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Sammanfattning 

I den här vetenskapliga essän: Konsten att vara specialist och kunna lyssna, reflekterar jag 

kring och undersöker min praktik som yrkesverksam inom HR-området. Jag undersöker några 

av de förväntningar som jag och min omgivning har på mig och min yrkesroll. Hur gör jag när 

jag möter motstridiga förväntningar? Hur ska jag förstå mitt agerande? För att synliggöra min 

praktiska kunskap tar jag hjälp av tre möten med chefer, hämtade ur mitt arbetsliv. Genom 

dessa möten och frågorna ovan låter jag min yrkesutövning möta modern 

managementforskning och teorier kring främst tolkning, sammanhang och specialistrollen 

från filosoferna Paul Feyerabend och Hans-Georg Gadamer. Jag kommer fram till att min 

praktiska kunskap är att kunna läsa av situationerna och förväntningarna i situationen jag 

befinner mig och våga stanna i osäkerheten utan att ha svaren givna, jag måste stanna i 

processen och när jag gör det visar sig även lösningarna. Jag kommer också fram till vikten av 

att kunna lyssna. En annan viktig insikt är att min roll som HR-medarbetare är beroende av att 

det är just jag i en viss kontext som utövar mitt yrke och att min person och min roll är intimt 

sammankopplade i min yrkesutövning. Det går inte att skilja oss åt. 

Nyckelord: praktisk kunskap, HR, HR- rollen, förväntningar, emotionell arbetskraft, kontext, 

öppning, ögonblick, horisont, lyssna, lyssnande, närvaro 

Abstract 

In this scientific essay: The art of being a specialist and listening, I reflect and examine my 

practice as a professional in the area of HR. I examine some of the expectations that I and my 

surrounding have on me and my professional role. How do I do when I meet conflicting 

expectations? How should I understand the way I’m acting at work? I retell three situations 

from meetings with managers taken from my work experience. These stories help me to make 

my practical knowledge visible. Through these examples, and the questions above I let my 

profession meet modern management research and theories about interpretation, context and 

specialist role from the philosophers Paul Feyerabend and Hans-Georg Gadamer. I conclude 

that my practical knowledge is to read the complexity and expectations in the situation I find 

myself and dare to remain in uncertainty without having the answers given, I have to stay in 

the process, and when I do, solutions will be given to me. The importance of being able to 

listen turns out as an important part of my practical knowledge. Another important insight is 

that my role as HR employees are dependent on it just me in a certain context practicing my 

profession and to my person and my role is intimately linked in my profession. You can not 

separate us. 

 

Keywords: practical knowledge, HR, HR role, expectations, emotional labor, context, 

opening moments, horizon, listen, listening, presence 
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Tre möten  

Jag sitter på pendeltåget på väg till jobbet, det är kolsvart utanför rutan och jag har svårt att 

urskilja vilken station vi just passerar. Det känns bra, jag kom iväg i tid och ser fram emot en 

stund i lugn och ro innan dagens inbokade möten sätter igång. Det är gott om plats i vagnen, 

alla sitter försjunkna i sig själva, nattens lugn dröjer sig kvar i kropparna i vagnen. När vi ska 

gå av stöter jag ihop med Anna som är en av cheferna som jag samarbetar med och som jag 

ska stötta i bland annat arbetsrätt. Hon ser sig snabbt omkring och frågar om hon kan få ställa 

en fråga. Vi ställer oss avsides på perrongen och hon berättar hastigt om en medarbetare som 

inte längre fungerar på arbetsplatsen. Situationen har under de senaste dagarna kulminerat 

med ett allvarligt misstag och medarbetaren som arbetat länge hos oss borde vara väl insatt i 

de rutiner vi har i liknande situationer. Det är ett komplicerat ärende som Anna beskriver och 

jag ber att få undersöka rättsläget i några punkter där jag känner mig osäker. Jag lovar att 

återkomma med besked om hur vi ska agera vidare i frågan senare under veckan. Samtidigt 

som jag lägger till frågan på minnets komihåglista är jag noga med att bekräfta att Anna 

hittills agerat korrekt enligt arbetsrättens alla spelregler. Hon har omgående påtalat misstaget 

för medarbetaren, informerat medarbetarens fackliga organisation och hon har tillfälligt ändrat 

medarbetarens arbetsuppgifter. Jag känner mig lugn. Annas agerande underlättar för oss om vi 

som arbetsgivare måste agera vidare, kanske till och med vidta disciplinära åtgärder. Min 

blick stannar kvar vid Annas ansikte, hon verkar lättad och vi skiljs åt och går åt varsitt håll. 

Det är fortfarande mörkt ute, luften är kall och klar. Snön knarrar under mina fötter och det 

glittrar av små snökristaller i luften under gatlyktorna. Jag njuter av den stilla morgonen och 

känner mig glad över att Anna handlat så kompetent, det gör mitt jobb enklare. Samtidigt 

tänker jag att hennes ärende kommer att ta mycket av min arbetstid den närmaste veckan. 

Ärenden som detta, som skakar om och kan leda till allvarliga konsekvenser för de inblandade 

tar också mycket av min känslomässiga kraft. Därför är det extra viktigt att allt går rätt till, att 

inget lämnas åt slumpen. 

*** 

När jag stiger in i korridoren på kontoret luktar det nybryggt kaffe, jag hämtar en kopp och 

sjunker ner på stolen vid skrivbordet. Jag ska skriva ett remissvar, det är en viktig 

kommungemensam arbetsgivarpolicy och alla kommunens olika förvaltningar har fått 

möjlighet att lämna synpunkter. Policyn kommer styra hur hela kommunen ska agera som 

arbetsgivare och jag ska bidra med min förvaltnings perspektiv. Avvägningarna mellan 

behoven i vår verksamhet och helheten i kommunen är svåra. Jag pendlar i tanken mellan hur 
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det skulle bli om alla chefer i kommunen gör helt olika och hur det skulle bli för de chefer jag 

samarbetar med om vi införde en policy som tvingar dem att ändra arbetsätt. Krockar det mot 

hur vi diskuterat dessa frågor tidigare? Är tidplanen för snäv? Hur ska cheferna orka ta till sig 

ytterligare en ny process? Vilket motstånd och vilket stöd kommer vi att få från cheferna? Det 

slår i dörren till korridoren. Försjunken i min text registerar jag snabba steg som närmar sig. 

När de passerar mitt rum ändras takten något och jag tittar upp, kroppen i korridoren är på väg 

förbi dörren men hejdar sig och backar in i mitt synfält igen och jag hör: 

- Hej, vad bra att du är här, är du upptagen? Hinner du med en kort fråga? 

Det är något i tonfallet som får mig att reagera. En rysning far igenom kroppen, hjärtat bankar 

till, jag tittar upp på chefen Kajsa, som står där i dörröppningen, hennes ögon är trötta och hon 

står med handen på dörrhandtaget, redan halvvägs inne i mitt rum. Stressen rusar till. 

Tankarna virvlar i mitt huvud: nej, jag hinner inte, varför just nu?  

- Absolut, kom in, säger jag samtidigt som jag ler och låter medvetet axlarna sjunka 

ner.  

Kajsa drar igen dörren bakom sig och sjunker ner på en av de två stolarna.  

- Det håller inte, ingenting fungerar, jag måste säga upp en medarbetare, får man bete 

sig hur som helst? 

Hon talar fort och hennes röst är upprörd. Jag ber henne berätta vad som hänt. Hon hoppar 

mellan olika händelser och ger mig endast brottstycken av händelser som verkar hänt under en 

lång tidsperiod, kanske flera år. Det är svårt att greppa vad det egentligen handlar om och jag 

har svårt att förstå vilken grund en uppsägning skulle kunna ha. Mina tankar snurrar runt i 

juridiken i arbetsrätten. I ett arbetsrättsligt perspektiv är detaljer som tiden och kalenderdagar, 

viktiga, det finns tidsfrister som arbetsgivaren måste följa om vi till exempel tvingas säga upp 

en medarbetare som inte sköter sig på arbetet. Jag funderar över varför Kajsa reagerar så 

kraftigt att hon vill säga upp medarbetaren. Vad handlar det om egentligen? I ögonvrån ser jag 

datorns klocka och hjärtfrekvensen ökar, jag är sen till mitt nästa möte. Min uppmärksamhet 

flyttas under en bråkdels sekund från Kajsas berättelse till våningsplanet där jag borde vara 

nu. Kajsa märker detta och slutar prata, jag förklarar att jag måste ila iväg och lovar ringa 

henne senare under eftermiddagen. Kajsa säger att hon är uppbokad hela dagen men att vi 

kanske kan höras i morgon. Hon låter avmätt på rösten. Jag blir irriterad, eftersom jag efter att 

ha hört hennes berättelse inte tycker att det är så akut som hon tycker. Jag försöker att inte 

visa min irritation. Jag tänker att jag misslyckats i att möta henne, jag var inte fullt ut 
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närvarande. Om jag i nuläget dessutom ifrågasätter hennes bedömning kommer det bli väldigt 

svårt att komma åt den egentliga grunden för hennes irritation. Hon vill att jag hjälper henne 

att bli av med en medarbetare. Jag måste få veta mer och känner en oro för att hennes 

medarbetare som kanske hamnat i ett läge där Kajsa inte behandlar sin medarbetare helt 

korrekt eftersom hon är så arg. På vägen ut ur rummet vänder sig Kajsa om: 

- Jag vill att du är med mig i det här, du måste förstå att jag inte kan ha det på det här 

viset. Det är du som vet hur vi går tillväga för att bli av med den här personen. 

Hennes ögon ser ännu tröttare ut och hon hastar vidare bort i korridoren. Jag rafsar ihop en 

bunt papper och jag hoppas det är underlagen jag behöver ha med mig och ilar iväg till mitt 

möte. När jag nått fram till dörren stannar jag, andas djupt och väntar några sekunder tills 

oron i huvudet runnit nedåt i kroppen.  

*** 

Eva och jag har dröjt oss kvar efter lunchen i den nästan tomma restaurangen på vår 

arbetsplats. Hon berättar kortfattat om en situation hon varit med om med sin personal och 

ställer sedan frågan:  

- Vad ska jag göra? 

Jag blir ställd, jag inte hört något i hennes berättelse som jag uppfattar som ett problem. Eva 

är relativt ny i rollen som chef, men hon har arbetat länge och jag har under hela tiden vi 

arbetat som kolleger uppfattat henne som klok och självständig.  

- Vad är det du vill göra något åt?  

- Det måste väl finnas några regler och rutiner för sådana här ärenden? Snäser hon. 

Med ens ser jag en sida hos henne som jag inte sett förut. Jag förvånas över hennes hastiga 

humörsvängning och hennes förväntan på att få en lösning med en gång. Inombords känner 

jag irritationen komma krypandes, men jag håller mig lugn och fortsätter: 

- Jag har i din berättelse hört så många trådar som vi måste nysta vidare i och jag 

tycker att det är viktigt att vi har en heltäckande bild innan vi diskuterar vad det är 

som är fel och hur vi kan agera.  

- Finns det verkligen ingen plan för hur man går tillväga?  

Jag försöker förklara att jag inte kan ha någon klar plan, att så mycket beror på den enskilda 

situationen. Planen just nu är att få en klar och omfattande bild av allt sammantaget. 

Händelser, regelverk men också de inblandades förväntningar, bilder och sinnestämningar. 

Först när kartan börjar bli synlig kan jag och de inblandade göra en plan för hur vi ska arbeta 



 

6 

 

vidare. Fram till dess måste jag fokusera på att säkra att ingen kommer i kläm eller gör något 

förhastat.  

- Men du måste väl ändå veta vad du håller på med?  

Den sista meningen ekar länge i mitt huvud, hennes nedlåtande tonfall och ifrågasättande av 

mig som professionell. Jag känner mig illa till mods. Jag har inte fått en chans att förklara och 

visa att jag vet vad jag gör och att jag kan hjälpa henne hitta lösningar på situationen hon 

beskrev. Eva såg endast höstlövets irriterande virvlande i vinden. För henne låg 

professionaliteten i att ha en tydlig modell som man stegvis följer. Varje gång likadant. När 

löven krattats ihop, då ligger de på sin plats tills någon samlar dem i en säck. I hennes värld 

finns inga plötsliga vindpustar som på en bråkdels sekund kan ödelägga den prydliga 

lövhögen. 

 

Syfte 

De senaste femton åren har jag arbetat som HR-ansvarig i en kommunal verksamhet med ett 

par hundra anställda, i hela kommunen är det flera tusen anställda. Under den här tiden har jag 

märkt att det är svårt att beskriva vad jag gör på jobbet och varför min roll behövs i 

organisationen. HR – Human Resources, (jag kommer att återvända till min titel lite längre 

fram i texten). Ibland ger jag mig in på att försöka förklara. Jag förklarar hur jag vrider och 

vänder på situationer ur olika perspektiv: chefens, medarbetarens, arbetsgruppens, 

organisationens och lagstiftarens. Ju fler bilder och vinklingar jag får desto svårare blir 

vägvalet. Jag beskriver hur jag känner omgivningens, ibland motstridiga, förväntningar och 

att jag då tvekar hur jag ska förhålla mig i relation till samtliga inblandade i en enskild 

situation. Jag försöker beskriva hur olika omgivningens förväntningar är på vilken roll jag har 

och vad jag ska göra. Och när jag tystnar blir motfrågan ofta: Har du ingen 

befattningsbeskrivning?
1
 Mina försök att levande gestalta mitt arbete för den som ställer en 

sådan fråga har lett min åhörare fel.  

Jag vill därför i den här uppsatsen närmare undersöka och försöka förstå det spänningsfält jag 

dagligen befinner mig i. Jag kommer att utgå från tre egenupplevda berättelser som beskriver 

möten med chefer. Dessa möten utgör endast en del av den helhet jag befinner mig i och som 

                                                 
1
 Befattningsbeskrivning är ett dokument som fastställer gränser för uppdraget du är anställd för att utföra. 

Arbetsuppgifter, befogenheter och ansvar är punkter som brukar finnas beskrivna. Befattningsbeskrivningar 

kan se väldigt olika ut, ibland detaljerade och ibland mer svepande. Arbetsuppgifter, befogenheter och ansvar 

är punkter som brukar finnas med. 
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jag hela tiden måste relatera till. Jag vill undersöka om det går att identifiera en viss typ av 

praktisk kunskap som kännetecknar HR-anställda och vilka av dessa kunskaper jag själv 

eventuellt besitter eller saknar. En viktig aspekt i min undersökning är hur omgivningen 

påverkar, begränsar och styr den roll jag tilldelas eller väljer att inta när jag är på mitt arbete.  

Framförallt vill jag undersöka hur jag mitt i detta komplexa sammanhang gör när jag 

samspelar med omgivningen och alla olika förväntningar. Hur påverkas situationen av tiden 

och platsen? Hur hjälper min kunskap och erfarenhet mig att känna igen de där ögonblicken 

när det finns en öppning att gå vidare? Hur vet jag när jag ska avvakta och låta ögonblicket 

passera? En stor del av mitt yrkesutövande handlar om att göra rätt sak i rätt tid. Varje 

situation är unik. Det gäller att hitta en väg för att leda det som sker vidare mot en för alla 

tillräckligt bra lösning. När finns det en öppning till att byta roll eller förhållningssätt 

gentemot omgivningen? Ibland följer jag med den enskilda chefen i bakgrunden och ibland 

måste jag ta en mer aktiv roll under en period. Vad är det som avgör att jag agerar olika i två 

tillsynes snarlika situationer? Jag vill också undersöka hur jag avgör vad som är rätt och 

utifrån vad jag avgör det. Jag tror att en viktig aspekt i HR-medarbetarens praktiska kunskap 

är förmågan att lyssna. Jag vill reflektera över i vilken utsträckning och på vilket sätt jag 

lyssnar i mina exempel. 

Jag är anställd för att vara specialist inom ett område som har med personalfrågor att göra. För 

mig betyder detta att vara en specialist eller expert som genom mitt arbete bidrar till 

organisationens, medarbetarnas och i slutänden även medborgarnas nytta. För att kunna göra 

detta behöver jag tillgång till min kunskap som består dels av teoretisk kunskap som jag 

tillägnat mig bland annat genom traditionell universitetsutbildning och dels mina erfarenheter 

som formas och byggs på för varje dag som går. Jag vill därför också diskutera vad det är att 

vara specialist, och i vilken mån som min roll som specialist eventuellt inverkar på min 

förmåga att lyssna. Jag använder mig själv som redskap i min yrkesroll och för mig betyder 

”att vara på arbetet” också att jag är där som den person jag är. För mig är detta en nödvändig 

del i det som jag ser som ett bra HR-arbete.  
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Att reflektera kring yrkeskunnande (metod och avgränsningar) 

I arbetet med den här uppsatsen har jag studerat aktuell forskning kring HR-funktionen. Jag 

har sökt i databaser med olika kombinationer av sökorden roll och HR och det har varit 

ganska svårt att hitta litteratur som beskriver HR-medarbetarens praktiska kunskap. I 

litteraturen presenteras oftast teorier för hur effektivitet ska nås genom en föreslagen modell. 

Ofta fastställs modellens effekter och vinster i ett företagsekonomiskt perspektiv med 

kvantitativa undersökningar. Personligen har jag svårt för dessa schematiska modeller. De 

förenklar ett som jag ser det mycket komplext arbete eftersom de saknar den mellanmänskliga 

dimensionen som ingår i allt personalarbete. Människor tänker, känner, tycker och agerar. 

Arbetet påverkas i hög grad av allt som sker runt omkring och för att fånga olika dimensioner 

inom personalarbete krävs en bild som förutom en teoretisk bas omfattar både känsla, rymd 

och tid.  

Jag har under mitt HR-yrkesverksamma liv arbetat inom offentlig kommunal verksamhet, till 

största delen hos en och samma arbetsgivare. Min erfarenhet från denna roll sträcker sig alltså 

över lång tid. Det har fört med sig att jag under en lång tid kunnat bygga upp förtroendet för 

mig som person och min roll i organisationen. I sin tur har detta lett till att jag fått möjligheten 

arbeta självständigt och ganska fritt. Jag har också arbetat i en kommun med en stabil politisk 

majoritet, något som jag tror påverkar organisationens syn på medarbetare och hur frågorna 

inom HR-området ska drivas. HR-funktionen har inte ställts inför skiften mellan olika 

ideologiska inriktningar på hur organisationen och de grundläggande värderingarna ska se ut. 

Dessa förutsättningar kan både ses som en styrka eller en svaghet, men det är min bakgrund 

och det är utifrån dessa förutsättningar jag skriver min uppsats. En annan relevant fråga i 

sammanhanget är att HR-funktionen kan hamna i spänningsfältet mellan uppdraget att se till 

ledningens önskemål och uppdraget att se till samtliga medarbetares intressen. Även om 

denna potentiella konflikt kan sägas prägla mitt yrke vill jag inte låta den dominera 

uppsatsens ämne, istället vill jag fokusera på min egen praktiska kunskap utifrån mina givna 

förutsättningar. 

Jag har formell teoretisk kunskap, men jag vill även synliggöra min erfarenhet och hur den 

påverkar hur jag agerar i vardagliga situationer. Filosoferna Jonna Hjertström Lappalainen 

och Eva Schwarz beskriver i ”Tänkandets gryning” hur skrivande kan användas som en metod 

för reflektion över de moment i yrkeslivet som yrkespraktiker, ofta helt omedvetet, utför. 

Reflektionen beskrivs i form av en pendlande rörelse som: ”att gå från det egenupplevda och 
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praktiskt motiverade till en blick utifrån och därefter tillbaka till det egenupplevda. Idealt sker 

denna rörelse flera gånger."
2
 Även Maria Hammaren som är docent i Yrkeskunnande och 

teknologi skriver i sin bok Skriva – en metod för reflektion att erfarenhetsbaserad kunskap kan 

ses som resultatet av erfarenhet och reflektion.
3
 Yrkesskicklighet handlar enligt Hammaren 

om att kunna hantera det oförutsedda.  

Uppsatsen skrivs i essäform. Jag utgår från tre egenupplevda berättelser som jag skriver i 

presens. Att skriva i presens hjälper mig att minnas tankar och känslor som de var när 

situationerna utspelade sig. Jag kan återberätta det som hände då utan att berättelserna 

kryddas av efterkonstruktioner eller reflektioner som tillkommit senare. Den stora utmaningen 

när jag skriver om min praktiska kunskap är att jag är subjektet i form av den som handlar, 

tänker och agerar i de situationer som jag undersöker och därefter ska jag förflytta mig och 

betrakta dessa situationer utifrån och se på mig själv som ett studieobjekt. När jag fäster mina 

tankar på papper kan jag växla mellan att vara den som agerar för att sedan skapa distans och 

studera situationerna och min roll. Under skrivprocessen utnyttjar jag reflektionens 

pendelrörelse. När jag återvänder till den nedskrivna texten upptäcker jag efterhand nya 

vinklingar som var svåra att se innan jag fick tankarna ur kroppen. Genom att flytta stycken 

och byta ut ett ord mot ett annat ändras meningen och helhetsintrycket av det jag vill 

förmedla. Det är först då de ibland små motsättningarna och detaljerna som leder en situation 

i en eller en annan riktning framträder. Skrivandet blir ytterligare ett perspektiv. 

Inom den praktiska kunskapens teori har jag möjligheten att utifrån olika teoretiska 

inriktningar (bl.a. filosofi, idéhistoria, sociologi och professionsforskning) undersöka och 

reflektera kring mitt yrkesutövande. Filosofen Fredrik Svenaeus skriver: ”… den praktiska 

kunskapen bygger på den konkreta, upplevda erfarenheten av att vara till som människa och 

handla tillsammans med andra.”
4
 Teorier för reflektion, bildning och studier av det vi ser och 

upplever är viktiga grunder inom den praktiska kunskapens fält. Inom fenomenologin och 

hermeneutiken hittar den praktiska kunskapens teori några av sina utgångspunkter. Mycket 

kortfattat och förenklat vill jag beskriva huvudskillnaden som att fenomenologin intresserar 

sig för en situation som den omedelbart framträder. Jag är medveten om min egen bakgrund 

och att jag har en förförståelse för situationen. Det fenomenologiska perspektivet handlar i 

denna mening om att lyckas studera och kartlägga situationen utan att påverkas av allt jag bär 

                                                 
2
 Jonna Hjertström Lappalainen och Eva Schwarz, ”Tänkandets gryning” i Våga veta, red. Anders Burman, 

Huddinge, Södertörn Studies in Higher Education 2, 2013, s. 113. 
3
 Maria Hammarén, Skriva - en metod för reflektion. Stockholm: Santerus förlag, 2005, s. 17. 

4
 Fredrik Svenaeus, ”Känslornas kunskap: exemplet emotionell intelligens” i Vad är praktisk kunskap, red. Jonna 

Bornemark och Fredrik Svenaeus, Huddinge Södertörn Studies in Practical Knowledge, 2009, s. 87. 
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med mig. Hermeneutiken fokuserar mer på att det jag bär med mig alltid är en del av 

situationen och min förståelse av den. Vare sig jag vill det eller inte är jag alltid en del av 

situationen, påverkad av historien, det som sker i stunden och de alternativ som finns framför 

mig. Det för med sig att beskrivningen och resonemangen i den här uppsatsen är beroende av 

att det är just jag, som just nu skildrar situationer och beskriver det som jag ser som min 

praktiska kunskap.  

Den tyske filosofen Hans-Georg Gadamer (1900-2002) benämns ofta som den moderna 

hermeneutikens grundare.
5
 I inledningen till den nyutgivna antologin Hans-Georg Gadamer 

och hermeneutikens aktualitet skriver idéhistorikern Anders Burman att hermeneutik ibland 

beskrivs som tolkningsteori. Burman menar att hermeneutiken också handlar om förståelsens 

former.6
 Utifrån de situationer som mina berättelser visar ställer jag frågor för att belysa dem 

ur olika perspektiv. Jag kommer att undersöka mitt eget agerande och reflektera över hur olika 

inblandade personer kan ha uppfattat situationerna jag gestaltat. På så sätt ökar jag även min 

egen förståelse för hur jag påverkar och påverkas av de sammanhang jag befinner mig i. 

I ”Återerövandet av det hermeneutiska grundproblemet”
7
 beskriver Gadamer bland annat 

tolkningens betydelse för domarens yrkesutövande och synliggör på ett tydligt sätt vikten av 

reflektion och bedömning i den enskilda situationen. Han kopplar ihop tolkningen av 

kringliggande samhällsnormer och särskilda omständigheter då brottet begicks med behovet 

av djup specialistkunskap i lagstiftning och regelverk. Han pekar på vikten av att förstå 

intentionen och användningen av lagen. Gadamer har med hjälp av domaryrket banat min väg 

i resonemanget kring vikten av helheten och min praktiska kunskap. 

Att använda skrivande som en form för reflektion tydliggör också att det finns väldigt många 

vägar att välja för denna uppsats. När jag ser texten och väljer att fokusera på mitt 

yrkeskunnande utifrån den riktning jag lagt fast i syftesbeskrivningen finns det många 

angränsande frågor som jag inte kan fördjupa mig i. Jag har valt tre gestaltande berättelser 

som beskriver möten med chefer. Dessa möten utgör endast en del av den kontext jag befinner 

mig i och som jag hela tiden måste relatera till.  

 

                                                 
5 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Hans-Georg_Gadamer, hämtad 2015-06-28. 
6 Anders Burman, ”Inledning.” i Hans Georg Gadamer och hermeneutikens aktualitet, red. Anders Burman, 

Stockholm: Axl Books, 2014. 
7
 Hans-Georg Gadamer, ”Återerövandet av det hermeneutiska grundproblemet” i Klassiska texter om praktisk 

kunskap, red. Jonna Hjertström Lappalainen, Huddinge: Södertörn Studies in Practical Knowledge, 2015. 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Hans-Georg_Gadamer
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”HR” vad är det? 

Human Resources, HR är den numera mest vedertagna beteckningen i de många titlar som vi 

som arbetar med personalfrågor har. Lägger vi till Management får vi HRM, som oftast 

används i sammanhang som handlar om effektivitet och styrning, planering och systemstöd 

inom områden som påverkar personalfrågorna kopplat till verksamhetens mål och övrig 

styrning (till exempel lönesystem eller en strategi för att vara en attraktiv arbetsgivare). En 

stor del av managementforskningen produceras på ekonomiska fakulteter och 

handelshögskolor runt om i världen. 

Roll, titlar och uppdrag varierar från organisation till organisation och från avdelning till 

avdelning. Endast fantasin verkar sätta stopp; HR–specialist, HR-ansvarig, HR-konsult, PA, 

personalkonsult, HR-adviser eller personalspecialist. Kärt barn har många namn och listan 

kan bli lång. Kanske är det främst ett tecken på att jag arbetar i en ung profession som 

fortfarande kämpar för att hitta en självklar nisch i yrkeslivet och inom akademin. För mig är 

det just variationen och alla möjligheter som erbjuds som gör yrket så spännande.  

För att du som läsare inte ska förvirras av olika titlar och begrepp väljer jag fortsättningsvis 

att använda HR-medarbetare som begrepp när jag pratar om en enskild yrkesutövares roll. 

När jag diskuterar ämnesområdet inom yrkeslivet kommer jag att benämna det HR-

funktionen. HR funktionen spänner över ett mycket brett område allt från ledarskapsfrågor, IT 

system för att lön ska utbetalas till rekryteringsstrategier för att stärka en framtida 

företagsexpansion.  

Ett yrke med många ansikten 
Enligt hermeneutiken är historien en viktig del för att kunna tolka och förstå den situation vi 

befinner oss i. Därför är det viktigt att beskriva hur HR-yrket växt fram och hur yrkesgruppen 

mött olika utmaningar i samtiden. Genom att därefter kartlägga var yrket befinner sig idag kan 

jag få hjälp att tolka de utmaningar och svårigheter jag som enskild yrkesutövare möter i mitt 

arbete i dag.  

Yrkets framväxt 

Forskarna Margareta Damm och Stefan Tengblad gör i sitt kapitel i antologin Handla med 

människor en koppling mellan förändrade behov och personalarbetets utveckling i Sverige. 

Damm och Tengblad lägger fokus på samhällsutvecklingens betydelse för HR-funktionen. 

Perioden mellan 1920-talet och fram till 1950-talet, kallar de den personalsociala eran. Då 
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var det främst samhället som var uppdragsgivare till HR-medarbetaren. Arbetet inriktades på 

socialt arbete kring arbetsvillkor, hygienförhållanden och bostäder. Ur detta växte Sveriges 

första socialinstitut fram. Mellan 1950-talet och 1980-talet tog den personaladministrativa 

eran vid. Samhället stod då i en tillväxtfas och personalomsättningen och arbetskraftsbristen 

ledde till att centrala personalavdelningar växte fram för att effektivt rekrytera, utbilda, 

administrera och skola in medarbetare och chefer. Arbetslivsdemokrati blev ett viktigt område 

för att konkurrera om arbetskraften. Från vissa håll riktades kritik mot HR-funktionernas brist 

på kompetens kring teknik och produktionsfrågor. Dessa centrala personalavdelningar fick 

rykte om sig att vara byråkratiska och centralstyrande. Vilket efter 1980-talet ledde fram till 

den postbyråkratiska eran. Rollen förändrades från att vara en utpräglad stabsfunktion till en 

internkonsultativ roll. HR arbetet skedde nu på de personalansvariga chefernas uppdrag.  

Under den här tiden startade också en egen utbildning i Sverige, P-linjen. Efter 1990-talet har 

det förts en debatt kring personalavdelningarnas vara eller icke vara. Vissa menar att HR 

absolut är ett område som hör hemma i företagens och organisationernas ledning, andra menar 

att det är personalansvariga chefer som bäst vet hur verksamheten ska stå sig i konkurrensen.
8
 

Denna korta men innehållsligt brokiga barndom i ett yrkes tillkomst är en viktig pusselbit att 

ha i minnet när vi tittar på de spänningar och förväntningar som tillhör vardagen för mig i mitt 

yrkesutövande.  

HR-funktionen idag 

Utifrån yrkets korta historia befinner vi oss idag i ett läge där det lever kvar spår av samtliga 

skepnader som yrket tagit under sin framväxt. För att ta några exempel så tillhandahåller eller 

upphandlar HR-funktionen företagshälsovård och stödinsatser till organisationens 

medarbetare. Manuell personaladministration ersätts visserligen allt mer med digitala 

lösningar där vi själva registrerar vår frånvaro och våra utlägg för kostnader. Ansvaret för att 

det fungerar ligger på HR-funktionen. Det är egentligen inte så konstigt att var och en har sin 

bild och sina egna förväntningar på vad HR-funktionen och HR-medarbetaren ska leverera. 

Det gäller oss som arbetar inom yrket, organisationen, cheferna vi möter och medarbetare som 

kanske inte ens känner till hela det område som jag kallar HR-funktionen. Någon bryr sig 

endast om att lönen kommer som den ska varje månad, andra förväntar sig mer och behöver 

stöd för att kunna fullfölja sina uppdrag. Vad ingår då i HR-funktionen? 

                                                 
8
 Margareta Damm och Stefan Tengblad, ”Personalarbetets omvandlingar i Sverige. Ett historiskt perspektiv.” i 

Att handla med Människor - Perspektiv på Human Resource Management, red. Ola Bergström m.fl. Lund 

2000, s. 27-50. 
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Många forskare verkar eniga om att det är en spretig funktion som innehåller fler delar. Tittar 

vi bakom orden och begreppen så finns det ändå huvuduppgifter och roller, som återkommer 

hos de flesta som arbetar med HR och som anses utgöra kärnan i HR-funktionen: rådgivare/ 

internkonsult, regelbevakare, chefens förlängda arm och förändringsarbetare.
9
 Min 

sammanfattning av de olika uppgifterna och rollerna blir: 

 Regelbevakare och specialist inom arbetsrätt. Uppdraget är att säkra en likartad 

hantering av HR-relaterade frågor i organisationen. Rollen säkerställer även att 

organisationen följer de lagar, regler, policies och rutiner som finns inom 

personalområdet.  

 Internkonsult och rådgivare. Med uppgiften att stötta och vara bollplank till chefer i 

frågor som rör personalområdet. Inkluderar även att administrativt stödja 

organisationen så att till exempel löneutbetalningar fungerar. 

 Strateg och chefens förlängda arm. Uppdraget innehåller långsiktig planering för att 

säkra organisationens överlevnad framöver, till exempel genom att se till att 

organisationen har den kompetens som behövs för att klara kommande utmaningar. 

 Förändringskonsult. Med uppgift att arbeta med stöd till grupper som inte fungerar, 

organisationsöversyner, medarbetare som behöver stöd med mera. Men även att 

bedriva värdegrundsarbete och liknande organisationsövergripande frågor.  

 

Vad jag gör och hur mitt uppdrag formas 

Som jag skrev inledningsvis är ett syfte med den här uppsatsen, att försöka synliggöra några 

av de spänningar som finns inom yrkesrollen. Redan yrkestitelns konstruktion kan styra 

tolkningen av uppdraget i en viss riktning. ”HR”, ”mänskliga resurser” distanserar 

yrkesutövarna från individerna i organisationen. Jag har personligen svårt för företeelsen när 

medarbetare reduceras till opersonliga objekt och hamnar i samma fack som maskiner och 

råvaror. Resurser jag kan styra över, stoppa in och flytta runt i modeller och 

organisationsscheman. Jag tror att vi skapar sämre förutsättningar för välmående och effektiva 

organisationer som håller över tid om vi bortser från den enskilda människan, samspelet 

människor emellan och den ständiga förändring som vi som människor varje dag genomgår.  

                                                 
9
 Se bl.a. artiklarna: Cannings, m.fl. 2012; Caldwell, 2003; Ulrich m.fl. 2012 och Welch m.fl. 2012. 



 

14 

 

Det finns många sätt för HR-funktionen att bygga hållbara processer och skapa goda 

relationer med alla delar i organisationen eller företaget. Precis som de allra flesta anställda är 

jag i min roll beroende av mina överordnades förväntningar och hur de definierar mitt 

uppdrag. Exakt hur min roll och mitt uppdrag utformas är en överenskommelse mellan mig 

och min chef. Innehållet och inriktningen i mitt uppdrag har förändrats över tid i takt med att 

jag och organisationen förändrats. Detta verkar vara vanligt i min roll. Forskarna Catherine 

Welch och Denise Welch har i en artikel, där de kartlagt vad HR-chefer gör, kommit fram till 

att HR-medarbetarens roll är personbunden. De skriver att det är naturligt att HR-funktionen 

ständigt förändras. De menar att innehållet i rollen beror på i vilken kontext HR-cheferna 

verkar i och vilka personer som för stunden ska interagera med varandra.
10

 Jag själv har i min 

yrkesroll haft en stor frihet och jag har av min chef fått förtroendet självständigt driva frågor 

inom HR-området. Det är viktiga förutsättningar för mig och mitt yrkesutövande. Tidigare 

skrev jag att jag, som person, är ett redskap när jag utför min yrkesroll och jag är inte säker på 

att jag skulle välja att arbeta kvar om min frihet blev alltför beskuren. Jag har även ingått i 

ledningsgruppen och det har jag sett som en stor tillgång. Det har inneburit att jag har varit 

med från start och därigenom haft möjligheten att påverka hanteringen av frågor som berör 

eller kan komma att beröra mitt område. Det kan till exempel handa om nya målgrupper som 

börjat dyka upp i våra verksamheter och då har jag kunnat ställa frågor kring om vi behöver 

rekrytera personer med helt annan kompetens, eller om det finns medarbetare som är mogna 

för vidareutbildning och som vi kan behålla i organisationen genom att uppmuntra dem att 

studera vidare. Jag har behöver inte personligen sitta i en ledningsgrupp men jag tror att HR-

funktionen riskerar att komma in ”för sent” i många frågor om funktionen inte är 

representerad i ledningen, på alla nivåer. Det blir svårare för HR-medarbetaren att kunna 

ställa frågor och belysa frågeställningar ur fler perspektiv.  

Detta väcker fler frågor hos mig. I HR-rollen finns det inbyggda motsättningar. En är att jag 

inte har något formellt ansvar för de frågor som jag ansvarar för. Om en chef begår ett fel i 

relation till en medarbetare eller har en otillfredsställande arbetsmiljö i sin enhet så är det 

chefens ansvar. Om det är ”mina” HR-processer som brister så kan även min insats 

ifrågasättas. Jag har ansvar för att kontrollera och säkra kvaliteten och funktionaliteten i HR-

processerna i min del av organisationen, samtidigt ska jag stötta cheferna i samma processer. 

Ibland, som i mitt möte med Anna, använder jag mina fyra roller: regelbevakare, 

internkonsult, strateg och förändringskonsult, utan att tänka på det. Andra gånger krockar 

                                                 
10

 Catherine L. Welch och Denice E Welch, ”What do HR Managers Really Do? HR Roles on International 

Projects.” i Management International Review, 2012:52,  s. 614-617. 
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olika roller och förväntningarna inom mig. Jag kan ha ett stort inflytande som inte syns direkt, 

om jag har detta inflytande är helt avhängigt hur min och andra ansvariga chefer ser på min 

roll. För osäkra chefer kan jag upplevas som ett hot. De behöver lära känna mig och jag 

behöver få deras förtroende innan de ger mig möjligheten att utföra mitt arbete fullt ut. Ett 

chefsbyte kan under en period begränsa min möjlighet att utföra mitt arbete till fullo. Denna 

spänning blir extra tydlig om vi hamnar i lägen där jag måste balansera mellan 

organisationens och ledningens behov och rättigheter på ena sidan och medarbetarnas behov 

och rättigheter på den andra. En annan motsättning i rollen ligger i att den för mig varit delad i 

en operativ del, där jag ger direkt stöd till cheferna i organisationen, och en strategisk 

långsiktig del där jag arbetar för att utveckla organisationen inom mitt område. Det handlar 

bland annat om att arbeta med ledarutveckling, arbetsgivarvarumärke och bygga relationer 

med de fackligaföreträdarna. Det är en ständig balansgång att tillåta att den strategiska delen 

får ta tid. Akuta ärenden och chefer som står i dörröppningen och behöver råd och stöd är ofta 

självprioriterande.  

Min roll är komplex och rör sig hela tiden på gränsen mellan olika förvändningar och behov i 

organisationen. I essän ”Lovtal till intet” skriver Marcia Sá Cavalcante Schuback om 

mellanrummet, övergången, ”intet”.
11

 Kanske är det så jag ska se på min yrkesroll i 

organisationen. Det är kanske när jag befinner mig i mellanrummet som jag kommer bort från 

den del av min förförståelse som Gadamer menar kan skymma min horisont. Det är kanske 

där i mellanrummet jag verkligen tar in det främmande och nya i varje situation och får tag i 

helheten, det komplexa, eller i varje fall får syn på fler möjliga vägar och infallsvinklar än om 

jag alltför snabbt ger svar på tal. Cavalcante Schuback skriver att förståelsen är skapande och 

handlar om inflytande, inspiration och improvisation.
12

 Det är så jag upplever mitt arbete när 

jag ska förhålla mig till alla faktorer och förväntningar i omgivningen. Men jag har aldrig 

använt ordet skapande för att förklara vad jag gör. Att använda ordet skapande ger mig en ny 

dimension. För mig tydliggör ordet själva processen som jag befinner mig i. ”Skapande” är ett 

aktivt ord som inte ställer krav på att jag från början ska ha en färdig lösning. För att kunna 

skapa behöver jag tillgång till olika verktyg, redskap och material. Jag behöver dessutom vara 

öppen för det som sker i den skapande processen, följa min intuition och känsla för det som 

skapas. För att förstå min yrkesroll bättre blir det därför viktigt att titta närmare på några av de 

delar som ingår i mitt ”skapande”. 

                                                 
11

 Marcia Sá Cavalcante Shuback, Lovtal till intet. Göteborg: Glänta produktion, Logos-Patos: Vol. nr.5, 2006, 

s.158 -159. 
12

 Ibid., s. 173. 
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Att vara specialist  
Tre situationer, tre chefer, var och en med sin bild av vilket stöd och vilken kunskap jag kan 

bidra med. Gemensamt för de tre situationerna är att Eva, Anna och Kajsa efterfrågar min 

kunskap inom arbetsrättens område. En specialist med kunskap om lagar och avtal. Ändå 

uppstår en skillnad i vilken roll jag får när de ställer sina frågor.  

Eva och Kajsa frågar efter min specialistkunskap men är inte nöjda med de svar jag ger. Deras 

kommentarer skapar irritation inom mig, jag känner mig påhoppad. Jag upplever att de inte är 

öppna för den nyfikenhet och den ansträngning som jakten på rätt lösning just för deras 

problem kräver. Anna, som jag träffar på pendeltågsstationen, upplever jag däremot som redo 

för resan och vill göra den tillsammans med mig. Jag upplever att hon har förtroende för min 

kunskap och erfarenhet och hon blir inte hotad, hon tror inte att jag försöker ta över hennes 

arbete. 

En som riktat kritik mot specialister och vetenskapsmän är vetenskapsfilosofen Paul 

Feyerabend. Enligt honom är specialister egentligen fega och det är därför de döljer sig 

bakom ett formellt och opersonligt språk. Han menar att de mest framstående upptäckterna 

kräver en kombination av formell kunskap, erfarenhet och personligt språk. Han betonar 

vikten av att vi talar till varandra som människor och inte begränsar tänkandet med 

enkelspårighet och specialistens enda perspektiv.
13

  

Feyerabend menar att det skett en förskjutning i hur vetenskapsmän uttrycker sig och att detta 

gör de vetenskapliga upptäckterna svårare att ta till sig för gemene man. Han tar rapporten där 

teleskopet för första gången presenterades som ett föredömligt exempel på att experter kan ha 

ett målande personligt språk utan att för den skull bli sämre vetenskapsmän. Rapporten han 

lyfter fram skrevs av Galileo redan på 1600-talet. Trots att uppsatsen skrevs på latin, vilket 

enligt Feyerabend understryker att den riktades till andra välutbildade personer, är den skriven 

med ett målande personligt språk där Galileo bjuder på sig själv och sina upplevelser som 

människa.
14

 Feyerabend skriver:  

Kom ihåg att alla dessa rapporter handlar om kall, objektiv, ”icke-mänsklig”, livlös natur; det 

handlar om stjärnor, prisman, linser, månen; och samtidigt är det beskrivet på det mest levande och 

fascinerande vis, vilket förmedlar till läsaren det intresse och den upphetsning som upptäckaren 

upplevde då han begav sig in i dessa nya och främmande världar.
15

  

                                                 
13

 Paul Feyerabend, ”Experter i ett fritt samhälle” i Klassiska texter om praktisk kunskap, red. Jonna Hjertström 

Lappalainen, Huddinge: Södertörn Studies in Practical Knowledge, 2015. 
14

 Ibid., s. 277-280. 
15

 Ibid., s. 280. 
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Feyerabend jämför därefter med en modern rapport om polisingripanden vid demonstrationer 

skriven av bland annat sociologer och akademiker ur andra närliggande discipliner. Med hjälp 

av en formulering ur den rapporten väljer han att belysa hur olika språket används i de bägge 

sammanhangen: ”Författarna vill säga att poliser ofta gör arresteringar under omständigheter 

då människor är benägna att bli upprörda. De säger: ’När upphetsning bland de närvarande är 

den oundvikliga konsekvensen’.”
16

 Feyerabend betonar att det är en rapport som handlar om 

människor skriven av personer som i sin text vill visa omsorg om andra människor. Han 

menar att det till stor del handlar om att värna yrkesområdet eller en position när 

vetenskapsmän med hjälp av språket fjärmar sig från dem utanför professionen genom att 

uttrycka sig opersonligt och instrumentellt. De är rädda att förlora expertstatusen om texten 

blir alltför lättillgänglig och personlig. De riktigt stora upptäckterna kommer, enligt 

Feyerabend, att göras av lagom skolade människor som reflekterar, har kvar sitt intresse för 

andra sakområden och som vågar visa sina känslor.
17

 

Jag har till en början svårt att veta hur jag ska förhålla mig till Feyerabend. Jag kan tolka hans 

kritik av experter som en kritik av min roll som HR-medarbetare. I kapitlet om HR-rollen idag 

har jag ju konstaterat att en av HR-funktionens roller är just specialistrollen. Är jag en av 

experterna han kritiserar? Jag vill inte prata latin eller uttrycka mig obegripligt. Men lyckas 

jag undvika detta? När faller jag in i den negativa specialistroll som Feyerabend kritiserar så 

starkt? 

Kajsa sökte upp mig för att få arbetsrättsligt stöd att bli av med en medarbetare. Kanske 

förväntade hon sig en expert som tog över hela ärendet med en terminologi och ett rollspel 

som gjorde det alltför komplicerat för henne att själv förstå och förmedla kunskapen vidare i 

form av ett eget beslut till sin medarbetare. Jag borde ha stannat upp och frågat henne om 

detta. Det hade kanske räckt med en enkel fråga som visade att jag verkligen hörde det hon sa 

och att vi behövde fortsätta samtalet senare eftersom jag var upptagen just då. 

När jag nu i efterhand tänker tillbaks på mötet med Kajsa och även på situationen med Eva i 

matsalen, då hon ifrågasatte min kompetens, blir ytterligare en aspekt tydlig. Kajsa och 

kanske främst Eva sätter fingret på det faktum att vi befinner oss i en struktur, ett samhälle, 

där jag som specialist förväntas vara på ett visst sätt. Vi befinner oss i en omgivning där 

kraven på evidens och vetenskaplighet är stora och dessa krav kopplas ihop med hur jag som 

specialist uppvisar min specialistkompetens. Förväntningarna är ofta att jag ska uppvisa det 

                                                 
16

 Ibid., s. 283. 
17

 Ibid., s. 280-284. 
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som Feyerabend beskriver som inskränkt expertmanér. Min syn på bra HR-arbete är att jag 

måste hålla fast vid det komplexa, stanna kvar i Cavalcantes mellanrum för att få tag på fler 

perspektiv än den inskränkta expertens. Eva provocerar mig i matsalen, jag lyckas inte hålla 

fast i situationen och jag lyckas inte hålla fast vid komplexiteten. Hennes behov av att snabbt 

få en metod som löser en viss sorts problem är som jag ser det ett exempel på en sådan 

situation som Feyerabend menar förenklar problemen. Det faktum att Eva provocerar mig 

med vad som jag uppfattar som en förenklad syn på mitt arbete gör att jag i situationen inte 

utför ett bra HR arbete. Eva blir arg och hennes ilska lägger sig emellan oss vi kommer att 

behöva ta oss förbi detta hinder innan vi kan mötas på riktigt. Om vi stannar vid denna 

irritation är risken stor att jag nästa gång hon ber mig om råd, faller in i den negativa 

Feyerabendska specialistrollen. Där jag istället för att stanna i öppenheten talar med expertens 

språk och håller henne ifrån mig utan att verkligen lyssna på det hon säger. 

Jag hör ibland av medarbetare att deras chef motiverat en lönsättning eller ett beslut som 

kanske går emot medarbetarens önskan med ”HR, har sagt att det är så här”. Om det stämmer 

kan det vara ett tecken på att jag satt mig i Feyerabends specialistroll, en roll som inte kan 

eller ska ifrågasättas. Men det kan även vara så att chefen helt enkelt inte orkar argumentera 

själv. Det är inte alla medarbetare som frågar vidare för att förstå vilken kunskap som ligger 

bakom beslutet, många nöjer sig med ett ”expertuttalande”. Det blir problematiskt om mitt 

yrkesutövande gör så att chefen inte själv upplever sig ”äga” dessa beslut. Mitt jobb är att 

stötta chefen att fatta kloka välgrundade beslut. Mitt jobb är också att arbeta så att cheferna i 

vår organisation vågar och orkar stå för sina beslut istället för att gömma sig bakom mig eller 

andra specialister. Jag behöver reflektera kring det faktum att det i organisationen och i 

samhället finns förväntningar på experten som även jag påverkas av. Jag kan ibland slås av 

hur olika vi HR-medarbetare angriper situationer vi ställs inför i arbetet. Det har funnits lägen 

när jag och en kollega jämfört nästan identiska ärenden men vägen vi valt har varit väldigt 

olika. Några går nästan alltid först till formalia, lag- och avtalstexter för att hantera det 

problem de ställs inför. Jag minns ett samtal om olika sorters kunskap jag hade med en 

kollega.  

– För att vara en bra musiker måste man kunna matematik, sa hon  

– Hur menar du då?  

– Jo, man måste kunna räkna och förstå terser, olika takter och tonavstånd. Och det är 

matematik! 
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– Så kan man se det, men som jag ser det så sitter kanske känslan och musikaliteten inte 

i det tekniska, utan just i den fria tolkningen. Där kroppen själv lever i och med 

musiken. Att anpassa takt och rytm till omgivningen och instrumentet, att stämma 

instrumentet med resten av orkestern. Jag ser nog matematik som en förklaringsmodell 

för att förstå hur ljudet skapas. Men jag tror inte att det är den kunskapen som skapar 

en god musiker. Det blir kanske en tekniskt fulländad musiker, men frågan är om 

musiken som spelas förmedlar något mer, det som den som skrev stycket ville 

förmedla. 

Vi nådde inte varandra utan hamnade för stunden i vägs ände. I efterhand kan jag se att vi 

krockade eftersom hon på något sätt ville rättfärdiga musiken som viktig kunskap och hon 

gjorde det med naturvetenskapens abstrakta modell. Musiken och musikaliteten räknades inte 

om den inte införlivades i teoretisk vetenskap. Den oantastliga vetenskapen som Feyerabend 

är så rädd ska få för stor makt utan insyn från lekmän. Feyerabend menar att experten 

underkastar sig villkor som begränsar och styr honom. Att experten har uppnått sin 

spetskompetens inom ett område på bekostnad av en mer balanserad utveckling.
18

  

Det finns en koppling till den strategiska delen i min roll som jag nämnde tidigare. Om jag får 

signaler på att chefer i organisationen ”gömmer” sig bakom mig som specialist istället för att 

stå för sina beslut måste jag ta reda på vad det beror på. Jag behöver gå tillbaks och reflektera 

över hur jag förmedlat min kunskap till chefen i det första läget. Jag måste fråga mig själv om 

jag varit avvisande? Om jag redan vid första frågan kunnat upptäcka att chefen kände sig 

osäker? Även jag kan lockas av att direkt hugga på betet, utreda och klargöra regelverket när 

chefer som Kajsa kommer med en problemformulering kring en medarbetare. Jag kanske föll 

in i Feyerabends specialistroll i min iver att hitta snabba enkla generella lösningar.  

Feyerabend skriver ”Man måste skapa en balans genom att väga experternas idéer mot idéer 

från utom stående betraktare.”
19

 När Anna söker min konsultativa roll, är hon öppen för att 

rådgöra och bolla olika perspektiv på situationen hon hamnat i. Hon vill att vi tillsammans 

hittar en väg framåt där vi agerar korrekt utifrån arbetsrätten. Samtidigt är hon mån om att inte 

förhasta sig utan hon vill undersöka olika vägar och händelser, låta fler perspektiv komma till 

tals och söka samband innan hon fattar beslut. Tillsammans med Anna utforskar jag 

situationen, vi rör oss igenom olika scenarier, jag är specialist, regelbevakare och konsult. 

Samtalet flyter obehindrat, vi lyssnar och bygger på varandras tankar. Jag slappnar av och 
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funderar på hur jag ska formulera mig för att det jag säger ska landa på rätt sätt i Anna. Jag 

ställer klargörande frågor och är noga med att koppla ihop hennes agerande med liknande 

ärenden jag varit med om, vilka överväganden vi gjort då, vad som är likt och vad som skiljer. 

Jag bekräftar för Anna att det hon gjort hittills varit rätt. Jag kopplar även in det som står i 

våra lagar och avtal på området och förklarar hur jag tänker och vad jag känner mig osäker 

kring. Vi diskuterar hur vi tror att olika vägar påverkar olika personer och delar av 

organisationen. Vi vrider och vänder på frågorna. Vad händer inom den närmaste tiden och 

hur kan det komma att utvecklas längre fram i tiden. Jag tror att det är så här Feyerabend 

menar att specialister och lekmän måste samtala och utbyta erfarenheter för att finna nya 

vägar. I mötet med Anna sker det intuitivt och stegen löser omärkt av varandra. Så här 

efterhand ser jag att detta är en viktig del i min praktiska kunskap. Genom att tänka och 

reflektera tillsammans med Anna bidrar det till att hon utvecklar sin arbetsrättsliga kunskap 

och orkar och vågar fortsätta agera självständigt som chef. För min del ger samtalet också en 

bild av om jag måste gå in och vara mer aktiv i ärendet för att säkra att processen sköts på rätt 

sätt, eller för att säkra att Anna orkar fullfölja den process som påbörjats. 

Att förstå situationen  
När Feyerabend vänder sig mot specialister pekar han på fenomenet att ju mer specialiserad 

kunskap en person skaffar sig desto mer fångas hon i ett nät av regler och normer inom sitt 

specialistområde.
20

 Jakten på anseende och position gör enligt honom specialisten ofri.  

I mötet med Eva svarade jag inte alls upp mot hennes förväntningar på tydlighet och metodik. 

Hur kommer det sig att jag inte förstod att hon hade en frågeställning och att jag inte lyckades 

leda in henne i ett samtal kring tolkningen? Kanske är det just rädslan för att bli ifrågasatt som 

specialist och förlora position som gör sig gällande om jag eller mina kolleger väljer att direkt 

agera efter regelverket utan att först intressera oss för att se det komplexa i situationen. 

Gadamer skriver i ”Återerövandet av det hermeneutiska grundproblemet” om tolkning och 

förståelse som delar inom det han kallar den juridiska hermeneutiken. Enligt Gadamer hänger 

förstående, tolkning och användning ihop. Det räcker inte om en domare läser en lagtext rakt 

upp och ner och därefter avkunnar sin dom. Domaren måste enligt Gadamer i varje enskilt fall 

tolka lagtexten i relation till den givna situationen. Det blir viktigt att ta in vilka personer som 

är inblandade, hur deras bakgrund ser ut, om det finns tidigare domar och hur lagen tillämpats 
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då.
21

 Inom arbetsrättens område där jag rör mig är tolkning och praxis viktiga aspekter. Det 

finns inga universalösningar som fungerar i alla lägen. Ibland tvingas jag gå till förarbeten för 

att försöka förstå lagstiftarens intentioner. Därefter undersöka hur rätten använt och tolkat 

lagtexten de senaste åren. Vad är likt och vad skiljer mellan ett tidigare rättsfall och mitt 

ärende? Hur ser de olika inblandade parterna på den uppkomna situationen?  

Ibland upplever jag att de chefer jag möter inte har eller tar sig tid att se, känna och stanna 

kvar i situationen. De förhåller sig inte till alla delar i situationen och reflekterar inte kring de 

olika perspektiv, känslor, skeenden och förförståelse som är inblandade. Chefen vill gärna 

komma till ett snabbt beslut som omgående ska omsättas i praktiken. Gadamer skriver i 

Sanning och metod att tidsaspekten är avgörande för förståelsen.
22

 I relation till mina 

berättelser tolkar jag det som att det är först nu i efterhand som jag fullt ut kan se att jag inte 

lyckades greppa tag i situationen med Eva. Det är först när viss tid passerat som jag kan 

försöka förstå situationen. Varför stannade jag inte kvar i samtalet? Varför mötte jag inte Evas 

funderingar? Jag förlorade själv kontakten med tidsaspekten, Eva behövde säkerligen också 

tid på sig att ta in det jag pratade om. 

Anders Burman skriver i boken Hans-Georg Gadamer och hermeneutikens aktualitet i 

inledningen att Gadamer inte vill att vi ser hermeneutiken som en regelstyrd metod. Gadamer 

menar enligt Burman att metoden ofta står i vägen för sanningen.
 23

 I Sanning och metod 

skriver Gadamer om det hermeneutiska begreppet situation. Gadamer menar att det finns 

svårigheter för oss att förstå begreppet eftersom vi själva är en del av den situation vi vill 

förstå. Han talar om situationens ”horisont”, som enligt Gadamer bestämmer det som är 

”synligt” i varje situation. Horisonten kan precis som vårt medvetande ibland vara snäv och 

ibland utvidgad.
24

  

Den människa som saknar horisont ser inte tillräckligt långt och överskattar därför det för henne 

näraliggande. Omvänt betyder det att ’ha’ horisont att inte vara begränsad till det närliggande och 

att kunna se utöver det. Den som har horisont vet att värdera tingens betydelse inom denna 

horisont allt efter närhet och avstånd, storhet och litenhet.
25

  

Jag tolkar det som om min horisont i mötet med Eva i matsalen var för snäv. Jag var inte 

tillräckligt öppen för att vidga mina vyer. Gadamer menar att olika horisonter (vår 
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förförståelse, situationen och andra intryck) smälter samman till en gemensam ny horisont. 

Det som krävs för att detta ska lyckas är att jag lyckas öppna upp för det nya i situationen, att 

jag ”försätter mig” i den nya situationen.
26

  

Att […]försätta sig betyder varken att man lever sig in i en annan individualitet, eller att man underkastar 

den andre sina egna måttstockar, utan det betyder alltid en höjning till en högre gemenskap, som 

övervinner inte bara ens egen partikularitet utan också den andres. [---]Att öppna horisont betyder alltid 

att man lär sig att se utöver det som är nära och alltför nära, inte för att bortse därifrån men för att bättre 

se till den större helhetens riktigare proportioner.
27

 

Jag kan nu i efterhand se att jag i mötet med Eva själv misslyckades med att försätta mig i 

situationen. Jag lyckades inte se bortom mitt eget syfte att ”lära” Eva hur hon skulle jobba 

med HR-relaterade frågor. 

När det kommer nya chefer brukar jag träffa dem och mycket kort och övergripande berätta 

vad jag gör, i vilka sammanhang min roll finns i kommunen och förvaltningen. Jag går 

igenom de kommunövergripande processer som finns och där vår del av organisationen måste 

vara en del av hela kommunen som arbetsgivare. Därefter brukar jag be dem att höra av sig 

när det dyker upp frågor som är nya eller som de inte riktigt vet hur de ska agera i. Genom att 

uppmuntra nya chefer att bolla olika frågeställningar med mig kan jag visa dem hur de kan 

stanna upp och undersöka vad den unika situationen visar och Jag tror att jag på detta sätt 

bygger en grund för att vi ska kunna hitta en gemensam horisont när de svåra frågorna och 

situationerna dyker upp.  

Att spela en roll 
I artikeln ”A balancing Act: Emotional Challenges in the HR Role” börjar forskarna Elaine 

O’Brien och Carol Linehan med att peka på bristen av vetenskaplig forskning kring HR-

medarbetares komplexa yrkesroll.
28

 De menar att HR-funktionen är full av motsättningar; 

motstridiga förväntningar och ibland oförenliga roller. HR-medarbetare förväntas leverera 

inom både det sociala och det ekonomiska perspektivet i de organisationer de verkar inom. 

Det kan exempelvis vara organisationens mål och avkastningskrav på ena sidan och 

medarbetarnas perspektiv och behov på den andra.
29

 Författarna menar att den kritik som 

ibland riktas mot HR-funktionen ofta tonar ner eller helt bortser från de svårigheter som dessa 

motsatta förväntningar medför. Detta är också en av anledningarna till att de efterlyser 
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forskning kring hur HR-medarbetarna förhåller sig till denna spänning.
30

 De efterlyser med 

andra ord alltså HR-medarbetarens praktiska kunskap. För att förklara denna tar de hjälp av 

forskning kring hur andra yrkesgrupper hanterar situationer där de ställs inför olika önskemål 

och känslolägen. O’Brien & Linehan kopplar ihop HR-yrket med begreppet ”emotionell 

arbetskraft”. Ett begrepp som tidigare främst använts för att beskriva hur personer som 

arbetar i direkt möte med kunder (till exempel kundtjänstpersonal och kassapersonal) hanterar 

de förväntningar och känslor de utsätts för inom ramen för sin yrkesutövning. Enligt 

författarna kännetecknas emotionell arbetskraft av att yrkesutövaren förväntas uppträda på ett 

visst sätt. De egna känslorna och tankarna får inte synas utanpå eller komma fram under tiden 

då yrket utövas, yrkesutövaren riskerar då att uppfattas som oprofessionell.
31

  

Jag återvänder till situationerna med Kajsa och Eva. I mötet med Kajsa tar klockan mitt fokus 

och Kajsa uppfattar att jag blir stressad. Det blir aldrig någon öppning för ett verkligt möte. 

Samtidigt känner jag att jag missar viktig information. Jag låter bli att ifrågasätta hennes ilska. 

Jag talar inte om att jag tror att hon har fel när hon säger att medarbetaren ska sägas upp. Det 

slutar med att hon lägger hela sin frustration i mitt knä innan hon vänder om och går. Eva 

förväntar sig regler och ramverk, jag möter henne som rådgivare. Jag uppfattar henne som 

nyfiken när hon ställer sina frågor. Därför möter jag henne med att försöka sätta in henne i hur 

hon kan tänka när det dyker upp problem eller oförutsedda situationer i arbetsgruppen. Jag är 

mån om att hon ska få redskap för framtiden och missar att hon faktiskt har definierat en fråga 

som hon vill ha ett svar på. Hennes kommentar träffar mig på ett annat sätt än Kajsas. Jag 

minns inte exakt vad jag svarade men jag minns att jag inte bemötte hennes smått aggressiva 

attack. I stunden handlar jag intuitivt som en reaktion på hennes stämningsläge. När jag direkt 

efteråt återvände till situationen valde jag att tolka den som ett uttryck för hennes stress och 

irritation över att arbetsrätten är vag och hela tiden ska tolkas utifrån den enskilda situationen. 

Valet att inte bli personlig och argumentera emot Kajsa och Eva är inte medvetet, det sker 

automatiskt. Enligt O’Brien & Linehams resonemang om emotionell arbetskraft så är det i det 

direkta mötet med ”kunden” rollen ska träda in. Nu när jag i efterhand betraktar båda 

situationerna ser jag att jag kunde ha gjort annorlunda. Jag är dock inte redo att beskriva mitt 

agerande som ett medvetet skådespel. På sätt och vis kanske det är det. Att inte visa känslor 

och irritation är en del i min professionella roll. O’Brien & Linehan summerar i sin artikel att 

emotionell arbetskraft i första linjens kundtjänstpersonal skiljer sig från HR-medarbetarens 
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emotionella roll. Det är oftast företagsledningen som bestämmer hur kundtjänstpersonalen ska 

agera och framträda under de korta möten de har med kunden. Jag känner igen mig när de 

beskriver hur HR-medarbetaren själv anpassar sina känsloyttringar eftersom den långsiktiga 

relationen med exempelvis chefer är avgörande för hur jag ska lyckas prestera i min roll 

framöver.
32

 Detta är ett viktigt klargörande för förståelsen av min praktiska kunskap. Går jag i 

polemik med en chef riskerar jag den långsiktiga relationen. Nästa gång kanske chefen 

undviker att fråga mig om råd och då förlorar jag möjligheten att hitta öppningen till rätt 

lösning. Jag förlorar även insynen i processerna som jag har till uppgift att kvalitetssäkra. 

O’Brien & Linehan bekräftar min upplevelse av att HR- funktionen har sin egenart i de många 

spänningar som finns inneboende i rollen. De bekräftar även att HR-funktionen formas utifrån 

den kontext jag verkar i och att jag som HR-medarbetare själv måste forma ett känslomässigt 

förhållningssätt gentemot omgivningen som så långt som möjligt svarar upp både mot 

omgivningens och mina personliga förväntningar och värderingar.
33

  

Det som kan uppfattas som ett räddhågset passivt agerande ska ses som ett förhållningssätt 

som jag med hjälp av min erfarenhet lärt mig fungerar bäst på lång sikt. Detta förhållningssätt 

är jämförbart med det som enligt O’Brien & Linehan kännetecknar emotionell arbetskraft. Det 

är en del i min praktiska kunskap. Att hålla tillbaks mina egna känslor är som jag ser det ett 

professionellt förhållningssätt. Jag vill inte skrämma bort den jag möter. Och jag hade nog 

agerat likadant idag om jag fått välja en gång till. Jag förstår att detta även är kulturellt 

betingat och jag behöver vara vaksam på även på den aspekten så att jag inte tolkar andra eller 

riskerar att uppfattas på ”fel” sätt av den jag möter. Jag tror att enda vägen att komma bort 

från att vi tolkar varandra fel är att mötas på riktigt och verkligen intressera oss för varandra. 

Men även om jag professionellt sett agerade på ett som jag ser det känslomässigt korrekt sätt 

missade jag något i mötet med Kajsa.  

Jag borde ha kopplat på följdfrågorna och intresserat mig för henne. Följdfrågorna är också en 

del av min professionella roll. Kajsa blev uppriktigt besviken på mig. Jag förstår att hon blev 

det eftersom jag brast i uppmärksamhet, en del av min professionalitet. Jag hade kunnat 

koppla in ytterligare perspektiv och jag hade kunnat bekräfta både Eva och Kajsa tydligare.  

Det fanns en möjlighet för mig att säga att jag var upptagen till Kajsa. Om jag hade stannat 

upp och känt efter om jag kunde släppa det jag var mitt uppe i innan jag lät Kajsa ställa sin 

fråga. Genom att visa mig som medmänniska hade jag hållit mig närmare Feyerabends goda 
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specialist. Jag tog istället fasta på att det är viktigt för mig att vara tillgänglig. Men i och med 

att jag inte var fullt ut närvarande var jag inte en bra och tillgänglig specialist. Eva behövde 

kanske höra att jag förstod att arbetsrätten kan uppfattas som vag eftersom den hela tiden 

kräver den tolkning Gadamer beskriver inom den juridiska hermeneutiken. I min iver att inte 

uppfattas som en dålig specialist svarade jag med passivitet. Kanske var min passivitet en roll 

jag gick in i för att skydda mig själv, för att jag i stunden inte orkade ta in ifrågasättandet? 

Rädslan för att uppfattas som oprofessionell hindrade mig från att bemöta Evas och Kajsas 

kommentarer. Den professionella rollen trädde inte in och jag blev inkompetensförklarad. 

Till en början kände jag mig tveksam till begreppet rollspel. Ordet rollspel är för mig starkt 

förknippat med skådespelaryrket. För mig är rollspel en gestaltning som inte nödvändigtvis 

måste vara en del av mig själv och den situation jag befinner mig i. O’Brien & Linehan har ur 

sitt perspektiv hjälpt mig att nyansera min syn på rollspelet och jag föredrar att kalla det 

förhållningssätt i mitt yrkessamanhang. Jag var inte fullt ut närvarande i mina möten med 

Kajsa och Eva. Detta ledde till att jag inte tog in deras perspektiv. Jag lät mig påverkas av min 

stress och blev illa tillmods då Eva ifrågasatte min förmåga. Jag var varken rustad att möta 

mina eller deras känslor utan lät mina egna känslor skymma situationen.  

Att kartlägga handlingsutrymmet 
Tidsbrist och förväntan om snabba enkla svar sätter ofta press på HR-funktionen. Gör si eller 

så. Forskaren Johan Berglund skriver i sin avhandling De otillräckliga att egenskaper som 

självkritik och självkorrigering präglar yrkesgruppen personalspecialister. Han skriver att 

detta i många andra sammanhang är egenskaper som ses som positiva och som tecken på 

mognad. Men personalspecialisternas ständiga reflektion och vilja att hela tiden lära sig mer 

för att kunna närma sig andra specialiser tas istället som bevis på inkompetens av dem som 

kritiserar yrkesgruppen.
34

 Jag tycker att det är ett intressant perspektiv. Även Eva benämnde 

det hon såg som min oförmåga. Berglund sätter den kritiska punkten till tidpunkten där HR-

funktionen inte levererar ett tydligt ja eller nej utan istället startar en gungande rörelse i olika 

riktningar för att hitta rätt väg utifrån vad det verkligen är organisationen behöver.
35

 Kanske 

kan jag förstå denna pendlande rörelse som HR-funktionen enligt Berglund startar utifrån 

Gadamers begrepp att försätta sig i situationen som jag tidigare skrev om.  
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Berglund menar att det är just i detta tillfälle andra specialiser står redo för att göra anspråk på 

samma eller närliggande arbetsfält.
 36

 Idag arbetar både kommunikatörer och HR-medarbetare 

med arbetsgivarvarumärke och ledarskapsfrågor. Ekonomer och HR-medarbetare arbetar med 

styrning och ledning. Systemvetare och matematiker börjar intressera sig för personalflöden 

och personal-försörjning. Lyckas vi vidga vår horisont genom att samarbeta och ta tillvara på 

varandras kunskaper istället för att konkurrera ut varandra, är det i mina ögon en enorm 

tillgång. Vårt handlingsutrymme ökar när vi får fler perspektiv och bredare kunskap som kan 

leda till nya och bättre lösningar än om vi arbetar var och en på sitt eget håll. Risken ligger, 

som jag ser det, i att HR-funktionens huvuduppgifter omdefinieras till enbart ekonomi och 

matematik och att den mänskliga och kvalitativa delen väljs bort till förmån för det mätbara, 

något som O´Brien & Linehan ovan pekade på som en av de motstridiga förväntningar HR-

medarbetaren förväntas hantera. Berglund gör en koppling till att yrket till stora delar är 

kvinnodominerat och belyser problematiken ur ett könsmaktsperspektiv som jag tror är 

relevant men som jag inte tänker gå närmare in på eftersom det kräver sin egen uppsats.
37

  

I en magisteruppsats i Praktisk kunskap beskriver personalvetaren, Anna Witt HR-

medarbetarens praktiska kunskap på ett målande och träffsäkert sätt. Witt menar att hennes 

viktigaste praktiska kunskap är förmågan att inse sitt handlingsutrymme och kunskapen att 

använda detta utrymme på bästa möjliga sätt. Hon ger exempel på hur hon under ett möte 

läser av stämningen i rummet genom att hon känner att något är fel. Därefter beskriver hon 

hur hon avväger vilket handlingsalternativ som är lämpligast att agera efter. 

Handlingsutrymmet i exemplet hon beskriver består i att förstå hur hennes agerande påverkar 

personerna som är med på mötet. Det handlar om att förstå att hon inte kan kritisera chefer 

inför andra chefer utan att det i just detta fall är bättre om hon tar på sig rollen att ställa de 

frågor som inte ställs i rummet. Hon beskriver handlingsutrymmets möjligheter och 

svårigheter. Witt menar att situationen under mötet är ett exempel på när hon inte är intuitiv, 

när hon inte använder sin praktiska kunskap. Jag ser det ur ett annat perspektiv. När hon tar 

vara på det hon känner och upplever och därefter omvandlar intrycken till tankar, reflektion 

och ord – är det för mig tydliga exempel på hennes praktiska kunskap. Det finns säkert andra 

som i precis samma situation inte skulle ha uppfattat stämningen och spänningen och därmed 

hanterat situationen helt annorlunda.
38
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När Witt beskriver sin roll i organisationen konstaterar hon att hennes roll och mandat är 

givna. Hon noterar också att det är svårt för henne som personalvetare att arbeta förebyggande 

eftersom allt sker på chefernas initiativ.
39 

Min tolkning av det Witt skriver är att hon måste 

vänta på att en chef kommer med en fråga eller ett problem till henne. Hennes roll är att vara 

passiv tills hon efterfrågas och då ska hon lösa det som uppstår i stunden. Som jag ser det är 

detta ett exempel på hur en HR-roll blir snäv och hindras från att fullt ut bidra för att skapa 

varaktig förändring i en organisation. Det fanns inga förväntningar på att HR kunde bidra i det 

skedet. Det gavs inget utrymme att skapa något gemensamt. Jämförelsen mellan vår olika syn 

på HR-funktionen är intressant eftersom Witts beskriver en vanlig förväntan och roll för HR-

funktionen som finns hos många chefer och i många organisationer. Jag menar att HR-

funktionen har en viktig roll att fylla i förberedelserna inför mötet som Witt beskriver. Jag vill 

till och med påstå att hon kanske inte ens behövt vara med på mötet mer än som ett stöd för 

den chef som håller i mötet om hade tilldelats rollen att vara med i förberedelserna 

Är det makt och bekräftelse jag eftersträvar när jag tycker att Witt begränsas i sin roll eller när 

jag blir irriterad över att chefer som Eva säger att jag inte vet vad jag gör? Det råder ingen 

tvekan om att chefen är formellt ansvarig i relation till sina medarbetare. Inte heller råder det 

någon tvekan om att jag alltid är en företrädare för arbetsgivaren som helhet. Däremot betyder 

inte det att jag alltid blint ska följa en enskild chefs önskan. Det betyder inte heller att jag inte 

kan bidra till att vara aktiv och arbeta förebyggande. Även om jag personligen i min roll varit 

en del av ledningsgruppen befinner sig mitt arbetsområde mitt emellan ledningen och 

medarbetarna. Ibland kan det uppstå otydligheter kring det handlingsutrymme jag tilldelats av 

min chef och min organisation. Jag var inne på detta lite kort när jag beskrev min HR roll 

tidigare. Då beskrev jag hur chefer kan uppfatta mig som ett hot och därför stänger mig ute 

från att kunna göra mitt jobb. Jag tror jag skulle ha svårt att finna mig tillrätta i den roll Witt 

beskriver. Den motsvarar inte mina förväntningar eftersom jag tycker att HR-funktionen 

måste bjudas in i ett tidigt proaktivt skede. Det är ingen långsiktig lösning att endast verka 

reaktivt i redan uppkomna situationer. 

Att vara tillgänglig 
Jag sa till Kajsa att hon kunde komma in när jag var upptagen av annat. Hade jag tid? Kan 

man rentav tolka mitt svar som en lögn? Att säga att jag har tid men inte ha det. Eller var det 

bara en lek med orden som ett rollspel mellan mig och chefen? Egentligen förstod vi väl båda 

                                                 
39

 Ibid., s. 15-16, 21-22. 



 

28 

 

att jag alltid är upptagen med något. Att hon menade: Kan du lägga din uppmärksamhet på 

mig just nu?  

Jag menar att en stor del i mitt arbete hänger på att jag är tillgänglig. Det var något med 

Kajsas kroppspråk som gjorde att jag inte sa ifrån direkt, jag uppfattade kraften när hon 

backade tillbaka. Det var nästan som att hon övervann sig själv och i den stunden beslutade 

sig för att stega tillbaka in i mitt rum och göra mig delaktig. När Kajsa stod i min dörr trodde 

jag att jag skulle kunna ställa om och lyssna på hennes frågeställning. Jag lyckades inte fullt 

ut med det, jag lyckades inte vara tillräckligt öppen för hennes frågor i stunden. I mötet med 

Kajsa tog tiden över i och med att jag visade att jag blev stressad. Tidigare skrev jag att jag 

borde ha stannat upp och bekräftat att jag förstod att hon tyckte det var jobbigt. Samtidigt 

borde jag också ha gått till mig själv för att bli klar över om jag verkligen hade tid just då.  

Jag skriver att jag inte fick tillgång till den information jag kände fanns där. När en chef redan 

från början utrycker sig på det absoluta sätt som Kajsa gör när hon fastställer att hon måste få 

hjälp att ”bli av” med en medarbetare blir jag oftast på min vakt. I och med att Kajsa redan 

har stängt dörren för att det ska vara möjligt för medarbetaren att fungera riskerar jag att 

hamna i det begränsade handlingsutrymme som Witt tilldelas och beskriver i sin uppsats. Det 

är svårt att veta i ett så tidigt stadium om Kajsas bedömning är rätt eller fel, jag behöver därför 

tid för att bättre se alla delar i situationen. Min roll gentemot Kajsa blir i detta fall 

motsägelsefull, hon säger att hon vill ha tillgång till min arbetsrättsliga kunskap och samtidigt 

måste jag bevaka medarbetarens rättigheter och arbetsmiljö. Därtill ska jag bevaka 

organisationens perspektiv och värderingar och säkra att vårt agerande ljuder i samklang med 

dessa. Satt i ett större sammanhang när många år passerat, kan jag såhär i efterhand inte säga 

att mitt val att inte markera att jag var upptagen var helt fel. När jag i efterhand reflekterar 

över vad som hände ser jag att jag kanske reagerade som jag gjorde för att Kajsa tillhör den 

kategori chefer som jag ständigt har lite under uppsikt. De är skickliga och noggranna inom 

specialområdet men när det som i det här fallet gäller andra delar i chefsuppdraget har de inte 

samma kompetens eller intresse för att engagera sig fullt ut. De hör sällan av sig och det gör 

mitt jobb svårt eftersom jag inte är insatt i det som pågår. Jag behöver därför vara extra lyhörd 

när de vänder sig till mig. Annars kan det uppstå situationer som går så långt, och blir så stora 

problem att facket kopplas in. Då är frågorna uppförstorade och infekterade och det blir 

mycket svårare att hitta en gemensam lösning.  
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Tiden blir en viktig faktor. Både jag och de flesta chefer jag samarbetar med har fulltecknade 

almanackor. Vissa veckor finns nästan ingen ”egen” tid alls, dagarna handlar om att 

transportera sig mellan möten och ställa om mellan olika situationer och förutsättningar. 

Ibland behövs endast en kort första flyktig kontakt både för mig och den chef jag möter. Jag 

blir då informerad om att det finns en fråga jag kanske behöver bevaka eller som jag 

omgående måste prioritera. Chefen får i bästa fall en snabb bekräftelse på om det är något 

som kan avvakta eller vad som behöver göras omedelbart. När jag möter chefer som Kajsa, 

som jag inte fullt ut litar på måste jag vara vaksam på mina egna känslor. Jag får inte låta dem 

påverka mig i min roll som specialist och här kan O´Briens beskrivning av rollspelets 

funktion inom mitt yrke vara till hjälp. Om jag lyckas gå in i den specialistroll som jag menar 

är ett bra HR-arbete minskas risken att jag hamnar i Feyerabends negativa specialistroll som 

fjärmar sig från situationen och ”lekmannen”. I mötet med Anna finns mitt förtroende för 

henne redan från början. Jag behöver inte ha samma kontroll över mina känslor, vårt 

samarbete klarar av att hålla isär våra känslor från det vi vill uppnå.  

Tillgängligheten är avgörande och exemplet med Kajsa visar att det inte enbart handlar om 

fysisk tillgänglighet. Jag måste vara tillgänglig och öppen för hela situationen. Jag måste vara 

där i situationen med hela min person och med alla mina sinnen. 

För att ytterligare visa vad jag menar tar jag hjälp av en favoritbok från barndomen, Michael 

Endes sagoroman MOMO eller kampen om tiden. Boken handlar om flickan Momo, som 

lever på saker som andra ger henne.
40

 När hon bosätter sig i en gammal amfiteater i utkanten 

av en liten stad påverkas människorna i staden. Varje dag kommer många av stadens invånare 

till henne på teatern. Några för att umgås med varandra och andra för att få råd av Momo. 

Vissa har blivit rekommenderade av vänner och bekanta att gå dit för att få hjälp med sina 

bekymmer.  

Jag kan se likheter mellan mig själv och Momo på hennes amfiteater. Även jag möter flera 

gånger om dagen personer som tar vägen förbi mig. Oftast är det chefer och kolleger som 

söker upp mig på mitt arbetsrum, men även fackliga företrädare kommer förbi. De kan vara på 

väg till ett annat möte, jag hör hur stegen saktar in när de passerar dörren, som för att stämma 

av och bli inbjudna. För mig är det viktiga och avgörande sekunder, det är just där som det 

finns en öppning för samtalet, en öppning för mig att snabbt ställa om och vara redo för 

personen som står där. Momos enastående förmåga att lyssna intresserat på dem som besöker 
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henne leder till att besökarna själva börjar berätta saker de aldrig förut berättat för någon 

annan.  

Att lyssna på riktigt är en stor konst, som mycket få människor behärskar. Och Momo var en rent 

enastående lyssnare.  

Hon kunde lyssna så bra att också de dummaste människor plötsligt fick de mest intelligenta 

tankar i skallen. Inte så att hon sade något eller frågade något, som lotsade in den andre på just de 

där tankarna, nej hon satt bara och hörde helt enkelt på, uppmärksamt och intresserat. Samtidigt 

såg hon på den som talade med sina stora, mörka ögon, och då kände han eller hon hur det plötsligt 

dök upp en massa tankar som han eller hon aldrig anat att de hade i skallen. 

 Hon lyssnade så bra att obeslutsamma människor eller folk som inte visste någon levandes 

råd plötsligt visste precis vad de ville och hur de skulle göra.
41

 

Jag menar inte att de jag möter är dumma och jag lyckas, som jag beskrivit, inte alltid möta 

den som står i dörren till mitt rum på det öppna sätt som Momo gör. Det är många faktorer 

som spelar in, jag har beskrivit handlingsutrymmet och förväntningarna ovan. Personen som 

står där är heller inte alltid redo att lyssna till sina egna tankar för att finna sina egna 

lösningar. Däremot märker både jag och den som sökt upp mig när vi förflyttar oss till Momos 

amfiteater. Det är i den stunden den som ber om råd lyckas sätta ord på sina tankar och på så 

sätt blir klarare och tydligare med de alternativ som finns till buds. Momo finns där för 

människorna i staden. Genom att vara tillgänglig lär de sig också att komma till henne för att 

dryfta sina frågeställningar. Genom närheten stärks besökaren att hitta sin egen väg. För mig 

blir det idealet för när min praktiska kunskap fungerar och kommer till sin rätt. 

Att förflytta sig till amfiteatern  
Det som oftast hotar öppningarna för samtal är stress och tidsbrist både hos den som söker 

mitt stöd men också hos mig som exemplet med Kajsa tydligt visar. Sett ur ett arbetsrättsligt 

perspektiv har Anna i min första berättelse det svåraste och mest akuta problemet av mina tre 

exempelchefer. Men jag upplever inte mötet med henne som frustrerande eller jobbigt. Vi 

förflyttar oss genast till amfiteatern. Och då skärps min förmåga att verkligen vara närvarande 

och stöttande när hon berättar om sitt ärende.  

I mina möten med Kajsa och Eva når vi inte amfiteatern. Jag tror att det som händer i dessa 

möten är att vi låter situationen skymmas av våra andra kunskaper och tidigare erfarenheter. 

Vår förförståelse gör att vi inte lyckas vara öppna för den situation vi befinner oss i och 

behöver betrakta. Kanske är det även ur det perspektivet jag ska förstå Witts agerande när hon 

beskriver sitt begränsade handlingsutrymme. Det fanns en bestämd bild av vad som skulle 

göras och vem som kunde bidra. Det gavs inget egentligt tillfälle för henne att ifrågasätta 
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denna bild. Genom att hon accepterar de givna förutsättningarna når Witt kanske närmare sin 

amfiteater eftersom hon fullt ut försätter sig i situationen.  

Min utmaning och ansträngning ligger i att stanna upp, lyssna och följa med cheferna tillbaks 

före, under och efter den händelse de berättar om och undersöka varje enskild situation ur fler 

perspektiv än det som först presenteras. Mitt intryck av Kajsa är att hon förväntar sig att jag 

ska verkställa och leverera, utifrån hennes bild av situationen. Detta gör att jag möter henne 

med motstånd. Jag kan inte heller se att hon har ett arbetsrättsligt ärende under uppsegling. 

För mig blir vägen att nå fram till henne viktig. Jag behöver bygga upp förtroendet och få 

henna att vilja förstå det jag säger. Om jag i första läget genast tar upp att hon har fel i sin 

bedömning riskerar jag att hon inte kommer tillbaks till mig. Istället kanske hon väljer att 

hantera situationen på egen hand. I värsta fall kan den situation hon är inne i spåra ur och 

medarbetaren komma i kläm. Momo hade med all säkerhet inte som jag rusat iväg från Kajsa. 

Inte heller hade hon låtit sig påverkas av tid eller stress. Hon hade tålmodigt suttit där och 

lyssnat. Hon hade inte börjat tänka på konsekvenser eller fortsatt hantering av ärendet utan 

hon hade lugnt väntat till Kajsa talat färdigt. Momo hade varit närvarande, öppen och 

tillgänglig med hela sin person och alla sina sinnen. 

 

Slutord  

I inledningen berörde jag att omgivningen ofta uttalar att ”lösningen” på mitt bitvis 

svårdefinierade uppdrag är att råda mig till att kräva en befattningsbeskrivning. Behöver jag 

en befattningsbeskrivning? Vill jag ha en befattningsbeskrivning? Jag tycker inte om 

befattningsbeskrivningar och jag har många gånger diskuterat dem med kolleger, chefer och 

fackliga företrädare. Förespråkarna menar att de tydliggör vad en arbetstagare ska göra på 

arbetet. Men det som hamnar utanför då? Det är som när Kalle Anka på julafton stoppar 

tillbaks sin filmrulle i plåtasken och helt frankt klipper av det som inte hamnat i burken. Jag 

tycker att de låser in mig i ett alltför snävt fack, helt plötsligt blir det som står skrivet på ett 

papper viktigare än mitt eget omdöme att se och agera i det som händer runt omkring mig. 

Men jag kan också förstå att avsaknaden av en tydlig befattningsbeskrivning och en klar roll 

kan skapa osäkerhet hos min omgivning. Det är viktigt att jag är lyhörd för detta så att mina 

personliga åsikter och behov inte ställer sig framför det som är bäst för organisationen. 
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Min roll är att jag är specialist inom HR området.  När jag började skriva uppsatsen trodde jag 

att förklaringen till hur väl jag lyckas utföra mitt arbete var nära kopplad till hur jag skiftar 

mellan mina olika roller som regelbevakare, internkonsult, strateg och förändringskonsult. 

Under arbetets gång har det blivit allt mer tydligt att dessa roller mer handlar om olika 

arbetsuppgifter för mig. Istället tog uppsatsen en riktning mot lyssnandets roll i mitt arbete. I 

början kändes det banalt att skriva om lyssnandet som en del av min praktiska kunskap. Alla 

människor kan väl lyssna tänkte jag. Men genom att lyfta och reflektera kring hur jag lyssnar 

och hur jag påverkas i mitt lyssnande har jag kommit fram till att jag lyssnar på olika sätt 

under olika förutsättningar. Jag lyssnar bättre om mina och omgivningens förväntningar på 

situationen stämmer överens. I mer obekväma situationer måste jag koncentrera mig på att 

verkligen lyssna för att inte tappa det som jag vill kalla bra HR arbete.  

Genom Feyerabends text om specialister blev det tydligt hur annorlunda andra kan se på 

specialistrollen. Jag konstaterar att en chef till och med kan önska sig att möta en stark 

regelbevakare som tar över en situation. Vilket inte överensstämmer med min bild av bra HR 

arbete. Jag kan nu se att det till och med ibland uppstår en konflikt mellan att verkligen lyssna 

och min roll som specialist och att detta är en viktig del av de förväntningar och det 

spänningsfält mitt yrke rör sig inom.  

Det finns många trådar jag inte hunnit plocka upp i den här essän. Hade jag börjat skriva 

uppsatsen idag hade jag valt att gå djupare in i teorier kring lyssnande vilket tiden inte längre 

räcker till. En annan gång kanske jag också tar mig tiden att reflektera vidare kring begreppet 

funktion och hur organisationer som enbart definierar allt i funktion påverkar sina 

yrkesutövare. Det kanske till och med är så att HR- rollen i organisationer med många 

mellanmänskliga yrken hamnar i en vis typ av existentiella bryderier eftersom de befinner sig 

just i utrymmet där människor möts? Personlig etik och moral ska samordnas med 

organisationen och samhällets normer och värderingar inom en och samma yrkesutövare. 

Alternativet är att släppa sin person och gå in i en yrkesroll. Var går gränsen för att sluta tänka 

och överge sina egna grundläggande värderingar för att över huvud taget stå ut med det som 

omgivningen kräver av en? 

Jag behöver hela tiden vara vaksam för att kunna läsa de situationer och förväntningar som 

jag i min yrkesroll befinner mig i. Jag har mer att lära om detta och jag får inte bli bekväm 

och sluta utveckla denna kunskap. Mot slutet av min syftesbeskrivning frågade jag mig; Vad 

är det som avgör att jag agerar olika i två tillsynes snarlika situationer? Hur avgör jag vad som 

är rätt? Momo blir i boken ”Kampen om tiden” ensam. De grå herrarna tog sakta men säkert 
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makten över människorna. De tog människornas tid. Minuter blev till timmar som blev dagar. 

När försvann Momos förväntan och tro på att människorna skulle återvända ur de grå 

herrarnas grepp? Var det sorgen över ensamheten i sig som tvingade henne att agera?  

De grå herrarna fick människorna i staden att glömma Momo och glädjen i att bara finnas och 

vara. Momo saknade samvaron med människorna i staden. Hon fick också stöd av mäster 

Hora som var den som gav människorna tiden från början. På ett snarlikt sätt kan en 

organisation skapa ett klimat som leder till helt nya förutsättningar och förväntningar på HR- 

funktionen. Förändringarna kan vara så stora att själva grunden till rollen försvinner. Om inte 

rätt personer i rätt positioner, det vill säga högsta ledningen delar min syn på HR-funktionens 

möjligheter i en organisation. Då kan jag inte vara sann i rollen som HR-medarbetare. Jag 

skrev inledningsvis att benämningen mänskliga resurser är tråkig. Egentligen är det just 

användningen av begreppet som ibland är tråkig. På andra håll diskuterar vi hållbar 

utveckling, vi diskuterar det faktum att många resurser i vårt moderna samhälle inte är 

oändliga. För mig är det viktigt att peka på att en hållbar utveckling också handlar om synen 

på människan. Den unika människan i samspel med andra, en människa som tar sig tid att 

tänka, reflektera och vara människa. Jag tror att det är just detta som får Momo att agera inte 

ensamheten. Och det är detta som avgör vad som blir rätt väg för mig.  
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