna. Med roller/funktioner avses de roller och 

funktioner som finns inom organisationen informanten arbetar i. 
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Tabell 2: Organiserings modell som inrymmer shared service-konceptets ideal och huvudsakliga roller för en HR-funktion. 

 Shared service Huvudsaklig roll 

Titel/organisation 

Central 

expert-

enhet 

Central 

service-

enhet 

Strategisk 
partner 

HR-
ledare 

Strategisk 
partner 

Funktions-
expert 

Utvecklare av 
humankapital 

Medarbetarnas 
talesperson 

1. Offentlig org. 
Anna 

HR-specialist 

X X X X X X X X 

2. Privat koncern 
Berta 

HR-businesspartner 

    X X X X 

3. Myndighet 

Cissi 
HR-specialist 

   X X X X  

4. Kommun 

Lisa 
HR-strateg 

   X X X X  

5. Privat koncern 

Erik 

HR-enhetschef 

X X X X X X X X 

6. Kommun 

Ralf  

HR-specialist  

   X X X X X 

7. Offentlig org. 
*Sune-Generalist 

Daniela-Strateg  
Johanna-Samordnare  

Maja-Specialist 

X X X X X X X X 

 

Tabellen ovan illustrerar organiseringen i empirin, om den följer idealtypen eller avviker och 

vilken variation det finns. Informanterna presenterar därmed inte sig själva, utan står för sin 

egen arbetsplats och HR-avdelningen i den. Fyra av informanterna står för en och samma 

arbetsplats: Daniela, Johanna, Maja och Sune (stjärnmarkerad). Ett kryss i rutan innebär att 

kategorin finns som en HR-funktion på den egna arbetsplatsen. En tom ruta däremot intygar att 

kategorin inte återfinns på arbetsplatsen. Tillsammans med Ulrichmodellen samt 

informanternas utsagor blir det enkelt att se hur strategisk-HR är organiserat i empirin, då 

informanterna flitigt delade med sig av dessa uppgifter. Tabellen ska vara en hjälp att förstå hur 

HR-funktionen kan se ut konkret. Dock finns det nyanser som är svårare att illustrera i en tabell. 

I ett mindre bolag kan rollerna vara mer flytande, en av informanterna; Berta beskriver hur det 

uttrycker sig i ett litet bolag. Hon arbetar inom privat sektor som HR-Business Partner och 

beskriver sitt arbete, då hon har flera av rollerna infogat i sin tjänst på följande vis. 

 

“jag jobbar tre fyra dagar med ren HR. Sedan har jag en till två dagar där jag gör allt arbete med 

konsultchefsrollen, jag sitter lite med rekrytering, jag lägger ut ett inlägg på Linkedin, 

marknadsföring, jag har kontakt med någon kund. Jag har försökt få en bättre struktur för att jag 

själv skall kunna hantera alla dessa olika hattar som jag har på mig.” (Berta, HR-Business Partner) 

 

De rollerna som ingår i Bertas tjänst är strategisk partner, funktionsexpert samt utvecklare av 

humankapital. Det finns en VD som bär rollen av HR-ledare och konsultcheferna verkar vara 
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de som kommer närmast medarbetarnas talespersoner, enligt Berta, eftersom det är till dem 

medarbetarna ska vända sig till vid funderingar och åsikter. Cissi som arbetar som HR-specialist 

inom offentlig sektor hos en liten myndighet har en liknande vardag som Berta och har därmed 

flera huvudsakliga HR-roller infogat i ett. Myndigheten är lite större än bolaget Berta arbetar 

hos och det finns en HR-chef med personalansvar på arbetsplatsen. Dock finns det en avvikelse, 

det finns ingen roll som omfattar medarbetarnas talesperson utan den delen sköts av fackliga 

representanter för medarbetare enligt Cissi. Däremot kan argumenteras att Cissi har en indirekt 

roll som medarbetarnas talesperson, eftersom hon lyssnar på facket och tar till sig deras röster 

i sitt mer övergripande strategiska arbete. Även Lisa som arbetar i en kommunal verksamhet 

uttrycker att medarbetarnas röst kommer indirekt genom den årliga medarbetarenkäten. 

 

Empirin i de större organisationerna visar en organisering utefter “shared service” konceptet. 

Anna som arbetar som HR-specialist på ett större universitet beskriver en typisk sådan 

organisering, dock är den anpassad till en offentlig verksamhet: 

 

“Vi är en HR sektion, där vi är uppbyggd på fyra olika avdelningar totalt. Och min avdelning heter 

då arbetsgivarstöd. Och vi alla har ett specialistområde, jag har till exempel en kollega som är 

specialist inom förhandling och han sitter med lönerevisionerna och en kollega som är 

arbetsrättsspecialist. Och sen har vi en som sitter mycket med avtal, arbetsgivaravtal och 

kollektivavtal [...] Vi har också en avdelning som håller på med systemstöd till exempel 

lönutbetalningssystem och sen har vi en avdelning som jobbar med chefsutveckling och 

kompetensutveckling.” (Anna HR-specialist) 

 

Här inryms både en central expertenhet och strategiska partners, Anna själv är en del av 

strategiska partners inom sin organisation. Det finns även en central serviceenhet som är förlagd 

ute bland fakulteten och de är benämnda till verksamhetsnära HR-stöd samt HR-

samordnare/generalist. Inga vidare intervjuer skedde på universitetet där Anna arbetar. Men det 

går att jämföra med ett annat universitet där flera intervjuer gjordes. Daniela arbetar på ett annat 

stort universitet och beskriver en identisk organisering av HR-funktionen. Till och med 

benämningarna är liknande och här har två personer intervjuats med arbetstiteln HR-

samordnare/generalist, som bekräftar formen av organiseringen. Dessa sistnämnda ger också 

en beskrivning av sina arbetsuppgifter, vilket gör att vi får en bild av att HR-

samordnare/generalister är en del av den centrala expertenheten, även om de rent fysiskt inte 

sitter i en central funktion, som de övriga utan är fördelade ute bland de olika institutionerna. 

Här har det alltså gjorts en anpassning utefter behovet, vilket kan ses utifrån empirin. Detta 
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behöver dock inte alltid vara så, gränserna av den centrala expertenheten kan vara mer flytande, 

det vill säga att deras arbetsuppgifter egentligen skulle kunna utföras av annan personal inom 

HR-funktionen. 

 

Sammanfattningsvis liknar organiseringen Ullrich idéer om HR-funktionens organisering på de 

arbetsplatserna intervjuerna utfördes. Det finns inga exakta kopior, utan anpassningar är gjorda 

utifrån organisationens behov. En informant uttalar sig använda Ulrichmodellen på sin 

arbetsplats samt att personen tidigare arbetat på arbetsplatser där Ulrichmodellen är 

implementerad. Även fast det enbart är en informant som utger sig för att arbeta enligt 

modellen, finns det tydliga indikationer ifrån våra informanter att de alla arbetar enligt 

Ulrichmodellen, men att de flesta inte vet vad modellen innebär vilket leder oss in på nästa 

avsnitt trender. 

 

5.1.1 Trender inom HR yrket 

Flera av informanterna beskriver hur HR-funktionen följer trender. Tabell 2 visar en snarlik 

organisering i de olika arbetsplatserna som finns med i empirin. Varför följer de trender och 

varför blir funktionerna i empirin alltmer lika? I teorikapitlet har nyinstitutionell teori 

presenterats eftersom den ger ett teoretiskt ramverk till organisatoriska förändringar och varför 

organisationer blir alltmer homogena. Mimetisk isomorfism är ett begrepp inom nyinstitutionell 

teori och den innebär att aktörerna inom samma organisatoriska fält bevakar varandra och 

imiterar de som upplevs vara framgångsrika i sina åtaganden. Detta imiterande blir tydligt i 

empirin. Informanterna berättar att det är viktigt att hålla sig uppdaterad inom HR-trender och 

med jämna mellanrum implementera de i den egna verksamheten. Anna är en HR-strateg på ett 

stort universitet och uttrycker detta på följande vis “Vi behöver ju hålla oss ajour och förhålla 

oss till att vi är en offentlig verksamhet men följa med i trender och vad händer i det privata”. 

Hon menar att den offentliga sektorn måste bevaka den privata sektorn och följa de trender som 

är aktuella för att vara en attraktiv arbetsplats och även fortsättningsvis kunna rekrytera och 

behålla spetskompetens. Detta indikerar att strategernas sätt att följa trender har blivit en 

legitimerad myt (Meyer & Rowan, 1977). 

 

Som nämnts ovan finns det tydliga kopplingar av Ulrichmodellen och implementeringen av 

modellen på arbetsplatser runt om i Sverige, viktigt att notera här är att analysen baseras på 

empirin och HR-strateger som anser sig arbeta strategiskt. Ulrichmodellen har blivit en modell 

som HR-avdelningar använder sig av för att hålla sig uppdaterad och modern, vilket flera 
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informanter menar är av stor vikt för att dels ge HR-funktionen värde, dels för att ständigt 

utveckla HR-arbetet framåt mot en bättre version. Cicci beskriver här nedan att hon ofta 

uppdaterar sina kunskaper gällande HR-avdelningen genom att läsa relevant forskning samt att 

hon inspireras av andra arbetsplatser. Eftersom Cicci är relativt ensam i just den HR-funktionen 

hon har på sin arbetsplats, har hon möjlighet att påverka utvecklingen på arbetsplatsen. Hon 

menar att det är viktigt att hålla sig uppdaterad både hur den privata HR-funktionen i 

företagsvärlden ser ut samt hur den statliga företagsvärlden ser ut. Som Cicci beskriver kan 

organisationer ta hjälp och inspiration av varandra för att ständigt utveckla HR-funktionen likt 

mimetisk isomorfism, organisationer väljer att bevaka och imitera de som anses framgångsrika 

(Eriksson-Zetterquist, 2009: s. 80). “Vad som passar oss och också såklart HR-trender och 

forskning såklart så att det känns rimligt på det viset” (Cicci, HR-specialist). Cicci arbetar på 

en statlig myndighet som egentligen inte har samma hårda konkurrens som privata 

organisationer har. Däremot utgör framtidens HR en osäkerhet som gör att organisationer, 

privata som statliga verkar välja att hoppa på första bästa trend menar vi som författare. 

 

När en ny trend implementeras på arbetsplatsen har det som avsikt att utveckla arbetsplatsen 

till det bättre, vilket skall ge resultat i arbetsplatsens effektivitet, produktivitet samt 

affärsresultat (Boglind m.fl., 2021: s. 15–18). Erik menar däremot att implementerandet av nya 

modeller på en arbetsplats kan slå fel. Exempelvis centraliseringen av HR-funktionen enligt 

Ulrichmodellen kan vara själsdödande, och resultera i ännu större personalomsättning i 

framtiden inom HR-yrket, vilket enligt Erik och flera andra utsagor från de intervjuade redan 

är ett problem i dag. 

 

”Men det är ju själsdödande, för efter ett tag så slutar du att tänka. Och vad händer då, när folk vill 

göra någonting bredare? Ja, då slutar de. Så vi ser en ökad personalomsättning i de här funktionerna, 

därför att det blir tråkigt på jobbet.” (Erik, HR-enhetschef) 

 

Centraliseringen inom HR-funktionen utgår från “shared service” konceptet och innebär att 

medarbetarna får ett område de specialiseras i och ska sedan arbeta enbart med. Erik menar att 

detta är ett stort problem med tanke på kompetensförsörjningen långsiktigt. Nya trender och 

modeller bör därför enligt Erik implementeras med försiktighet. Dessutom menar han att det är 

viktigt och värdefullt med utvärdering för att ta reda på om trenderna verkligen passar just deras 

arbetsplats. Vissa trender kan fungera bra i en organisation men fungera på ett helt annat sätt i 

en annan, utvärderingen är därför en viktig byggsten i implementering av nya trender på 
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arbetsplatsen. Här råder dock delade meningar mellan informanterna när det gäller att följa 

trender, en annan informant menar i stället att det är av stor vikt att följa trender, för att vara 

framåtsträvande och för att behålla personalen med spetskompetens. Även informanten Anna 

berättar att det är av stor vikt att följa trender. Detta kan kopplas med konkurrensdriven 

isomorfism då organisationer bevakar andra konkurrerande verksamheter för att själva vara en 

attraktiv organisation (Dimaggio & Powell, 1983). Cissi berättar att det är viktigt att följa 

trender för att vara en attraktiv och en utvecklande organisation. Men att de på hennes 

arbetsplats har valt att välja bort affärsidéer som inte följer dagens trender även om affärsidén 

fungerar bra i organisationen. Ciccis organisation kämpar för att behålla sin kompetenta 

personal vilket fick cheferna att vilja utforma en karriärtrappa, där personalen erbjuds en högre 

lön för varje arbetsår. Något som Cicci och hennes kollegor satt stopp för eftersom de 

konkurrerar med andra organisationer om den bästa arbetskraften, och Cicci menar därför att 

karriärtrappan inte är en bra idé, då den får organisationen att se mindre attraktiv ut i ett 

konkurrensperspektiv, likt Dimaggio & Powells (1983) konkurrensdrivna isomorfism. 

 

“det är väldigt styrt och fyrkantigt och går egentligen mot alla HR trender [...] och där har vi liksom, 

eller vi har satt stopp lite grann” (Cicci, HR-specialist) 

 

Erik motsätter sig att arbeta på detta vis, han menar att vi inte bör stirra oss blinda i trender, 

utan att zona ut och se det större perspektivet och se till vad som faktiskt fungerar bäst för 

respektive verksamhet. Cicci och Anna menar däremot att det är viktigt att strikt följa trenderna 

just för att hålla sig ajour. Att strikt följa trender följer också risker, affärsidéer som fungerar 

bra för organisationen kan riskeras att väljas bort för en trend som fungerar sämre. Fördelen 

med att strikt följa trender är däremot att företaget verkar uppdaterad och i tiden, och därmed 

har en större legitimitet i omgivningens ögon. Detta genererar förmodligen i att arbetsplatsen 

anses vara attraktiv på grund av dess nytänkande. 

 

En annan trend som flera informanter berättade om hör ihop med kompetensförsörjningen, 

något som Lisa beskriver är stora samtalsämnen inte minst på hennes egen arbetsplats utan även 

många andra arbetsplatser runt om i Sverige. Inom Lisas organisation ligger ett stort fokus inom 

kompetensförsörjningen just på att behålla sin personal som både har varit svårrekryterad och 

svår att behålla.  
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“Kompetensförsörjningen är ju verkligen på tapeten och det är ju verkligen på allas läppar, så där 

tänker jag att omvärldsbevaka att liksom tydliggöra bilden av vart vi ska snarare än att jobba på 

första bästa inskickade fråga.” (Lisa, HR-strateg) 

 

Lisa berättar att de lägger stor vikt vid omvärldsbevakning för att utveckla deras egen 

kompetensförsörjning. Vilka trender är de som är viktigast för just deras organisationen, och 

vikten av att kunna lyfta blicken, ta inspiration och hjälp från andra företag, för att få en bättre 

utveckling i sin egen organisation. Strategin ska stötta och behålla sin kompetenta personal 

samt att det ska bli lättare att rekrytera kompetent personal. 

 

Både empirin och tidigare forskning visar en likhet mellan att organisationer ständigt vill hålla 

sig uppdaterade för att vara en konkurrenskraftig verksamhet, empirin visar tydligt att 

informanterna själva använder sig av ordet trender när de talar om att vara just 

konkurrenskraftig. Vi som uppsatsens författare menar att detta beror på konkurrensdriven 

isomorfism, strategerna bevakar de som anses framgångsrika och implementerar idéerna på sin 

egen arbetsplats, med förhoppningen att det ska bli mer effektivt. Däremot råder delade 

meningar bland informanterna om hur mycket organisationerna bör följa trender, en informant 

menar att trender bör implementeras med försiktighet och se till företagets bästa, medan en 

annan informant menar att trender är viktiga att följa just för att verka som en attraktiv 

arbetsplats. Risken med att strikt följa trender kan vara att viktiga utvecklingsområden för 

organisationen försvinner, samt att vissa trender inte passar alla organisationer, och slår därför 

missgynnsamt ut för verksamheten snarare än att organisationen blir mer attraktiv. 

 

5.1.2 Karriärmöjlighet 

I empirin framkommer en karriärtrappa inom HR och det strategiska arbetet ligger högt i 

hierarkin enligt informanterna. Under 1980-talet tvingades arbetsgivare kämpa för att behålla 

sin personal vilket ledde till att det skapades nya möjligheter till att göra karriär inom HR-yrket 

som tidigare inte funnits (Boglind m.fl. 2021: s. 43). Detta för att arbetsgivare ville ge HR-

personalen ett driv och en vilja att utvecklas i sitt arbete och på så vis stanna inom 

organisationen. Möjligheten att göra karriär inom HR menar flera informanter finns kvar än 

idag, Johanna som arbetar som HR-generalist säger: “Det är som en HR-trappa kan man säga, 

där man börjar med det lite mer administrativa och går mot det mer operativa för att sedan 

klättra vidare till det mer strategiska.” 
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På arbetsplatsen finns det värderingar och rutiner som blivit vanemässiga och där ingen 

ifrågasätter dem eftersom de blivit en sådan självklarhet att de inte längre läggs märke till. 

Dessa allmänt accepterade värderingar i en organisation kallar Meyer och Rowan (1977) för 

institutionaliserade myter, vilket ofta kommer i uttryck i organisationens formella struktur och 

ger en legitimitet till organisationen. Myterna har blivit en sådan självklarhet i organisationerna 

att arbetstagaren inte ifrågasätter den. Vi som författare till denna uppsats hävdar att karriären 

inom HR-funktionen har institutionaliserats, den ses idag som så självklar att ingen i empirin 

ifrågasätter den. Medarbetarna inom HR ska först arbeta operativt för att senare med mer 

erfarenhet och tillskriven legitimitet ta klivet in i det strategiska arbetet och därmed kan 

argumenteras att HR-karriären har blivit institutionaliserad inom HR-fältet. När vi analyserar 

vad det strategiska arbetet inom HR-yrket är kan vi inte förbise karriärmöjligheter den erbjuder 

till HR-personal. 

 

Däremot vad gäller rätt väg att gå för att få ett arbete inom strategisk HR skiljer sig något åt 

informanterna mellan. Några menar att utbildning har betydelse för vilken HR-roll individen 

arbetar med efter avslutad utbildning, däremot menar Ralf att erfarenhet är viktigare än 

utbildning. 

 

“Det beror ju på vilken utbildning man går, man kanske har en jättestort fokus på strategisk HR. Det 

hade ju jag. Jag läste en master och där hade vi ett väldigt stort strategiskt fokus såklart. Så det var 

liksom det som var fokuset i mastern. Då var det lättare att gå upp på den strategiska nivån direkt.” 

(Berta HR Business Partner) 

 

Berta har en masterutbildning i strategisk HR och Ralf har ingen akademisk utbildning utan har 

fått sin arbetslivserfarenhet genom tidigare fackligt arbete, både Berta och Ralf menar att deras 

egen karriärväg är rätt väg att gå i arbetslivet. Här rådet det delade meningar mellan 

informanterna vilken utbildning individen som vill arbeta med strategisk HR bör ha eller inte 

ha. Informanternas egna karriärer har likt ovan institutionaliserats och blivit självklara för både 

Berta och Ralf. 

 

Sammanfattningsvis kan konstateras utifrån empirin att karriären inom HR har 

institutionaliserats, den har blivit så självklar att ingen på arbetsplatsen ifrågasätter den, först 

skall individen arbeta operativt för att senare arbeta strategiskt. Den hierarkiska karriärtrappan 

är något de flesta tar sig igenom, och det finns en bakomliggande ton bland informanterna att 
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de flesta inom HR-yrket någon gång vill arbeta strategiskt. HR-generalist är i stället en 

arbetsform som många verkar arbeta med i några år för att senare söka sig vidare till den 

strategiska sidan.  

 

5.2 HR strategers upplevelser av det strategiska arbetet 

Det strategiska HR-arbetet ska utgå från verksamheten och dess affärsmodell, enligt flera av 

informanterna. Vad vill organisationen eller företaget uppnå med sin verksamhet, vilka resultat 

är de ute efter. Affärsresultatet ska vara styrande även enligt Ulrich (2007: s. 167) för varje HR-

strateg oavsett vilken typ av organisation de verkar inom. Både Wright & Snell (1998) och 

Feather (2007) menar att ju mer HR-arbetet går mot det strategiska, desto mer effektivt och 

produktivt kommer arbetet övergå att vara, vilket genererar ett högre värde och bättre 

affärsresultat i verksamheten. Nyinstitutionell teori kan vidare kopplas till det strategiska 

arbetet som har sin utgångspunkt i affärsstrategi. Teorin ger förklaringar hur organisationerna 

blir lika varandra och detta innebär att de arbetsprocesserna som pågår inom en organisation 

kan återfinnas i liknande form hos andra organisationer. I denna fallstudie handlar det om hur 

HR-funktionerna och arbetsformen liknar varandra. Att affärerna styr det strategiska HR-

arbetet framkommer från flera informanters uttalanden. En informant förklarar hur viktigt det 

tankesättet är hos en HR-strateg. 

 

“Därför är flexibilitet oerhört viktig och då nämner jag det igen, de HR strategier som vi har, vad 

ska de handla om? Jo, de ska handla om affärsstrategi och affärsstrategi det är att vi ska ha samma 

marginal i upp- och nedgång. Det är så det funkar och det är där det finns en förväntan. Och då måste 

man hitta HR strategier och de modeller som stöttar att vi kan uppnå de affärsmål vi har.” (Erik, 

HR-enhetschef) 

 

En HR-strateg måste enligt Erik lära sig verksamheten och framför allt det verksamhetsområdet 

som hen verkar i från grunden. Strategen behöver förstå hur rollerna bland personalen 

samverkar, vilken verklighet cheferna arbetar och lever i och vilket stöd cheferna behöver från 

HR-personalen. Om försäljning är organisationens huvudsyssla ska HR-strategen sätta sig in i 

det området och utveckla HR-strategier som stödjer det övergripande målet. Vi författare 

argumenterar att HR-strategerna som följer de trendiga HR modeller påverkar HR-funktionen 

på sin arbetsplats till att bli homogen genom isomorfism. Begreppet institutionell isomorfism 

har tidigare presenterats, och det fungerar som en fördjupning inom den nyinstitutionella teorin, 

och förklarar hur spridningen inom samma organisatoriska fält leder till imitation. I föregående 
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avsnittet: “HR och trender” förklaras en del av mönstret i arbetet genom mimetisk isomorfism 

och konkurrensdriven isomorfism. Det verkar fungera som tvingande isomorfism när det 

kommer till affärsstrategier vad gäller övergripande strategisk tänkande till HR-strateger. Det 

finns inget utrymme för att tänka på ett annat sätt, informanterna förklarar att det är modellen 

som gäller inom strategisk HR. Berta, som arbetar precis som Erik i en vinstdrivande koncern, 

beskriver upplevelserna av det strategiska arbetet i vardagen. Hon är relativt ny i sin yrkesroll 

och koncernen är också ung, och hennes senaste år har bestått av att etablera HR-funktionen 

inom de olika företagen i koncernen. Strategierna har handlat om att göra arbetsplatsen mer 

attraktiv för att kunna nå och behålla spetskompetensen inom IT-branschen vilket enligt henne 

är svårt, eftersom personerna är eftertraktade av konkurrenterna. Berta är ofta uppbokad på 

möten, både löpande och kvartalsvis, där de långsiktiga målen diskuteras och nya strategier 

utformas. Även Berta intygar att det strategiska arbetet hör ihop med affärstänk och det har 

skapats IT-system för smidigare arbetssätt inom HR-grenen, vilket är också typiskt för 

tvingande isomorfism enligt Eriksson-Zetterquist (2009: s. 79). 

 

Eftersom det strategiska HR-arbetet hos vinstdrivande företag utgår från organisationens 

affärsstrategi, är det vidare meningsfullt att presentera resultat om hur de informanterna som 

arbetar i en offentlig verksamhet upplever sin vardag, då de inte är vinstdrivande vilket vi som 

författare antar lär påverka strategierna. Både Anna och Daniela arbetar strategisk på ett 

universitet i Sverige, även om de befinner sig i helt olika delar av landet och deras 

ansvarsområde skiljer sig åt finns många likheter i beskrivningen av arbetet i vardagen, därför 

menar vi, uppsatsens författare, att en institutionalisering av strategisk HR-arbete har skett. Det 

har blivit en profession som har en för professionen typisk arbetsform, ungefär såsom en 

advokat har vissa för advokaten typiska arbetsuppgifter som anses utifrån de samhälleliga 

normerna helt självklara. Resultatet av studien påvisar att strategernas arbete har 

professionaliserats vilket är det som normativ isomorfism gör, det vill säga det skapas en 

gemensam förståelse inom yrkesgrenen som därmed blir legitimerad. Eftersom detta inte 

ifrågasätts längre kan vi författare även påstå att HR-strategernas arbete har institutionaliserats 

baserat på vår empiri. 

 

Mycket av Annas och Danielas arbete går ut på att hålla koll på de lagar och föreskrifter som 

är relevanta till respektive arbetsområde, skapa och utforma riktlinjer, rutiner och dokument 

inom området. De ska på olika sätt fånga upp vad som pågår i institutionerna på universitetet 

för att vidare kunna utveckla eventuella stödinsatser i det som verkar svårt, samt implementera 
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nya rutiner i verksamheterna. Lagar och föreskrifter som förändras utgör ett tvång för 

universiteten för hur de ska arbeta, likt tvingande isomorfism. Nya rutiner behövs som HR-

strateger kan skapa, de förändrade lagarna och föreskrifterna sätter HR-personal i arbete. I 

empirin framkommer att detta är vanligt förekommande och påverkar 

personalsammansättningen samt rekryteringsprocesser. Lisa arbetar som HR-strateg i en 

kommunal verksamhet och har innan dess arbetat som projektledare och menar att det 

strategiska arbetet är väldigt lik projektledarrollen. Hon driver en strategisk process från början 

till slut, vilket oftast mynnar ut i lite operativa arbetsuppgifter också. 

 

För att kort summera resultatet i detta avsnitt kan sägas att HR-strategers arbete har 

organisationens affärsstrategi som första riktlinje till skapande av strategierna. Vilket i sin tur 

gör att de behöver ha goda kunskaper i sitt arbetsområde. Detta lär betyda att en hel del av 

strategernas tid går åt att uppdatera sig ständigt med nya kunskaper, såsom nya IT-lösningar 

eller det senaste inom kompetensförsörjning: hur de kan behålla sin spetskompetens. En stor 

del av HR-strategers arbete handlar om att vara uppdaterat i de arbetsrättsliga lagar i landet. 

Det strategiska arbetet har blivit en profession över tid med gemensam förståelse inom 

yrkesgrenen likt normativ isomorfism. Eftersom det strategiska arbetet inom en HR-funktion 

inte ifrågasätts längre enligt empirin kan vi författare även påstå att den har institutionaliserats. 

 

5.2.1 Strategiskt eller operativt HR arbete? 

Gränsdragningen mellan strategisk och operativt HR-arbete är inte alltid självklar. Empirin 

visar att det finns delade meningar om gränserna, informanterna har även delvis olika 

uppfattningar om strategiskt och operativt HR-arbete. Däremot är alla eniga om att det operativa 

arbetet innebär kortsiktiga uppgifter som måste göras på momangen och ofta kan upplevas som 

en “släcka bränder” funktion, ett reaktivt arbete. Medan det strategiska arbetet snarare har ett 

långsiktigt och analyserande perspektiv i sitt utförande och är ett proaktivt arbete. 

 

Det finns HR-processer som kan vara både strategiska och operativa, tidsperspektivet skiljer de 

åt. En operativ process är en kortare process, exempelvis en rekryteringsprocess, medan en 

strategisk process är långsiktig och drar vi kopplingen till rekrytering, handlar den strategiska 

sidan om en övergripande strategi för kompetensförsörjning. En informant beskriver en strategi 

för kompetensförsörjning. De låter intresserade vuxna individer prova på arbetet och de som 

tycker att det är roligt blir utbildade till de efterfrågade tjänsterna. De informanter som arbetar 

som HR-generalister menar att en operativ rekryteringsprocess kan innebära att generalisten tar 
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emot information som HR-strategen ger för att sedan sammanställa den och utveckla detta på 

den egna arbetsplatsen och praktiskt tillämpa det i rekryteringen. 

 

Utefter informanternas erfarenheter och upplevelser kan inte någon tydlig gränsdragning ses 

mellan strategisk och operativt arbete. Flera informanter berättar dessutom att de oftast inte kan 

arbeta enbart strategiskt utan att de arbetar både strategiskt och operativt, dock finns det en 

informant som skiljer sig från de andra då informanten menar att de enbart arbetar strategiskt 

på informantens arbetsplats. Ralf som arbetar som HR-specialist i en kommun säger: “vi jobbar 

bara på det strategiska planet. Genom att stötta och ge råd åt chefer”. Det intressanta i Ralfs 

uttalande är den sista meningen, då den är också en vanlig beskrivning på operativt arbete och 

därmed kan vi inte vara säkra på att hans arbete i verkligheten skiljer sig från de övriga 

informanterna. 

 

Flera HR-strateger menar dock att generalister arbetar operativt medan generalisterna själva 

menar att de arbetar både operativt och strategiskt. Även strateger som tidigare arbetat som 

generalist menar att en generalist ska arbeta enbart operativt. 

 

“där kan det vara mer konflikter och rehab, och då är det ju egentligen meningen att verksamhetsnära 

HR ska liksom jobba med de frågorna mer operativt, men det kan variera lite hur mycket de kan, så 

där kan ju liksom HR specialisten behöva lägga lite olika mycket resurs liksom. För att få till det för 

organisationen, så säga.” (Maja, HR-specialist) 

 

Vad gäller erfarenheten hos de som börjar arbeta strategiskt menar de flesta informanter att det 

är bra att ha arbetat operativt innan övergång till mer strategiskt arbete, detta för att ha en större 

helhetsförståelse för organisationen. Ralf som arbetar som HR-specialist i en kommunal 

verksamhet menar att erfarenhet snarare gör personen till en bättre medarbetare, informanten 

menar att detta ger en större förståelse i hur arbetets olika arbetsfunktioner fungerar samt ser 

arbetet som en helhet. Ralf menar att förståelse i det operativa arbetet är en förutsättning för att 

kunna arbeta på en strategisk nivå. 

 

“Den är för mig ovärderlig i det strategiska arbetet. För då tänker jag hur andra skall jobba och då 

måste jag också sätta mig in i, både känna in i förståelsen för situationen och annars är det omöjligt. 

Och den erfarenheten måste man ha skaffat sig i praktiskt arbete på något sätt.” (Ralf, 

förhandlingschef/HR-specialist) 
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Dock finns det ett par undantag hos informanterna där vissa menar att det strategiska och det 

operativa arbetet är personlighetsrelaterade, det vill säga att personen passar att arbeta med 

uppgifterna utefter vilken personlighet personen har. 

 

“Det har passat mig, jag gillar att se framåt och att driva, medan andra kanske har fortsatt och gjort 

mer eller mindre samma sak och arbetat med handläggning. Jag tror att det är klart att det hjälper 

kanske att ha erfarenhet men jag tror också att det är mycket personliga egenskaper som ligger i det. 

Vilket driv man har och vilken kapacitet man har i det.” (Maja, HR-specialist) 

 

Det verkar också vara viktigt utifrån trovärdighetsaspekt och relationsbyggande innanför 

arbetsplatsen att ha arbetat med operativa uppgifter först och sedan gå över till de mer 

strategiska arbetsuppgifterna. De informanterna som har arbetat tidigare inom samma 

organisation med den operativa sidan och senare gått över till strategiska uppgifter, vittnar om 

att deras arbetskollegor på den operativa sidan har ett större förtroende i deras nuvarande 

funktion. Andra som direkt har börjat med strategiskt arbete menar tvärtom att de ofta får kämpa 

för att bli lyssnat på och få erkännande. Detta kan bero på den statushierarki som råder på 

arbetsplatser, informanten som berättar att hon ständigt behöver kämpa för att bli lyssnad och 

få erkännande på arbetsplatsen är ung och har endast arbetat som HR-strateg i ungefär ett år. 

Att behöva kämpa för sitt erkännande och att bli lyssnad på kan därför handla om att de som 

arbetat på arbetsplatsen en längre tid hamnar lägre i hierarkin, de måste underordna sig men 

ogillar det. Det kan även handla om att resterande medarbetare inte vet vad det strategiska 

arbetet är och därför inte förstår informantens arbete och ger därför inte HR-strategen något 

erkännande. 

 

En viktig del av det operativa HR arbetet har genom tiderna varit att utgöra en stödfunktion åt 

chefer. Att vara med i chefernas dagliga styrning, har de dels underlättat arbetsbelastningen för 

cheferna, dels gett HR-funktionen en möjlighet till ett större helhetsperspektiv över 

verksamheten, där viktig information inte riskerar att falla mellan stolarna. Detta är något en av 

informanterna efterfrågar mer utav. 

 

“Jag vill att HR ska vara med ute med cheferna med deras daglig styrning, med på morgonmöten 

som tar tio minuter. [...] samtidigt kunna driva på och stötta chefen med allt möjligt. Det behövs för 

att det ska kunna funka i en producerande verksamhet.” (Erik, HR-Enhetschef) 
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Efter att strategisk HR har blivit den mer vanliga modellen i dagens HR-funktioner inom 

organisationerna, har den typen av stödfunktion till daglig styrning av operativt HR-arbete 

börjat försvinna, och Erik menar att vissa verksamheter behöver detta likafullt fortfarande. Här 

råder delade meningar mellan informanterna, flera andra informanter menar att cheferna har 

personalansvar och därmed bör de befatta sig med denna typ av arbete. 

 

Sammanfattningsvis kan utifrån empirin ses att informanterna menar att det som skiljer det 

operativa från det strategiska är tidsaspekten, generalister arbetar kortsiktigt medan strateger 

arbetar långsiktigt, den här informationen delar informanterna med sig flitigt av. Det finns även 

skillnader som inte är lika uttalade, vilket kan ses genom att strategerna är eniga om att 

generalisterna skall arbeta enbart operativt medan generalisterna själva menar att de arbetar 

både operativt samt strategiskt. Flertalet informanter menar att det är en fördel att först arbetat 

operativt för att sedan övergå till att arbeta strategiskt. Det finns även ett fåtal informanter som 

menar att operativt eller strategiskt arbete är personlighetsrelaterade, om en individ ska arbeta 

strategiskt bör hen vara en framåtdrivande person, som gärna har olika arbetsuppgifter och 

lägger upp de efter behag. Medan en generalist ska vara en person som gärna har samma 

arbetsuppgifter och vill veta hur dagen kommer vara planerad och strukturerad. 

 

5.2.2 Feedback och erkännande inom den egna arbetsplatsen 

En del av syftet har varit att studera HR-strategers upplevelser av sitt arbete. En återkommande 

aspekt i empirin är feedback från medarbetare samt erkännande som en strateg inom HR-

personalen. Ett erkännande både från ledningsgrupperna och övriga medarbetare inom 

arbetsplatsen för HR-rollerna fyller en viktig funktion, eftersom de annars har svårt att utföra 

sina uppgifter, vilket även tidigare forskning visar (Buyens och De Vos, 2021). Flera 

informanter berättar att en del av arbetet går åt att rättfärdiga det strategiska arbetet de utför, 

enligt den nyinstitutionella teorin är ordet snarare “legitimera” sin existens. Karaktären har dock 

förändrats över tid, idag är det mera vanligt att legitimeringen behövs bland företagets övriga 

medarbetare, men även hos ledningsgrupper. Detta ska fördjupas mera i avsnittet 5.2.4 

Konflikter, men i följande avsnitt ska presenteras hur feedback och erkännande inom den egna 

arbetsplatsen fungerar i empirin. 

 

De informanter som arbetar strategiskt har gemensamt berättat att de har ingen direkt kontaktyta 

med organisationens övriga medarbetare förutom cheferna. Däremot nämner bland annat Ralf 

att de utför medarbetarundersökningar årligen för att på så vis få tillgång till medarbetarens 
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feedback: “sen gör vi också medarbetarundersökning och den gör vi ju till alla våra anställda 

brett, oavsett anställningstid och anställningsform” (Ralf, förhandlingschef/ HR-specialist). 

Det finns tidigare forskning som menar att utföra medarbetarundersökningar är ett sätt att 

utveckla affärsresultat. Detta är ett sätt att fånga medarbetarnas feedback, och på så vis kan 

organisationen öka inte minst engagemanget hos medarbetarna, utan också affärsresultaten 

(Feather, 2007). Insamlingen ligger på HR-funktionens bord och enligt empirin är det en vanlig 

praktik, då alla arbetsplatser i denna studie använder sig av den. I empirin syns det att flera 

arbetsplatser använder sig av denna vanliga praktik för att uppnå erkännande och legitimitet. 

Arbetsplatserna använder sig av medarbetarundersökningar menar vi som författare på grund 

av att HR-funktionen är svår att mäta i siffror, och vill då uppnå legitimitet och erkännande i 

sin funktion genom att använda sig av medarbetarundersökningar. 

 

Hur ofta strateger och operativ HR möts för att ha möjlighet till feedback och diskussion utöver 

medarbetarundersökningen skiljer sig något beroende på arbetsplats. En informant vittnar om 

att de på hennes universitet träffas en gång varannan vecka i ett forum för att ha möjlighet till 

feedback. Det diskuteras och ges tips på lösningar till eventuella problem. Vilket kan liknas 

med legitimitet, båda HR-funktionerna vill få legitimitet i arbetet de utför, samt att HR-

strategen vill visa sina kunskaper som legitima gentemot HR-generalisten. En annan informant 

berättar att de har kontakt med HR-strategen om problem uppstår, då finns strategen alltid ett 

samtal bort för att diskutera. HR-strategens roll har blivit legitim och fått ett erkännande hos 

HR-generalisterna, generalisten känner ett stöd och en trygghet i att möjligheten till vägledning 

från HR-strategerna finns. 

 

Enligt Buyens & De Vos (2021) behöver en enhetschef för HR-avdelningen eller HR-strateg 

vara med i företagets ledningsgrupp för att kunna utveckla strategier. Buyens & De Vos (2021) 

diskuterar hur detta är av stor vikt, de menar att om HR-strateger får ett erkännande och tillsätts 

i ledningsgrupper, kan HRM-funktionen själv fatta egna beslut, vilket genererar en mer effektiv 

arbetsform. Detta eftersom de chefer som ofta upplever en hög arbetsbelastning, direkt avlastas 

från en senare diskussion eller möte med HR-personal, eftersom HR-funktionen själv i stället 

har mandat att fatta beslut. Detta är både ett effektivt och ett mer långsiktigt organisatoriskt 

tänk. Flera av informanterna, bland annat Daniela, Erik och Berta har samma åsikter med 

Buyens & De Vos (2021) och menar dessutom att HR-personal har en bred kunskap och därför 

borde vara en självklar del i ledningsgrupper, något som är långt ifrån fallet idag. “Jag hoppas 

det är en självklarhet att i framtiden HR kommer vara en del av ledningsgruppen”, uttrycker 



 39 

Berta (HR-Business Partner). Berta är själv med i ledningsgruppen, i koncernen där Erik arbetar 

är också en representant från HR-funktionen med i ledningsgruppen, däremot är på universitetet 

där Daniela arbetar ingen från HR-funktionen med i ledningsgruppen. 

 

Utifrån empirin kan vi sammanfatta att det finns informanter som kämpar för att få erkännande 

inom sin egen organisation, då de ständigt upplever att de behöver rättfärdiga sin existens i HR-

funktionen. Vi kan även utifrån empirin se att HR-strategerna har ingen eller lite kontakt med 

medarbetare vilket vi anser kan leda till statusskillnader och hierarki. Detta på grund av att HR-

strategerna tydligt delar med sig av att deras arbetsuppgift är att vara ett ledningsstöd och inte 

ett medarbetarstöd, men att de gärna ser att de har goda relationer strateger och medarbetare 

mellan. Trots att de gärna ser sig ha goda relationer till medarbetare, använder de sig hellre av 

medarbetarundersökningar för att få reda på hur organisationens medarbetare mår, snarare än 

att ha en dialog sinsemellan.   

 

5.2.3 Konflikter 

Genom att lyssna på informanterna uppkommer en förståelse av att HR arbetet är hierarkiskt 

styrt, vilket strategerna och generalisterna både inom privat och offentlig sektor bekräftar. Det 

strategiska arbetet anses vara högre upp i hierarkin än vad det operativa arbetet, detta hör ihop 

med den karriärtrappa som finns inom HR-yrket, vilket innebär att medarbetarna vanligen 

börjar arbeta operativt, för att senare gå över till de mer strategiska arbetsuppgifterna. Det kan 

också bero på att HR-strategerna tydliggör att de enbart skall finnas till som ett stöd vid behov 

för generalisten, och att de helst ser att generalisterna själva klarar av att söka efter viktig 

information, utan att ha daglig kontakt med HR-strateger. HR-strateger vill hellre ge 

instruktioner i textform, som är lätt att komma åt än att degraderas till att bli en assistent åt 

generalisterna. Denna hierarkiska trappa kan liknas med legitimitet. Legitimitet är något som 

kan fås genom att följa rådande regler och normer i samhället. För att uppnå legitimitet finns 

en strävan att uppnå samma formella struktur som andra (Meyer & Rowan, 1977), HR-

strategerna söker därför legitimitet i sin strategiska roll för att uppnå erkännande, och på så sätt 

få ett högre värde i organisationshierarkin. Däremot är både HR-strategerna och HR-

generalisterna tydliga med att det är strategerna som ger information till generalister om vad 

som får göras och inte, något som både generalisterna och strategerna i empirin verkar vara 

nöjda med. Däremot menar Sune att mycket av den information som skickas ut snarare blir ett 

stressmoment och uttrycker: 



 40 

“Alla utskick, alla policys, allt sådant där är ju ofta väldigt långa, väldigt flummiga. Inte lätt för 

gemene man att förstå den och då är det väldigt ofta man inte läser den. Och det är det som är det 

stora problemet.” (Sune, HR-generalist) 

 

Materialet som skickas ut till generalisterna blir som ett ceremoniellt skal, vilket betyder att det 

skapas något, exempelvis en struktur eller dokument som ser bra ut internt inom organisationen 

och på så vis skyddar den produktiva kärnan (Meyer & Rowan, 1977), det vill säga 

huvudaktiviteterna inom organisationen, det de producerar i form av tjänster eller produkter. 

Med detta sagt menar vi uppsatsens författare att HR-funktionen har ett intresse att skydda den 

egna organisationens produktiva kärna för störningar eller yttre påverkan och därför skapas det 

löpande olika dokument som lösning på problem. Detta hör också vidare ihop med legitimitet. 

HR-strateger är anställda av organisationen för att utföra ett arbete och i den ingår vedertaget 

lojalitet mot organisationen, därav skyddar de självklart den produktiva kärnan i 

organisationen. Strategerna behöver ha ett mandat för att kunna utföra sitt arbete och 

legitimiteten kan skaka om varje litet ärende som hamnar på deras bord och därför vill de 

förekomma med olika dokument om riktlinjer och rutiner. Det faktum att dessa dokument 

hamnar på hyllan hos generalisterna i empirin och inte används, gör att vi vidare argumenterar 

för att de blir ett ceremoniellt skal. De görs med förebyggande syfte att generalisternas frågor 

inte direkt ska komma till strategerna, utan svaren ska finnas i dokumentationen. Strategernas 

arbete uppnår därmed legitimitet, då de har utfört sin del av arbetet. Dock skapas det för mycket 

olika dokument för att generalisten faktiskt ska kunna använda sig av informationen på ett 

värdefullt sätt och därmed blir de ett ceremoniellt skal. 

 

För att generalisten skall kunna utföra ett bra arbete behöver strategerna ge generalisterna goda 

förutsättningar, vilket strategerna själva upplever att de gör genom att skicka ut så mycket 

information som möjligt till generalisterna. Men samtidigt som strategerna behöver ge 

generalisterna goda förutsättningar för att utföra sitt arbete bör det å ena sidan enligt strategerna 

i empirin finnas ett intresse och en vilja från generalistens håll att sätta sig in i informationen 

som skickas ut. Å andra sidan menar generalisterna enligt empirin att HR-strategerna bör ha en 

större förståelse för generalistens arbete och sätta sig in i deras funktion. Ulrich (2007: s. 28) 

menar att mottagaren definierar värdet av den utförda tjänsten och enligt generalisterna är 

strategernas arbete inte lika värdefullt som de tror. 
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Strategerna själva menar att det är viktigt att skapa goda relationer kollegor sinsemellan. De 

arbetar tillsammans åt samma håll och är beroende av varandra. Maja som arbetar som HR-

specialist säger följande: 

 

“Vi är ju alla liksom kopplade till ett område så vi är liksom kontaktpersoner, vi är en trio då som 

är kontaktpersoner för verksamhetsnära HR så att dom kan ju alltid vända sig till oss sen så kanske 

jag slussar vidare frågor och sådär. [...] Vi har goda relationer vilket är viktigt.” (Maja, HR-

specialist) 

 

Under intervjun ställdes frågan, “vilken feedback får ni från medarbetare inom företaget, hur 

sker detta” och Maja likt andra HR-strateger poängterar vikten av goda relationer och att det är 

en självklarhet på en arbetsplats att kollegor ställer upp för varandra. Om detta enbart är 

strategernas uppfattning och om verkligheten ter sig annorlunda är oklart. Men vi författare 

menar att den maktrelation som utspelar sig mellan strateger och generalister tas för givet i så 

hög grad att den betraktas som naturlig. 

 

Det framkommer av empirin att det finns en viss konflikt mellan HR-strateger och medarbetare. 

Dessa konflikter kan vara en följd av att HR-arbetet blivit mer strategiskt, vi som författare 

anser att konflikten mellan strateger och medarbetare beror på att kontaktytan mellan HR-

strateger och medarbetare försvunnit, vilket även tidigare forskning tyder på (Francis & Keegan 

2006) (Boglind, 2019: s. 380). När frågan hur får ni feedback från medarbetare ställdes nämnde 

de flesta att de använder sig av medarbetarundersökningar men underströk att de arbetar som 

chefsstöd och inte som medarbetarstöd. Däremot som tidigare nämnt menar informanten att det 

är viktigt att ha goda relationer på arbetet. Detta kan liknas med särkoppling vilket visar sig i 

att HR-strateger utåt sett visar legitimitet, genom att visa en bild av att de är en arbetsplats som 

ständigt utvärderar arbetsplatsens välmående, genom utförande av medarbetarundersökningar. 

Samt att de har goda relationer med medarbetare, men i själva verket arbetar de som chefsstöd 

och har egentligen lite eller ingen kontakt med medarbetare. Den produktiva kärnan och den 

ceremoniella strukturen hålls därmed åtskilda för att motverka omgivningens yttre påverkan 

(Meyer & Rowan, 1977). 

 

“Jag har inte kontakt med medarbetare…sen råkar jag stå som ansvarig på en hel del sidor på vårt 

intranät, så ibland hör man av sig till mig direkt som medarbetare, men vanligtvis är det så att jag 

får informationen genom att jag hör det från andra arbetsgivarföreträdare kan man väl säga.” 

(Daniela, HR-strateg) 
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HR-strateger utger sig för att vilja ha en god relation med medarbetarna, men att de hellre 

använder sig av medarbetarundersökningar i stället för direkt dialog mellan medarbetare. För 

att HR ska kunna legitimera sitt arbete, samt om de vill slippa ta emot kritik krävs det att de på 

något vis utvärderar medarbetarens mående. Om de inte gör detta uppstår frågan varför HR-

avdelningen ska existera? Vad gör de egentligen? Medarbetarundersökningen blir därför ett 

ceremoniellt skal för att utåt sett visa dess legitimitet. För att uppnå legitimitet från sin 

omgivning krävs i vissa fall att en särkoppling sker. Detta betyder att strategerna utåt sett visar 

sin omgivning att de har goda relationer medarbetare emellan och att de ständigt utvärderar 

medarbetarnas välmående, för att uppnå omgivningens förväntningar (Eriksson-Zetterquist, 

2009: s. 70). 

 

Francis & Keegan (2006) menar att i takt med att HR-arbetet övergår till mer strategiska 

arbetsuppgifter finns det en risk att HR-personal lämnar över en del av det operativa arbetet till 

cheferna. Ju mer strategiskt arbete en HR-avdelning utför desto mer förlorar HR-avdelningen 

medarbetarnas förtroende, eftersom de inte längre finns med i medarbetarnas kontaktytor och 

chefer tar därmed över den funktionen. Flera informanter vittnar om att cheferna varken har tid 

eller utbildning i HR relaterade frågor, samt att cheferna kan uppleva en överbelastning samt 

svårighet i att se värdet av HR-arbetet i och med övertaget av fler administrativa uppgifter. 

Samtidigt menar flera informanter att det är chefen som skall ha ett personalansvar och därmed 

också fler administrativa uppgifter. Dessutom menar Berta att HR-funktionen är svår att mäta 

med faktiska siffror och visar sig i stället i form av sjukfrånvaro, upplevd stress och andra 

hälsorelaterade funktioner. HR-personalen måste därför återigen legitimera sin arbetsroll för att 

uppnå sitt värde på arbetsplatsen. Så här beskriver Berta hennes sätt att uppnå legitimitet på 

arbetsplatsen “Och sen har ju jag alltid vetat vad min roll är, jag har ju det i kontraktet och om 

folk tycker att det är onödigt så får ju det stå för dom.” (Berta, HR-Business Partner). 

 

För att HR-personal skall få sitt värde i organisationer skapar de strukturer i arbetsrollen som 

skall ge dem legitimitet (Eriksson-Zetterquist, 2009: s. 70). Legitimiteten är något inom 

organisationen som anses vara rättmätigt och berättigat. Utan legitimitet är det omöjligt att visa 

HR-funktionen som attraktiv, vilket framkommer i empirin. Vi som författare tänker att HR-

funktionen har skapat egna medel och metoder för att uppnå legitimitet på arbetsplatsen och 

dess omgivning, och verkar idag vara en viktig funktion i organisationer trots svårigheterna att 

mäta dess värde i siffror. 
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5.3 Sammanfattning av resultatkapitlet 

Utifrån uppsatsens empiri samt tidigare forskning kan konstateras att organisering är en 

förutsättning för det strategiska arbetet. För att det strategiska arbetet skall uppnå omvärldens 

krav bevakar därför HR-strateger så kallade HR-trender för att följa hur andra framgångsrika 

aktörer gör inom fältet och implementerar de vidare i sin egen verksamhet. HR-strategers arbete 

utgår från organisationens affärsstrategi, vilket gör att de behöver ha en god kunskap i sitt 

arbetsområde och en stor del av arbetet handlar om att vara uppdaterat i de arbetsrättsliga 

lagarna i landet.  

 

För att kort summera gränsdragning mellan det operativa och det strategiska arbetet kan det 

utifrån empirin sägas att det operativa arbetet är mer kortsiktigt i form av att släcka bränder och 

det strategiska arbetet är mer långsiktigt i form av övergripande framtidsperspektiv. Vi 

författarna av denna uppsats kan även se att det finns tydliga statusskillnader mellan den 

operativa och den strategiska sidan, den strategiska sidan är något många strävar efter att arbeta 

med. Det finns dessutom olika typer av utbildningsvägar, där flera informanter menar att 

erfarenhet gör dig till en bättre HR-strateg, medan en informant menar att utbildningen spelar 

en större roll än vad erfarenheten gör. Det finns även de informanter som menar att 

personlighetsdrag spelar en stor roll vid en gränsdragning mellan operativt och strategiskt 

arbete; personer som gillar driva egna långsiktiga processer arbetar ofta strategiskt. Medan 

individer som gillar liknande arbetsuppgifter varje dag är personer som arbetar operativt. 

 

Enligt andra forskare och empirin är erkännande och tillhörighet i en ledningsgrupp en viktig 

ingrediens i en välfungerande strategisk funktion. Strategisk HR har möjliggjort en karriär för 

HR-yrket men detta innebär också att HR-funktionen har blivit mer hierarkiskt vilket dels visar 

sig i hur strategerna får feedback från medarbetarna. Konflikter mellan olika nivåer 

framkommer i empirin, mellan det operativa och det strategiska, konflikter mellan chefer och 

HR, men även konflikter mellan HR och övriga medarbetare i företaget. 

 

6. Diskussion 

Kapitlet avser att diskutera resultatet i relation till teori och tidigare forskning samt en 

metoddiskussion. Inledningsvis ges en summering av slutsatser baserat på resultatkapitlet i 

relation till uppsatsens syfte samt frågeställningar, därefter diskuteras en övergripande 

diskussion av resultatkapitlet tillsammans med tidigare forskning och teori. Vidare diskuteras 
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en metoddiskussion i förhållande till resultatet. Avslutningsvis diskuteras konklusion samt 

vidare forskning. 

 

6.1 Summering och slutsatser av resultat 

Huvudsyftet med uppsatsen har varit att undersöka HR-strategers upplevelser och erfarenheter 

av det strategiska arbetet och hur det strategiska arbetet tillämpas på olika arbetsplatser i 

Sverige. Utifrån resultatet att döma kan ses att HR-strateger följer trender för att imitera de som 

är framgångsrika och vidare implementera dessa strategier i sin egen verksamhet. Detta kan 

leda till olika problem dels för att implementeringen inte lyckats, dels för att förändringen inte 

passar den egna organisationen. Den strategiska arbetsformen har även möjliggjort en karriär 

inom HR-yrket, vilket lett till att företag och organisationer har kunnat behålla sin kompetenta 

HR-personal. Dock visar empirin hierarkiska system och ur dessa system visar sig konflikter 

mellan operativa och strategiska HR-nivåer, detta kan bero på en otydlig gränsdragning mellan 

nivåerna. Tillämpningen av Strategiskt HR arbete ser snarlik ut i de olika arbetsplatserna i 

Sverige som empirin består av, oavsett om individen arbetar på offentlig eller privat sektor. 

 

En vidare frågeställning är: ”var dras gränsen mellan operativ och strategisk HR”? Empirin 

visar att det finns ingen tydlig uttalad gränsdragning mellan de som arbetar operativt gentemot 

de som arbetar strategiskt, men det finns en tydlig skillnad gällande tidsaspekten mellan de 

olika arbetsformerna. Utifrån resultatet kan ses att generalister arbetar kortsiktigt och strateger 

arbetar långsiktigt. Däremot är det olika processer som skiljer de åt. Som tidigare nämnts kan 

en strategisk process vara kompetensförsörjning medan en operativ process kan vara en 

rekryteringsprocess. De båda mynnar ut i samma aktiviteter men skiljer sig i grunden i deras 

arbetssätt. 

 

Studien har slutligen som avsikt att förtydliga för andra yrkesinriktningar, studenter, forskare 

samt intresserad allmänhet vad det strategiska HR-arbetet innebär och identifiera 

utvecklingsområden för HR-strateger. HR-strateger arbetar proaktivt, planerar med 

organisationens affärsresultat i sikte och kan liknas vid en projektledarroll, olika projekt pågår 

kontinuerligt. Utvecklingsområden återkopplas till i sista avsnittet: 6.4 konklusion.  
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6.2 Resultatdiskussion kopplat till teori och tidigare forskning 

Under tidigare forskning kapitlet presenteras personalarbetets historia och hur den strategiska 

HR-funktionen får sin början på 1980-talet. Under denna tid rådde det arbetskraftsbrist i Sverige 

på grund av en långtgående högkonjunktur. Detta innebar att företag tvingades kämpa för att 

behålla sin personal, vilket hade en stor påverkan på HR-personalens karriär. Enligt Boglind 

m.fl. (2021: s. 43) skapade arbetsgivare en karriärtrappa där HR-personalen först arbetade 

administrativt, för att sedan gå över till mer operativa arbetsuppgifter, för att slutligen nå 

toppen, den strategiska arbetsformen. Karriärtrappan finns kvar än idag men hotades under 

1990-talet, då högkonjunktur övergick till lågkonjunktur, Sverige stod nu i stället inför en 

finanskris vilket innebar att HR var tvungen att rättfärdiga sin existens i organisationer under 

stora nedskärningar på den tiden. HR-funktionens breda kompetens skulle därför bidra till bättre 

affärsresultat för organisationer genom strategiskt arbete, här finns en koppling till 

legitimitetssökande (Eriksson-Zetterquist, 2009: s. 104). För att HR-funktionen skulle fortsatt 

vara legitimt behövde den genomgå en förändringsprocess som resulterade i en strategisk enhet. 

Empirin visar att den strategiska formen verkar ha blivit en norm inom arbetslivet. I resultatet 

har det inte framkommit från någon av informanterna att arbetsformen i sig ifrågasätts, därför 

blir det tydligt att HR-funktionen som den är idag, det vill säga att det finns en hierarki i HR-

arbetet med en operativ sida och en strategisk sida, är allmänt en självklarhet. Dock är resultatet 

kopplat till organisationer som har strategisk HR inom organisationen. Det verkar ha skett en 

institutionalisering av den hierarkiska HR-strukturen. Det ska finnas en strategisk enhet och 

karriären leder dit för individen som vill göra karriär inom HR. När en organisatorisk struktur 

är lika självklar som luften vi andas kan vi prata om institutionalisering. Legitimitet hör ihop 

med institutionalisering, och för strategisk HR har de förändringar som gjorts tidigare i 

personalarbetet, varit nödvändiga, för att kunna legitimera sin existens inom organisationer. 

Över tid har detta lett till en institutionalisering av HR-funktionen som den ser ut idag. 

Resultatet visar att det inte finns så stora skillnader i arbetssättet i de strategiska funktionerna 

och de skillnader som finns hör ihop med storleken av organisationen och kan därav förklaras 

av den faktorn, snarare än att de skulle följa en helt annan modell för sin HR-funktion och den 

strategiska enheten i funktionen. 

 

Denna likhet av organiseringen av HR-funktionen mellan olika arbetsplatser förklaras vidare 

av nyinstitutionell teori eftersom enligt den härmar organisationer varandra i sitt sökande efter 

legitimitet. Begreppet konkurrensdriven isomorfism förklarar hur organisationer blir alltmer 
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lika varandra genom sökande efter framgångsrika och effektiva modeller. I resultatet framgår 

att de flesta informanterna har påtalat vikten av trendspaning i sitt arbete, det vill säga de håller 

koll på framgångsrika HR-trender för att vid behov implementera dessa in i sin egen 

verksamhet. Det här är ett typexempel på konkurrensdriven isomorfism, vilket innebär att 

organisationer härmar de som är lyckade med sina affärstrategier eftersom de känner en viss 

osäkerhet inför framtiden. I resultatet framgår att så är fallet inom HR-funktionerna, de måste 

ständigt förhålla sig till den föränderliga omvärlden utan att veta vad som komma skall och 

därför bevakar trender vilket Welbourne (2010) jämför med racing inom Nascar cup serien. 

 

I slutsatsen om tidigare forskning beskrivs hur mycket av forskningen mynnar ut i 

rekommendationer och strategernas sätt att följa trender kan även höra ihop med de nämnda 

rekommendationerna. Att följa trender kan självklart slå fel och något som tidigare forskning 

kritiserat inom strategisk HR är att förtroendet mellan HR-funktion och de övriga medarbetarna 

i företaget försvinner eftersom direkt kontaktyta minskar eller upphör (Francis & Keegan 2006). 

Resultatet tyder på att den här typen av problem kvarstår fortfarande. Ett ytterligare problem 

med de senare decenniernas HR-trender har varit att den lett till att chefernas arbetsbelastning 

ökat och här visar resultatet också att konflikten kvarstår och det verkar finnas två läger i frågan. 

De av informanterna som arbetat någon gång under sitt arbetsliv som chef anser att HR behöver 

stötta chefer ytterligare, det vill säga mer än vad det är trendigt, och de informanter som bara 

arbetat med HR hela sitt yrkesliv, anser att cheferna har personalansvaret och därmed ska de 

operativa uppgifterna, som de i högre grad tagit över, också finnas hos de. 

 

Rekommendationen att utföra medarbetarundersökningar är något som tydligt framkommer i 

empirin och som alla arbetsplatser använder sig utav. Vi som författare ställer oss frågande hur 

mycket värde dessa medarbetarundersökningar faktiskt ger till arbetet. Är det ett förenklat sätt 

att få legitimitet internt för att HR-funktionen på detta vis visar hänsynstagande till 

medarbetarnas åsikter? I empirin framkommer dock inte hur det arbetas vidare med 

medarbetarundersökningar och därför stannar vi vid att ställa oss frågande till ämnet. Det 

nämndes även i tidigare forskning hur forskarna tar för givet, att läsaren vet vad strategisk HR 

faktiskt är och här har vi författare försökt att inte förgivetta något, utan ställa oss mer frågande 

till fenomenet. 
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6.3 Metoddiskussion 

Den valda metoden har bidragit till ett resultat som är i enlighet med studiens syfte och 

frågeställningar. Här ska vidare diskuteras huruvida metoden har bidragit till ett tillförlitligt och 

överförbart resultat, samt om val av metod har begränsat studien. Intervjuerna har inte varit helt 

lika, detta beror dels på grund av personlighetsdrag hos informanterna men också dels på grund 

av att två av informanterna upplevdes att inte vilja delge sig av allt för mycket egna erfarenheter 

och upplevelser om ämnet för att skydda sin egen arbetsplats. 

 

Datainsamlingen skedde via kvalitativa intervjuer vilket möjliggjorde för informanterna att 

själva delge av sina egna upplevelser och erfarenheter gällande strategiskt HR-arbete. 

Författarna ansåg att det var viktigt att använda en kvalitativ metod för att deltagarna ska ha 

möjlighet att utförligt berätta om deras egna erfarenheter. Vissa av informanterna tyckte om att 

tala mycket och länge, vilket resulterade i att vissa frågor gavs svar på automatiskt och därför 

behövdes inte alla frågor från intervjuguiden ställas i samma utsträckning som hos dem som 

hade det svårare att delge sig av information. För de informanter som hade svårare att delge sig 

av sina egna erfarenheter och upplevelser resulterade detta i att frågorna i intervjuguiden i stället 

fick användas rakt av. Båda författarna deltog under intervjutillfällena och upplevde att det 

väsentliga i vad som faktiskt pågår på informanternas arbetsplatser kom fram. 

 

Studien har studerat tio informanter som arbetar på sju olika arbetsplatser i Sverige, studiens 

resultat hade kunnat bli annorlunda om urvalet i stället hade skett genom att intervjua 

informanter på endast en arbetsplats. Däremot ger mängden av olika arbetsplatser en större 

spridning och ett större perspektiv på den strategiska HR-funktionen än om endast en 

organisation hade använts. Studien har en stor spridning gällande arbetsort som informanter 

arbetar på i Sverige samt en spridning gällande informanternas ålder och antal år i branschen 

vilket talar för en viss överförbarhet. Författarna anser dock att ett större antal informanter vid 

framtida forskning är att föredra då det möjliggör att besvara fler infallsvinklar gällande 

strategers upplevelser och erfarenheter om det strategiska. För att få en bättre helhetsbild om 

konflikter mellan yrkesgrupperna inom en HR-funktion, behöver det intervjuas flera HR-

generalister än är fallet i den föreliggande studien. 
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6.4 Konklusion och implikation för vidare forskning 

Trots att det finns kritik gällande det strategiska arbetet vilket också uppkommer i resultatet är 

det få som ifrågasätter den strategiska HR-funktionen övergripande, de ifrågasätter snarare 

detaljnivå. Den tidigare forskningen, empirin och även vi som författare till uppsatsen kan se 

det värdefulla som HR-strateger bidrar med till sin organisation. Däremot har det strategiska 

arbetet inget värde i sig utan det behöver leda till konkreta aktiviteter i organisationen eller 

företaget, och här behövs en funderare om ett dokument är tillräckligt för att kallas för aktivitet, 

framför allt om den inte används. Om det strategiska arbetet leder till dokument, måste 

dokumentet leda till vidare aktiviteter, annars finns det inget värde i det strategiska arbetet. 

Dessa konkreta aktiviteter sker oftast inom ramen av det operativa arbetet, vilket delvis utförs 

av andra än HR-avdelningen, bland annat mellanchefer. Det finns dock motsättningar i 

gränsdragningen mellan det operativa och det strategiska inom en HR-funktion. Hur dessa 

arbetsformer skiljer sig åt beror oftast på betraktarens ögon. 

 

Enligt resultatet rättfärdigar HR-strateger fortfarande sin existens, genom viljan att visa upp 

mätbara resultat av deras funktion i form av medarbetarundersökningar och ett ständigt 

kämpande att få ett erkännande i ledningsgrupper. Detta anser vi som författare onödigt, då det 

blir slöseri med både resurser och deras talang. Om de inte behöver rättfärdiga sitt värde kan de 

i stället fokusera på viktigare arbetsuppgifter, i form av långsiktiga och välplanerade mål som 

kan generera faktorer som är viktigare för organisationen. Däremot ifrågasätter vi som författare 

varför HR-strateger sällan eller aldrig träffar organisationens övriga medarbetare. Om de skulle 

ha en bättre relation till medarbetare, försvinner förmodligen behovet att rättfärdiga arbetet, då 

medarbetarna får ett större förtroende för HR-strategerna, samt att de får en bättre förståelse för 

vad det strategiska arbetet innebär. Detta anser vi som författare är ett utvecklingsområde inom 

det strategiska HR-arbetet. De arbetar uttalat utifrån arbetsgivarperspektivet och för att kunna 

vara ett bra chefsstöd, kan en bättre kontaktyta med företagets övriga medarbetare ha betydelse, 

sanningen kanske inte alltid kommer fram i medarbetarundersökningar. Även fast HR-strateger 

inte har personalansvar, måste de få ett förtroende för att kunna arbeta med strategierna, och 

här menar vi förtroende från de övriga medarbetarna. Dessutom att ha en större insikt i 

personalens styrkor och svagheter kan hjälpa till att utveckla strategier. 

 

Författarna anser att vidare forskning kan göras gällande de övriga medarbetarnas syn på 

strategiskt HR-arbete. Upplevelserna av vad det strategiska HR-arbetet är kan verkas otydlig 
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utifrån ett medarbetarperspektiv och vidare forskning skulle därför kunna fokusera på 

medarbetarnas upplevelser av sin egen relation till HR-avdelningen. Ytterligare vidare 

forskning som kan utföras är att studera motsättningarna som finns mellan strategisk och 

operativ HR, detta är något vi som författare anser vara av intresse och som har uppdagats under 

studiens gång. 
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Bilagor 

Bilaga 1 – Informationsbrev 

En förfrågan om deltagande i studie 

Vi är två studenter som nu påbörjar vårt examensarbete på 15 högskolepoäng vid Sociologiska 

institutionen vid Uppsala Universitet. I examensarbetet är syftet med vår studie att med hjälp 

av kvalitativa intervjuer undersöka vad det strategiska HR arbetet är och hur det tillämpas på 

olika arbetsplatser i Sverige. Vi vill undersöka HR personalens upplevelser och erfarenheter 

om ämnet. Var dras gränsen till strategisk HR arbete och operativt HR arbete? 

Du tillfrågas därför, i din egenskap som HR-strateg, -specialist, -business partner eller 

enhetschef, inom den strategiska HR-funktionen, att delta i denna studie, eftersom studien 

fokuserar på era erfarenheter och upplevelser. Det har alltså ingen betydelse om du känner till 

Ulrichmodellen eller inte. Vi planerar att göra semistrukturerade intervjuer om ca 45 

minuter/intervju. Vi är flexibla när det gäller platsen för intervjun, vi kan ses både via zoom 

eller på plats. Vi vill gärna spela in intervjuerna för att sedan transkribera efteråt. Deltagandet 

är naturligtvis frivilligt och kan när som helst utan särskild förklaring avbrytas. Det insamlade 

materialet kommer att förvaras så att endast vi och handledare kommer åt det under arbetets 

gång. Materialet kommer att avidentifieras. Det insamlade materialet kan komma att förvaras 

digitalt, men förvaras då på så sätt att endast vi och handledare kommer åt det. Materialet 

kommer vidare att analyseras och publiceras i form av en c-uppsats vid den Sociologiska 

institutionen. 

Vi behöver svar snarast av er som vill ställa upp på en intervju, då dessa ska utföras under 

veckorna 46–47 (Undantagsvis kan någon enstaka intervju utföras under vecka 48). 

Uppsala den 21 november 2022 

Med vänliga hälsningar, Emilia Pettersson, Milka Cederfay 

Telefon: xxx & xxx 

E-post: xxx & xxx 

Handledare: Hannes Landén  
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Bilaga 2 – Intervjuguide HR-strateg 

 

Semistrukturerad intervjuguide till HR-strateger. 

Presentera vilka vi är och förklara studiens syfte. 

Informera om att detta är en C uppsats och att materialet kommer läggas upp på sociologiska 

institutionen på Uppsala universitet. Samt informera om att intervjun är frivillig och att 

personen när som helst kan avsluta intervjun + fråga om lov att spela in intervjun. Informera 

också om att arbetet kommer att avidentifieras. 

Tema 1 Bakgrund 

Ålder? Arbetstitel? Utbildning? 

Tema 2 Arbetsupplevelse 

Hur länge har du arbetat som...? 

Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 

Vilka typer av HR befattningar finns på din arbetsplats? och vad innebär de? likheter/skillnader 

Är det bra att ha arbetat operativt innan man blir strateg? 

Kan man gå från det strategiska till det operativa? vilka kompetenser skiljer en strateg från 

något i det operativa? 

Tema 3 HR och trender 

Vilka förväntningar hade du innan du började arbeta som HR strateg? (stämmer det överens 

med det du gör idag?) 

Hur arbetar du med strategisk HR? (förklara vad det innebär för dig) 

Hur ser det strategiska HR arbetet i företaget ut? 

Hur skiljer sig ditt arbete från de övriga på din HR avdelning? 

Om någon skulle rikta kritik mot kompetensen/kunnigheten inom din yrkesgrupp hur skulle du 

ställa dig till det? Hur skulle du försvara dig? 

(Vi läste en vetenskaplig artikel, där skribenten menar att det finns en lucka mellan retorik och 

verklig kunnande, han ifrågasätter effektiviteten hos HR strateger) 

Det har också funnits en del kritik mot att cheferna får ta över mycket av personalrelaterade 

uppgifter som tidigare sköttes av HR. Vad har du för tankar kring detta? Varför är det dåligt? 

Varför är det bra? 

Tema 4 HR processer 

Beskriv hur en strategisk HR process går till? 

Beskriv ett projekt/process som blev bra/dålig i det strategiska arbetet. Hur får du som HR 

strateg reda på detta? 

Brukar strategier utvärderas? Hur? Vilka är med? (kommer delade meningar fram?) 

När en ny strategi ska implementeras, vems röst finns med i kalkylen? (är medarbetarnas röst 

med i processen?) 

Vilken feedback får ni från medarbetare inom företaget? Hur sker detta? 

Avslutning: 

Vad tror du kommer krävas av HR strateger i framtiden? 

Har du några övriga frågor? Eller något du vill tillägga till de tidigare diskuterade frågorna? 

Förstår du hur uppsatsen kommer att publiceras? Tack för att du ville ställa upp på intervju. 
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Bilaga 3 – Intervjuguide HR-generalister 

 

Semistrukturerad intervjuguide till HR-generalister. 

Presentera vilka vi är och förklara studiens syfte. Informera om att detta är en C uppsats och att 

materialet kommer läggas upp på sociologiska institutionen på Uppsala universitet. Samt 

informera om att intervjun är frivillig och att personen när som helst kan avsluta intervjun + 

fråga om lov att spela in intervjun. Informera också om att arbetet kommer att avidentifieras. 

Tema 1 Bakgrund 

Ålder? Arbetstitel? Utbildning? 

Tema 2 Arbetsupplevelse 

Hur länge har du arbetat som...? 

Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? (skulle du säga att du arbetar mer operativt än 

strategiskt?) 

Vilka typer av HR befattningar finns på din arbetsplats? och vad innebär de? likheter/skillnader 

Är det bra att ha arbetat operativt innan man blir strateg? 

Kan man gå från det strategiska till det operativa? vilka kompetenser skiljer en strateg från 

något i det operativa? 

Tema 3 Verkligheten från ett annat perspektiv 

Vilka förväntningar hade du innan du började arbeta med HR? (stämmer det överens med det 

du gör idag?) 

Hur arbetar du med operativt HR? (förklara vad det innebär för dig) 

Hur ser det strategiska/operativa HR arbetet i företaget ut? 

Hur skiljer sig ditt arbete från det strategiska HR arbetet? 

Om någon skulle rikta kritik mot kompetensen/kunnigheten hos HR-strategerna hur skulle du 

ställa dig till det? Hur tänker du kring det? 

(Vi läste en vetenskaplig artikel, där skribenten menar att det finns en lucka mellan retorik och 

verklig kunnande, han ifrågasätter effektiviteten hos HR strateger) 

Det har också funnits en del kritik mot att cheferna får ta över mycket av personalrelaterade 

uppgifter som tidigare sköttes av HR. Vad har du för tankar kring detta? Varför är det dåligt? 

Varför är det bra? 

Tema 4 HR processer 

Har du kommit i kontakt med strategiska HR-processer? Beskriv hur? (Om den intervjuade 

svarar nej till ovanstående fråga, är det ingen idé att fråga frågorna nedan:) 

Beskriv ett projekt/process som blev bra/dålig i det strategiska arbetet. 

Brukar de strategier som implementerats utvärderas? Hur? Får ni tycka till? Kommer delade 

meningar fram? 

Får strategerna feedback från medarbetarna på sina strategier? Hur sker detta? 

Har ni möjlighet att ge feedback? Hur? 

Avslutning: 

Hur tror du att den operativa och strategiska sidan av HR arbete kommer se ut i framtiden? 

Har du några övriga frågor? Något du vill tillägga? Förstår du hur uppsatsen kommer att 

publiceras? Tack.  


