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Inledning Flertalet organisationer har idag kommit att identifiera sina medarbetare 
som den viktigaste resursen, detta har lett till att allt högre krav ställs på 
HR-funktioner/personalavdelningar. Att de ska tillfredsställa både 
medarbetarna och organisationernas behov för att på så vis bidra till att 
organisationen når framgång. Under de senare åren har många 
personalavdelningar förändrats till HR-funktioner med mer strategiska 
inriktningar, övergången har medfört oklarheter kring HR-funktionens 
roller, vilket i många fall har lett till att HR-funktionens fulla potential 
inte nyttjas samt att deras arbete begränsas. 

	  

Syfte Att öka kunskapen kring HR-funktionen och dess tillskrivna roller, 
skapa en medvetenhet och förståelse för de oklarheter som existerar 
kring dessa. Vi vill synliggöra de effekter och konsekvenser 
misstolkningar kan generera, vilket i sin tur kan möjliggöra för 
förbättringar. 

	    
Metod Studien genomförs i form av en fallstudie bland ledning och 

mellanchefer på ett medelstort företag inom tillverkningsindustrin. Den 
har en kvalitativ forskningsstrategi med en deduktiv ansats, där 
datainsamling sker genom kvalitativa intervjuer. 

 
Resultat Studien har påvisat att det finns olika uppfattningar kring HR-

funktionens roller samt att dessa uppfattningar och värderingar skiljer 
sig åt mellan ledning och mellanchefer. Trots att en del miss-
uppfattningar verkar begränsa HR-funktionens egentliga syfte, så har 
studien visat på att HR-funktionen både efterfrågas och har kapacitet att 
kunna hantera flera varierade arbetsmoment för att möta olika behov. 
Studien inspirerade även till en ny roll, Profil- och Kulturbärare. En 
tydligare profilering av HR-funktionen och vad de faktiskt kan bidra 
med till organisationen rekommenderas.  
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Förord	  

 
Vi	  vill	  rikta	  ett	  hjärtligt	  tack	  till	  alla	  som	  gjort	  denna	  	  

uppsats	  möjlig	  att	  genomföra.	  
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funktionen	  för	  den	  trevliga	  diskussion	  vi	  hade	  efter	  studiens	  genomförande.	  

Vi	  vill	  tacka	  vår	  handledare	  Olle	  Duhlin,	  vår	  examinator	  Mikael	  Lundgren	  och	  alla	  
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kontinuerligt	  utveckla	  och	  förbättra	  denna	  uppsats.	  

Till	  sist	  vill	  vi	  även	  tacka	  varandra	  för	  ett	  oerhört	  gott	  samarbete!	  
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1.	  Inledning	  
I detta kapitel redogör vi för bakgrunden kring HRM och HR-funktionen och därefter 
diskuterar vi problematiken kring oklarheterna rörande HR-funktionens roller. Denna 
diskussion mynnar sedan ut i vår frågeställning och avslutningsvis presenteras syftet med 
denna studie. 

 

1.1.	  Bakgrund	  

”HR kallas bara in när det är dags att säga upp folk? 

Det är HRs ansvar att se till att medarbetarna tömmer diskmaskinen! 
HR har ingen inverkan på vinsten!” 
Det är väl HR som håller reda på medarbetarnas födelsedagar?” 

(Affärsdriven HR, 2011) 

 
Ovanstående citat är tagna ur bloggen Affärsdriven HR (2011) och skrivna av Siri 

Wikander som arbetar på Axfood som HR-specialist. Bloggen behandlar främst 

arbete med strategiskt Human Resource (HR) och i detta inlägg lyfter hon upp sina 

upplevda missuppfattningar kring HR-funktionens roll på arbetsplatser. Detta inlägg 

inspirerade oss till att studera ämnet vidare. 

 

Medarbetarna har kommit att erkännas bland majoriteten av organisationer som den 

absolut viktigaste resursen. Detta har medfört att många organisationer strävar efter 

att förena medarbetarna med organisationens övergripande mål och visioner 

(Lindmark & Önnevik, 2011). Den rådande globaliseringen har medfört en allt 

större konkurrens och högre krav på att organisationer ska bli mer effektiva för att 

överleva, vilket har skett i takt med att utvecklingen mot ett kunskaps- och 

tjänstesamhälle har förändrat arbetslivet till att bli mer flexibelt och individualiserat. 

För att organisationer ska kunna bli framgångsrika och konkurrenskraftiga i detta 

nya samhälle, måste de vara lyhörda för förändringar i omvärlden samt besitta de 

rätta resurserna. Det är i och med detta avgörande för organisationer att kunna 

attrahera och bibehålla de rätta mänskliga resurserna (Granberg, 2011). En annan 

viktig aspekt är att de mänskliga resurserna omhändertas och leds på rätt sätt i 

organisationen. Därför är ett väl fungerande ledarskap och personalvård 

grundläggande faktorer för att skapa en god trivsel bland medarbetarna som kan i 

sin tur ofta bidrar till att medarbetarna väljer att vara lojala gentemot 
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organisationen. Då personalen har kommit att bli en stor konkurrenskraft för 

organisationer och en ovärderlig resurs har HR-funktionen eller personal-

avdelningen blivit en allt mer värdefull funktion (Flach, 2006). 

1.1.1	  Historik	  &	  Definition	  av	  Human	  Resource	  Management	  
Begreppet HRM växte fram ur Human Relation-skolan, vilken formades år 1946 av 

Elton Mayo. Det dröjde dock fram till 1980-talet innan HRM kom att bli allmänt 

känt bland teoretiker och praktiker. Ända sedan begreppet HRM myntades har det 

funnits skilda meningar och oklarheter kring dess innebörd, detta har medfört att 

någon entydig definition av begreppet icke förekommer (Lindmark & Önnevik, 

2011). Parry (2011) menar att de dramatiska förändringarna inom HRM-arbete 

under den senare tiden kan ligga till grund för den stora mängden definitioner av 

begreppet. Vilket speglar sig i det faktum att HRM-arbete i sig kan innebära olika 

aktiviteter i olika organisationer beroende på organisationens kontext och struktur.  

 

Efter att vi studerat en rad olika definitioner beslutade vi oss för att utgå från en 

definition skapad av Michael Armstrong (2006), vilken lyder: 

“The basic aim is to ensure that the organization develops HR-

strategies, policies and practices that cater effectively for everything 

concerning the employment and development of people and the 

relationships that exist between management and the workforce. The HR 

function can play a major part in the creation of an environment that 

enables people to make the best use of their capacities and to realize 

their potential to benefit of both the organization and themselves.”  

(Armstrong, 2006:54) 

 
Vår tolkning av ovanstående citat är att HRM innebär att organisationen arbetar 

med utvecklande av HR-strategier, policys och praxis, vilket syftar till att 

åstadkomma effektivitet i all sysselsättning inom organisationen. HRM innefattar 

även utveckling av medarbetarna och att tillgodose de relationer som finns mellan 

medarbetarna och ledningen. HRM syftar avslutningsvis till att skapa en arbetsmiljö 

som möjliggör för människor att prestera sitt allra bästa och således utnyttja sin 

fulla potential i samspel med organisationen och sin egen utveckling (Armstrong, 

2006). Vi menar att HR-funktionens arbetsuppgifter är fundamentala för hela 



KÄRT	  BARN	  HAR	  MÅNGA	  NAMN	  
Inledning	  

	  

Arvidsson	  Hanna,	  Cronholm	  Lisa,	  Melander	  Matilda	  |	  	  
 

3	  

organisationen, speciellt arbetsmomentet att utveckla HR-strategier som leder 

organisationen mot övergripande målsättningar. 

STRATEGISKT	  HUMAN	  RESOURCE	  MANAGEMENT	  

De senare trenderna inom Human Resource Management (HRM) har bland annat 

handlat om att utveckla HR-funktionen från att endast vara personaladministrativ till 

att bli mer strategibaserad. I skiftet mot ett strategiskt HRM, ligger fokus på de 

övergripande visionerna och målsättningarna för att kunna samverka med 

organisationens planering och strategiutveckling (Buren, Greenwood & Sheehan, 

2011). När HR-funktionen arbetar strategiskt anpassas strukturen på arbetet så att 

den integreras med affärsidén, verksamhetsplaneringen och som tidigare nämnt, 

visionerna. I strategisk HR arbetar HR-funktionen ofta utifrån en personalidé, vilket 

innefattar en övergripande målsättning för utveckling och omhändertagande av 

medarbetarna. Det väsentliga i strategisk HR är att samla ihop alla delar inom HR 

och göra det begripligt, överskådligt samt överensstämmande med de övergripande 

organisationsmålen (Lindmark & Önnevik, 2011). 

1.1.2	  Kritiskt	  Förhållningssätt	  
Vi inser att Armstrongs (2006) definition av HRM framställer dess innebörd i 

positiv bemärkelse och är medvetna om att det finns teoretiker som är kritiska mot 

HRM. En av dessa teoretiker är Chris Grey (2009) som argumenterar för att det 

råder en brist på detaljer i de vedertagna HRM-teorierna och definitionerna, denna 

bristande detaljrikedom menar han riskera utelämna viktiga nyanser och variationer 

i HRM. Författaren förespråkar därför en kritisk granskning av begreppet, då det 

möjliggör för ett bredare perspektiv och en öppnare tolkning av HRM. I de 

vedertagna HRM-teorierna beskrivs ofta hur ”den mänskliga faktorn” och 

arbetarens sociala behov ska tillgodoses för optimal prestation, något vi även finner 

i Armstrongs definition ovan. Grey (2009) menar att HRM ofta framställs som den 

”goda” inom management, i och med att den fokuserar på människan. Andra 

managementskolor, exempelvis Byråkrati eller Scientific Management, har istället 

en mer maskinell och instrumentell syn på organisation och organisering och ses 

istället ofta som ”skurkar”. Han menar vidare att HRM snarare är en förlängning av 

Scientific Management, men att skillnaden är vilka medel som används för styrning. 

Avslutningsvis menar Grey (2009) att anledningen till att HRM har anammats idag 
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av många praktiker är att det erbjuder en fördelaktig värdegrund till managers och 

ledares arbetsuppgifter.  

 

Vi menar att det är viktigt att kritiskt granska och förhålla sig begreppet HRM och 

har genom denna argumentation vidgat vår syn på begreppet. Vi upplever att 

studerandet av mer kritiska texter minskar vår naivitet inför teorier och begrepp. 

Efter att ha skådat ”båda sidorna av myntet” vill vi ändå poängtera att våra 

uppfattningar speglas av den positiva synen av begreppet. Då vi valt att studera 

Human Resource Managementprogrammet i tre års tid och har en framtidstro på att 

vi kommer att verka inom detta yrke någon dag, anser vi att HRM är en mycket 

värdefull del av en organisation. Hade vi inte tänkt på detta sätt hade vi inte kunna 

legitimera vårt studieval. Detta förhindrar dock inte ett kritiskt granskande av 

begreppet och yrkesrollen, eftersom vi är övertygade om att detta leder till både 

personlig och yrkesmässig utveckling.  

1.1.3	  Inriktningar	  inom	  Human	  Resource	  Management	  
HRM delas vanligtvis in i två människocentrerade aktiviteter; mjukt och hårt HRM-

arbete. Mjukt HRM associeras med Human där fokus ligger på relationer och 

motivation hos medarbetarna i syfte att åstadkomma engagemang. Hårt HRM 

representerar istället Resource, där medarbetarna betraktas som en av företagets 

tillgångar och ska behandlas rationellt för att följa företagsstrategin (Truss, Gratton, 

Hope-Hailey, McGovern & Stiles, 1997). Dessa inriktningar inom HRM kan 

komma att skapa konsekvenser för utvecklingen av HR-funktionen och påverka 

vilka tillvägagångssätt som kommer användas vid arbete med HRM (Cunningham 

& Hyman, 1997).  

 

Författarna Boselie, Brewster och Paauwe (2009) skriver att det är viktigt att skilja 

på det klassiska Personal Management (PM) och Human Resource Management 

(HRM) utifrån ett teoretiskt perspektiv. Inom HRM ligger fokus på långsiktigt 

ledande i enlighet med organisationens övergripande strategier, medarbetarna 

betraktas som en tillgång till skillnad från PM där de mer ses som en kostnad. 

Boselie et al. (2009) uttrycker dock att det är svårt att urskilja om PM har utvecklats 

mer mot ett arbetssätt vilket är mer HRM-inriktat. Detta grundar sig i att empiriska 

fallstudier ofta påvisar svårigheter att släppa fokus från PMs klassiska 
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arbetsmoment, så som operativt och administrativt personalarbete, till att istället 

fokusera på stödjande och strategiskt HRM-arbete. 

1.2.	  Problemdiskussion	  

Hailey (1999) argumenterar i artikeln Contextual diversity for the role and practice 

of HR att det ofta råder oklarheter kring HR-funktionens roll inom organisationen, 

vilket även Wikander1 anser råder bland flertalet organisationer idag. Detta anses 

vara ett resultat av HR-funktionens spridda ansvarsområden och krav på att fylla 

mer än en roll, något som leder till att det skapas olika uppfattningar om HR-

funktionen. Otydliga och skiljaktiga uppfattningar tenderar ofta att påverka HR-

funktionens image, vilket riskerar att förefalla missvisande för HR-funktionens 

egentliga syfte (Kulik & Perry, 2008). 

 

Granberg (2011) beskriver att HR-funktionen främst arbetar mot mellanchefer samt 

ledningen samt Söderlund och Bredin (2005) menar att det ofta ställs stora krav på 

HR-funktionen att både axla rollen som ledningsstöd samt agera som stöd för 

mellanchefer, så att mellancheferna i sin tur kan styra medarbetarna. Armstrong 

(2006) förklarar att HR-funktionens erfarenhet och kompetens rörande 

personalfrågor gör dem till en fördelaktig resurs för ledning och cheferna, vilket 

ofta resulterar i att de snarare nyttjas som en stödfunktion än en strategisk partner. 

Detta har sin utgångspunkt i HR-funktionens ursprungliga koppling till de mjuka 

och stödjande personalledningsuppgifterna, i enlighet med mjuk HRM. 

 

Under 1990-talet kom HRM att kopplas allt mer till organisationens strategi och 

hårda styrning, då organisationer insåg den fördel som uppstod när de mänskliga 

resurserna integrerades med företagets strategi (Truss et al. 1997). Detta har bidragit 

till att HRM-arbetet har utvecklats och blivit allt mer varierat, något som resulterat i 

att definitionerna av HR-funktionens arbetsuppgifter har blivit mer komplexa 

(Lindmark & Önnevik, 2011). Wikander1 poängterar även detta och menar att HR-

funktionen är i en utveckling av administrativt personalarbete där arbetsuppgifter 

som lön, arbetsmiljö och administration allt mer kompletteras av strategiskt arbete 

så som kulturarbete, kompetens- och ledarskapsutveckling. Granberg (2011) menar 

                                                
1 Wikander, S. HR-specialist på Axfood. Mejlintervju, 2012-03-23   
(affarsdrivenhr.wordpress.com/2012/03/23/det-kom-ett-brev-fran-nagra-studenter/) 
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att administrativa personaluppgifter inte längre anses vara det enda vitala för HR-

funktionen utan att de får ge vika för mer strategiska inriktningar, exempelvis 

rekryteringsprocessens övergång till att bli successionsplanering. Detta skapar en 

press på HR-funktionen att klara av flera, väldigt varierande processer samtidigt, 

vilket i sig inte kan sägas vara unikt för just HR-funktionen, men som kan vara 

problematiskt om det råder oklarheter kring dess roll. Vidare menar Granberg 

(2011) att det uppstår problematik som kan medföra förvirring rörande vilka av 

dessa arbetsuppgifter som HR-funktionen förväntas att hantera. Något som även kan 

variera beroende på vilken uppfattning övriga organisationen har av HR-

funktionens image, då den påverkar vilka arbetsprocesser som efterfrågas av övriga 

organisationen.  

 

För att exemplifiera problematiken kring HR-funktionens olika roller och dess 

betydelse för arbetsuppgifter uppvisar vi genom Storey (1992) fyra olika roller, 

vilka är Adviser, Handmaiden, Regulator och Changemaker. Storey (1992) var en 

av de första teoretikerna att mynta HR-funktionens olika roller. Det finns dock både 

föregående och efterföljande teoretiker, vilka har utvecklat samt gett förslag på 

olika roller inom HR-funktionen, vi kommer presentera några av dessa samt 

analysera dem i vår teoretiska referensram.  

 
Vi ställer oss undrande till om det kanske är så att det har uppstått en brist i 

förmedlingen och förståelsen för funktionens ändamål till övriga organisationen i 

takt med att HR-arbetet har kommit att innebära allt fler arbetsmoment, fått ett 

bredare innehåll och ändrat synsätt? Kan detta ha lett till ett ökat missförstånd om 

HR-funktionens roll och image? Denna förvirring får konsekvensen enligt Wikander2 

av att ledningen och mellancheferna i många fall inte helt inser vad de kan nyttja 

HR-funktionen till, samt att medarbetarna ofta upplever det oklart om vad de kan få 

hjälp med.  

”[…] företaget blir betydligt mindre lönsamt än man hade kunnat vara 

om man arbetar strategiskt och långsiktigt med HR. Det blir också fler 

obehagliga överraskningar och ad hoc-lösningar på utmaningar.” 

(Wikander3) 

                                                
2 Wikander, S. HR specialist på Axfood. Mejlintervju, 2012-03-23 
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Missbedömningar av HR-funktionens image begränsar dess kapacitet och får 

organisationen att gå miste om den potential HR-funktionen har, samt den ökade 

effektivitet som kan uppstå när funktionen används på rätt sätt (Wright, McMahan, 

Snell & Gerhart (2001).  

 

Janssen och Steayaert (2009) ger i en artikel anvisning om att det finns ett behov av 

kontextuella studier av mindre skala, vilka bör ha ett fokus på problematiken kring 

de olika oklarheter som finns inom HRM och HR-funktionen. De menar att en 

sådan studie behövs för att kunna ge en djupare, mer värdebaserad och förstående 

inblick i medarbetares, mellanchefers och ledningens uppfattningar av HR-

funktionen.  

1.3.	  Frågeställning	  

 

1.3.1.	  Delproblem	  

 

 

 

1.4.	  Syfte	  

Med utgångspunkt i teorin vill vi öka kunskapen kring HR-funktionen och dess 

tillskrivna roller, genom att skapa en medvetenhet och förståelse kring de oklarheter 

som existerar kring dessa. Vi vill synliggöra de effekter och konsekvenser 

misstolkningar kan generera, vilket i sin tur kan leda till förbättringar.  

Hur	  uppfa^as	  HR-‐funk_onen	  av	  ledning	  och	  mellanchefer	  samt	  vilka	  effekter	  
får	  det	  för	  HR-‐arbetet	  inom	  organisa_onen?	  

Vilka	  roller	  ellskrivs	  HR-‐funkeonen	  av	  ledning	  och	  mellanchefer?	  

Vad	  anser	  ledning	  och	  mellanchefer	  vara	  värdeskapande	  HR-‐arbete?	  

Vilka	  konsekvenser	  får	  uppfagningarna	  och	  HR-‐funkeonens	  image	  för	  	  
HR-‐arbetet?	  
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2.	  Metod	  
I följande kapitel redogör vi för de ansatser och val vi har gjort avseende den vetenskapliga 
metoden. Vi skildrar och diskuterar den deduktiva ansatsen och kvalitativa strategin vilka 
vi valt att utgå från. Vidare beskriver vi vårt genomförande av kvalitativa intervjuer och 
vårt urval av fallföretag för att klargöra för den datainsamling som ligger till grund för 
vårt empiriska resultat. Avslutningsvis för vi en diskussion om forskningskvalitet samt 
redogör för metod- och källkritik. 

 

2.1.	  Forskningsansats	  

Det finns två vägar att välja när man ska producera kunskap om samhället, 

organisationer eller mänskligt beteende i allmänhet. Den första vägen är deduktion, 

vilken kallas för bevisföringens väg och den andra är induktion, vilken kallas för 

upptäcktens väg. Dessa två tillvägagångssätt möjliggör för forskarna att dra 

vetenskapliga slutsatser (Andersen, 1998).  

2.1.1.	  Deduktiv	  ansats	  
Vi har valt att använda en deduktiv ansats som enligt Bryman och Bell (2005) är 

den vanligaste ansatsen i samhällsvetenskapliga studier. Andersen (1998) menar att 

detta arbetssätt är vanligt framförallt bland företagskonsulter då de har en 

omfattande kunskap som de tillämpar på företaget. Andersen (1998) exemplifierar 

den deduktiva ansatsen genom att forskare via denna metod använder teorin som 

utgångspunkt, som till exempel i vårt fall teori kring HR-funktionens roller. Teorin 

används sedan för att säga någonting om rollerna hos en eller flera organisationer. 

Det är även vanligt i en deduktiv ansats att följa en linjär skrivprocess. Vi har 

arbetat linjärt genom att följa utformningen av denna uppsats med inledning, metod, 

teoretisk referensram, empiri, analys samt slutsats. Trots att inspirationen till denna 

studie har väckts från praktiken kan studien i hög grad anses vara deduktiv, då vi 

har valt att inleda vår studie med utformandet av en teoretisk referensram. Utifrån 

vår teoretiska referensram identifierade vi olika roller i HR-funktionen, vilka vi 

analyserade vidare för att använda som underlag för vår intervjuguide, som i sin tur 

låg till grund för insamlandet av empiri. Vi tror att den deduktiva ansatsen har 

påverkat vår studie på så vis att vi är mer insatta i ämnet, vilket har gjort att vi har 

kunnat utforma en välstrukturerad intervjuguide och därmed kunna besvara vår 

frågeställning på bästa sätt.  
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Bryman och Bell (2005) beskriver att en nackdel med den deduktiva ansatsen kan 

vara forskarens vilja att begränsa den empiriska informationen så att den ger stöd 

till, i förväg, formulerade frågor. Vi anser dock att vårt fokus på teorin kring HR-

funktionens roller inte har begränsat vårt synfält under den empiriska insamlingen. 

Detta då vi i största mån har varit öppna för andra synvinklar genom att ständigt 

påminna varandra och ifrågasätta oss själva, samt resultatet. Den främsta 

anledningen till att vi inte anser oss begränsa vårt synfält är då ”oväntad 

information” kring HR-funktionens roller har varit det vi mest har intresserat oss 

för. Denna information har vi även låtit ha en stor tyngd i vår återkoppling i 

analysen. Vi anser att detta arbetssätt har varit fördelaktigt i skapandet av en 

nytänkande analys.   

2.2.	  Forskningsstrategi	  

Vid val av forskningsstrategi finns det ett flertal alternativ att välja bland, de tre 

övergripande valen identifierar Bryman och Bell (2005) som kvantitativ, kvalitativ 

eller kombinationen av de båda, kvantitativ/kvalitativ.  

2.2.1.	  Kvalitativ	  strategi	  
Vi har valt att använda oss av en kvalitativ strategi, vilken fokuserar på ord och 

individers uppfattningar eller ståndpunkter om deras sociala verklighet. Ofta står 

frågeställningar som ”varför” och ”hur” till grund för den kvalitativa studien 

(Denscombe, 2009). Vilket även ligger i linje med våra frågeställningar som, Hur 

HR-funktionen uppfattas (...). Studier av kvalitativ art är ofta tolkande och 

analyserande för att generera förklaringar till specifika fenomen och begrepp 

(Denscombe, 2009), något som även stämmer in på en av våra delfrågor som 

innefattar en analys av vilka effekter/konsekvenser som uppstår av en image. Genom 

att illustrera en organisation kan vi i viss mån tillämpa denna studie på andra 

organisationer men framförallt föra upp diskussioner på ett teoretiskt plan. Vi tror 

att vår studie kan bidra till insikt och förståelse för liknande HR-funktioner, i 

mellanstora tillverkningsindustrier som befinner sig i en expansiv fas likt vårt 

studieobjekt. 

 

Litteratur och artiklar är exempel på teoretiskt textmaterial som används i 

kvalitativa studier, de kompletteras ofta genom empiriska studier innehållandes 
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intervjuer och/eller observationer som omarbetas till texter. Texterna är ämnande att 

ställas mot varandra för att åstadkomma ett underlag för analys (Bryman & Bell, 

2005). Vi har valt att använda oss av vetenskapliga artiklar och litteratur inom 

ämnesramen för HRM, för att skapa en teoretisk grund vilken vi sedan ställt emot 

våra empiriska data, som insamlades i form av intervjuer.  

 

Enligt Anderson (2004) är den kvalitativa metoden att föredra för studier inom 

HRM då de ofta inriktar sig på personliga eller sociala faktorer och fenomen. I den 

kvantitativa metoden ligger fokus på mätningar och siffror och syftar därför ofta till 

att åstadkomma resultat som kan generaliseras, vilket vi inte avsett för vår studie. Vi 

har istället använt oss av ett tolkande och analyserande tillvägagångssätt för att 

kunna behandla den information som har insamlats. Den kvalitativa metoden 

möjliggör för en djupare förståelse av komplexa sociala förhållanden, vilket ofta 

föregås av ett omfattande material med detaljrikedom (Denscombe, 2009). Detta 

ställer krav på oss författare att selektera information, teori och insamlad data på ett 

tillförlitligt och relevant sätt, vilket vi anser att vi har gjort genom att tydligt 

definiera vårt fokus inledningsvis i denna studie och sedan låtit det ligga till grund 

för alla de val vi har gjort. 

2.3.	  Forskningsdesign	  

Enligt Bryman och Bell (2005) finns det flera olika forskningsstrategier, de mest 

använda är experimentella, jämförande, survey och fallstudie. 

2.3.1.	  Fallstudie	  
Fallstudien är den strategi och design vi har använt oss av i denna studie. 

Anledningen till det är vår studies syfte att undersöka olika uppfattningar kring HR-

funktionens roller och vi tror inte att vi hade fått tillgång till alla intervjupersoners 

uppfattningar om vi till exempel hade genomfört en survey. Yin (2009) beskriver att 

genomförandet av en fallstudie oftast inleds med att skapa en definition av de 

problem och/eller frågor som ska studeras vilket vi gjort genomgående under 

inledningskapitlet.  

 

Det som vanligtvis styr forskaren i en fallstudie är frågor som rör processer, så som 

varför och hur (Merriam, 1994). Vår frågeställning efterfrågar förståelse och 
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förklaring till ett specifikt fenomen, då dessa söker mellancheferna och ledningens 

uppfattningar av HR-funktionen, därav anser vi att fallstudien är en passande 

forskningsdesign.  

 

Enligt Yin (2009) är fallstudien en metod där datainsamlingen sker genom studier 

av aktuella skeende, i verkligheten, vilket även vår studie baserats på. Detta aktuella 

skeende kan enligt Yin (2009) studeras på två sätt, antingen genom direkt 

observation eller genom intervjuer med de personer som är involverade i 

händelseförloppet. I denna studie har vi valt att intervjua de personer som Granberg 

(2011) beskriver samarbetar med HR-funktionen, vilka är mellancheferna och 

ledningen. Dessa intervjuer, med de involverade personerna, tror vi kan besvara vår 

frågeställning lämpligast då den, som sagt, berör uppfattningar.  

 

När en fallstudie genomförs upptäcks ofta nya relationer och begrepp samt ny 

förståelse, snarare än verifikationer av tidigare specificerade hypoteser, vilket gör 

att en fallstudie ofta kännetecknas av induktiva drag (Merriam, 1994). 

Kombinationen deduktion och kvalitativ fallstudie är således, enligt Bryman och 

Bell (2005), ett ovanligt tillvägagångssätt. Vi anser dock att vår deduktiva ansats har 

varit genomförbar då vi snarare har fokuserat på att utgå från teori för att skapa 

förståelse för empirin, för att sedan kunna analysera det resultat som fallstudien 

fick. Vi finner stöd för vår ansats i Yin (2009) som beskriver hur kombinationen 

kvalitativ fallstudie och deduktiv ansats har använts i ett flertal studier. Författaren 

anser även denna kombination fördelaktig om man vill få en djupare inblick i ett 

specifikt fenomen och samtidigt kunna stödja sig på redan etablerade teorier. Vidare 

menar Bryman och Bell (2005) att denna kombination är användbar när forskaren 

fokuserar på teoriprövning och inte på teorigenerering. I denna studie ämnade vi att 

sammanställa olika teorier i en teoretisk analys och ansåg därför att det var viktigt 

att inleda med inläsning av teori. Den teoretiska analysen användes sedan för 

utformandet av vår fallstudie, där teorin användes som underlag och prövades mot 

ett empiriskt fall.  
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2.4.	  Urval	  

2.4.1.	  Fallföretag	  
Vid vårt val av företag utgick vi från ett antal kriterier, vilka vi ansåg att 

organisationen borde uppfylla för att vår studie skulle kunna svara på vår 

forskningsfråga så tillfredställande som möjligt. Framförallt ansåg vi att vår 

tilltänkta organisation borde ha minst två personer som arbetar med HR, vilka också 

borde befinna sig i samma stad som en del av den operativa verksamheten, samt att 

de titulerar sig som en HR-funktion och inte en personalavdelning. Anledningen till 

att vi ansåg det viktigt att HR-funktionen befann sig i samma stad som 

verksamheten berodde på att vi ville att mellancheferna skulle ha en geografisk 

tillgänglighet till sin HR-funktion. Eftersom vi ville undersöka HR-funktionens 

roller ansåg vi det även viktigt att HR-funktionen faktiskt såg sig arbeta med just 

HR-frågor och inte enbart personalfrågor. Vi valde att kontakta ett antal mellanstora 

organisationer, några som vi funnit via hemsidor och andra som vi hade tidigare 

kännedom om, då vi förmodade att dessa skulle passa väl med våra kriterier. När vi 

kom i kontakt med organisationen Roxtec i Karlskrona, inledde vi med att 

säkerställa att de uppfyllde våra kriterier. Vilket de gjorde, då de har en HR-

funktion med fyra medarbetar samt är beläget i Karlskrona, där även produktionen 

sker. De visade ett stort intresse för att delta i vår studie därav valdes dessa som 

fallföretag. 

 

 

 

 

”We seal your world” är Roxtec:s vision och de tillverkar och säljer skalbara kabel- 

och rörgenomföringar. Roxtec grundades år 1990 i Karlskrona och ägs numera av 

Mellby Gård Holding AB. Sammanlagt har Roxtec 550 medarbetare varav 160 av 

dessa befinner sig på huvudkontoret i Karlskrona (Roxtec, 2010, samt 

organisationsbroschyrer). De senaste åren har företaget expanderat kraftigt och har 

idag 21 dotterbolag utplacerade runt om i världen. Roxtec omsätter idag runt en 

miljard kronor per år.  

 

Figur	  1,	  Roxtec.com	  
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För cirka ett och ett halvt år sedan, årsskiftet 2010/2011, fattade ledningen beslut 

om att Roxtec skulle utveckla den då lilla administrativa personalavdelning, vilken 

inte ansågs vara en fristående funktion, till en HR-funktion med fyra medarbetare. 

Man anställde då den nuvarande HR-chefen, Per Mattsson, som sitter med i 

ledningsgruppen. De övriga medarbetarna har delats upp i olika ansvarsområden 

vilka är; Compensation and Benefits, Training and Communication och Manning 

and Recruitment. 3  

2.5.	  Datainsamling	  

2.5.1.	  Sekundär-‐	  &	  Primärdata	  
Vår studie är främst baserad på primärdata, vilket är information som forskaren 

införskaffar själv i syfte att kunna svara på sin frågeställning (Merriam, 1998) 

Primärdata anses mer tillförlitlig då det baseras på förstahandskällor till skillnad 

från sekundärdata som ofta bygger på andrahandskällor. Vi har dock valt att 

använda viss sekundärdata i form av broschyrer med företagsinformation som vi har 

tillhandahållit från HR-funktionen för att kunna beskriva verksamheten (Kyhlén, 

2004). Det finns olika metoder för datainsamling genom primärdata; 

dokumentering, deltagande observation, direktobservation, fysiska artefakter, arkiv 

och intervju (Yin, 2009). Vi har använt oss av personliga intervjuer som primärdata. 

INTERVJU	  MED	  MELLANCHEFER	  &	  LEDNING	  

Ledning: 

• Ola Weidenberg, Excecutive vice President Marketing 

• Jerker Stötsberg, Excecutive vice President Global Technology 

• Roger Johansson, Excecutive vice President Global Segment 

Mellanchefer: 

• Jens Andersson, Customer Service Manager 

• Henrik Gullin, Production Manager 

• Niklas Richardsson, Sales Manager Sweden 

• Ulf Hildingsson, Tests/Certificates Manager 

• Annelie Pettersson, DC Manager 

                                                
3 Albertsson, L., Malmberg, U., Mattsson, P. & Ohlsson, M. Intervju, 2012-05-10 
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Dessa informanter arbetar i ledningen eller som mellanchefer och har en stor 

spridning av arbetsuppgifter/ansvarsområden. Vi ansåg att denna fördelning var 

viktig för att skapa en representativ bild av olika uppfattningar och få flera 

synvinklar av HR-funktionen. Vi frågade samtliga informanter om det var okej att 

vi nämnde dem vid namn, vi fick då responsen att de inte ville kopplas till specifika 

citat och därav har vi valt att inte benämna någon vid namn i empirin, utan enbart 

särskilja på ledningens och mellanchefernas svar. Anledningen till detta är då vi inte 

anser det vara relevant men även för att inte koppla någon person till specifika citat. 

Detta informerade vi även våra informanter om och vi tror att det bidrog till att de 

kände sig bekväma med att ge oss ärliga svar.  

 

Anledningen till att vi genomförde åtta intervjuer berodde dels på att vi författare 

och vår kontaktperson, Albertsson, på Roxtec ansåg det vara möjligt ur ett tid- och 

resursperspektiv. Vi såg tendenser till likartade svar vid våra intervjuer och menar 

därför att fler intervjuer inte var nödvändigt och upplevde dem tillräckliga för att 

kunna besvara vår forskningsfråga. 

SIDOSTUDIE	  MED	  HR-‐FUNKTIONEN	  

Efter vår empiriska studie analyserade vi resultatet gentemot den teoretiska 

referensramen, därefter genomförde vi en ytterligare intervju med HR-funktionen, 

där samtliga medarbetare deltog. Syftet med denna intervju var främst att bekräfta 

information om organisationen, arbetstitlar och liknande, men även för att diskutera 

studiens resultat samt få HR-funktionens perspektiv och åsikter om våra fem roller.   

2.5.2.	  Kvalitativa	  Intervjuer	  
I den kvalitativa forskningen är intervjun det mest frekvent använda 

tillvägagångssättet, den kvalitativa intervjun kännetecknas av ett fokus på 

informantens uppfattningar, tankar, åsikter och ståndpunkter (Merriam, 2009). Som 

vi tidigare nämnt baserar vi vår studie på informanternas uppfattningar kring HR-

funktionen. Därför anser vi att den kvalitativa intervjun lämpar sig bäst till vårt 

syfte. 

 

Upplägget på intervjuerna kan se olika ut och vi har valt att utforma våra intervjuer 

genom ett semi-strukturerat arbetssätt. Denna metod påminner om ett samtal som 
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äger rum mellan intervjuaren och informanten, likt en ostrukturerad intervju, men 

där intervjuaren använder sig av en strukturerad intervjuguide, vilken inte är bunden 

till en särskild ordning och följdfrågor kan ske naturligt (Merriam, 2009). Vi har 

valt att utforma intervjuerna på detta sätt då vi inte har velat styra informanterna 

utan ge dem en möjlighet att tala fritt för att kunna få reda på deras uppfattningar. 

Dock har vi ansett oss behöva en identisk intervjuguide (se bilaga 1 & 2), vilken 

utformades utefter den teoretiska referensramen, för att kunna göra jämförelser 

mellan de olika informanterna. Ryen (2004) beskriver att strukturen på intervjun 

beror på fokus, forskningsfråga och urvalskriterier. En allt för strukturerad intervju 

kan göra forskaren mindre uppmärksam då intervjun på sätt och vis blir mekanisk. 

Om syftet är att fånga informantens perspektiv så kan en strukturerad intervju 

motarbeta intervjuns syfte. Ryen (2004) skriver dock vidare att en stark struktur kan 

underlätta vid jämförelser och forskaren kan undvika en mängd överflödig 

information.  

 

Intervjuerna med mellancheferna och ledningen ägde rum i en konferenssal på 

Roxtec och i snitt varade intervjuerna i 30 minuter. Vi utförde en form av 

panelintervju, som enligt Kyhlén (2004) innefattar flera intervjuare, då vi alla tre 

författare till denna uppsatts valde att delta i intervjuerna. Författaren menar att en 

panelintervju bör ha en tydlig arbetsfördelning för att göra det enkelt för den 

intervjuade. Vi tilldelade en person huvudansvaret för intervjun vilken drev samtalet 

framåt, en person lyssnade, gav stöd och kom med spontana frågor, den tredje 

antecknade och deltog inte aktivt i samtalet. Vi anser att denna ansvarsfördelning 

underlättade för den intervjuade och uppfattade inte att de kände sig hämmade. För 

att inte besvära den intervjuade valde vi att placera oss runt ett bord för att som 

enligt Kyhlén (2004) undvika en känsla av förhör, eftersom vi var flera intervjuare.  

 

Under samtliga intervjuer valde vi att genomföra anteckningar av vad som sades i 

första hand, men utförde även ljudupptagningar för att kunna komplettera det som 

missats i efterhand. Ljudupptagningen gjordes då vi av tidigare erfarenheter upplevt 

att anteckningar inte alltid varit tillräckliga, vilket har försvårat exempelvis vid 

citering. Vi bad emellertid informanterna om godkännande innan vi genomförde 

ljudupptagningen, då vi inte ville att de skulle känna sig obekväma inför detta, 
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vilket samtliga godkände. Vi upplevde inte heller att informanterna blev hämmade 

av ljudupptagningen. Kvalitativa intervjuer spelas vanligtvis in och transkriberas då 

detta förstärker intervjuarnas eget minne, dock kan transkriberingen vara 

tidskrävande (Bryman & Bell, 2005). Vi anser inte att vår metod varit särskilt tids-

krävande då vi, som tidigare nämnt, enbart har kompletterat med ljudupptagningen i 

de fall vi brustit i anteckningarna.  

 

En av intervjuerna med ledningen genomfördes via telefon, då personen i fråga inte 

hade möjlighet att närvara fysiskt. Vi befarade att detta skulle begränsa intervjun 

något då naturligheten till följdfrågor skulle kunna minskas. Trots detta upplevde vi 

att den kunde utföras i likhet med de övriga intervjuerna och ser även att denna var 

givande och tillförde värdefull information till studien.  

2.6.	  Forskningskvalitet	  

2.6.1.	  Validitet	  
Validitet innebär enligt Merriam (2009) om det som ämnats mätas faktiskt har 

mätts, som vidare delar in validiteten i två kategorier; intern och extern. Den interna 

validiteten symboliserar hur väl författarnas resultat och slutsatser överensstämmer 

med verkligheten. Den externa validiteten innefattar i vilken utsträckning som 

studiens resultat är applicerbart på andra situationer. Då denna studie syftar till att 

illustrera ett fenomen, anser vi att den interna validiteten är väsentlig då den avgör 

om vårt resultat och våra slutsatser kan anses vara representerande för den 

verklighet vi undersökt. Vi anser att vi i hög grad har verkat för att säkerställa att 

vårt resultat av studien har speglat verkligheten, genom att ställa oss kritiska och 

granskat all den information vi har samlat in samt genom att vara väl pålästa om 

ämnet innan vi utformade studien. Vidare anser vi att vårt val att intervjua flera 

informanter har varit en god strategi för att fånga olika nyanser och variationer av 

det fenomen vi har ämnat studera. Vilket är något som gjort oss öppna och 

analytiska för ett varierande resultat, detta tror vi har bidragit till att vi lyckats fånga 

den verklighet som fenomenet innebär i största möjliga mån. 

2.6.2.	  Trovärdighet	  &	  Poängrikedom	  
Eneroth (1984) menar att mätning av kvaliteten i en kvalitativ studies måste 

fokusera på studiens helhet och dess unika kvaliteter. Studien måste även upplevas 
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som meningsfull, det som undersökt måste således ses som relevant att undersöka. 

Det tillvägagångssätt som används bör upplevas som tillförlitligt för att kunna svara 

på studiens forskningsfråga och författaren måste bistå med en korrekt och relevant 

begreppsanvändning. Vi anser att vår studie är underbyggd av en god teoretisk 

relevans då det finns tidigare studier inom ämnet och vi tycker även att den har en 

poängrikedom eftersom det finns få liknande studier utifrån ledningen och 

mellanchefernas perspektiv. Vi finner även relevans till vår studie i praktiken i form 

av vår inspirationskälla och studien själv har påvisat att det som har undersökts har 

varit relevant och givande att undersöka. Vi har efter vår bästa förmåga försökt 

använda en begreppsanvändning som vi hoppas kommer upplevas som trovärdig 

och relevant för läsaren, då detta kan komma att vara avgörande för om vår studie 

anses hålla en god kvalitet. 

2.7.	  Val	  av	  Källor	  &	  Källkritik	  

Ett kritiskt tänkande leder till bättre kunskaper om världen och om oss själva. Vi 

lever i en föränderlig värld och det kritiska tänkandet går ut på att förhålla sig till att 

kunskap och levnadsvillkor är möjliga att förändra och förbättra (Hultén, Hultman 

& Eriksson, 2007). Vidare menar författarna att ett kritiskt förhållningssätt har ett 

positivt syfte, vilket är något som bör begrundas då ordet ”kritik” ofta har en mer 

negativ klang. Med bakgrund av detta anser vi att en kritisk granskning och 

redovisning av vår studies källor är motiverad för. 

 

De teorier vi valt att forma vår teoretiska referensram utifrån valdes då vi har funnit 

dem frekvent refererade till i tidigare studier i ämnet, samt att vi anser de relevanta 

för våra frågeställningar. Vi har bland annat funnit dem i flertalet artiklar samt 

återgivna i samlingsverk, så kallade handböcker kring HRM, så som Armstrong 

(2006), Granberg (2005) och Lindmark & Önnevik (2011). Vi ställde oss dock 

kritiska till användandet av samlingsverken till en början, då vi insåg att delar i 

dessa är andrahandskällor och således bearbetade av andra teoretiker. Dock fastslog 

vi att dessa var nödvändiga och användbara för denna studie, då de bevisar en 

relevans i de teorier vi valt att utgå från. Vi vill dock poängtera att vi vidare har vänt 

oss till förstahandkällorna, men kompletterat med samlingsverken när det har 

kommit till allmän information om HR-funktionen och HR-arbete.  
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De teoretiker vi använt oss av har ofta baserat sina verk/artiklar på studier i utlandet, 

Detta gjorde det extra intressant för oss att genomföra en studie i Sverige, men det 

fick oss ändå att ställa oss kritiska till om teorin verkligen kunde representera 

verkligheten i vårt avlånga land. 

 

I vår teoretiska referensram har vi valt att utgå ifrån tre olika teoretikers förslag på 

HR-roller vilka är Storey (1992), Ulrich och Brockbank (2005) samt Armstrong 

(2006). Valet av dess teorier baseras på det faktum att samtliga tre är frekvent 

refererade till i andra verk, speciellt i samlingsverk inom HRM. Vi vill upplysa om 

att Storey år 1992 var en av de första teoretikerna att identifiera HR-funktionens 

olika roller men det finns även andra teoretiker som föregick honom. Dessa är 

Legge som år 1978 beskrev två olika roller av innovatörer i HR-arbete, Thyson och 

Fell som år 1986 beskrev tre olika roller vilket även Monks gjorde år 1992 

(Armstrong, 2006). Dessa första författare kan vi se har lämnat bidrag till samtliga 

tre valda modeller, men vi har funnit det mer relevant för denna studie att använda 

de mer utvecklade och nyare teorierna istället för att behandla samtliga.  

 

Vi fann våra artiklar genom artikelsökningar på olika databaser, så som ”One-

search”, ”Web of Science” och ”Business Source Premier”. Alla artiklar är 

vetenskapligt granskade då vi endast har sökt efter artiklar som är ”peerreview”. I 

sökningen efter artiklar använde vi oss av följande ord: ”Human Resource 

Management”, ”HR-function”, ”Roles”, ”Responsibilities”, ”HR-practies”, 

”Strategic and Operational”, samt ”Image”. Sökningarna kopplades sedan samman 

två och två eller flera för att få ett förfinat och begränsat sökresultat.  

 

Vi hade en ambition att i största mån använda nypublicerade artiklar, dock fann vi i 

dessa artiklar vidare referenser och valde då att granska ursprungskällan. Detta 

innebär att en del artiklar är mellan 10-15 år gamla. Trots att dessa artiklar inte är 

purfärska anser vi dem användbara när vi redogjorde för ämnets ursprung, men även 

för att påvisa hur problematiken funnits under en längre tid. Att dessa artiklar 

fortfarande refereras till i nyare publiceringar ser vi som en indikation på att 

problematiken fortfarande är aktuell och att dessa artiklar ses som relevanta även av 

andra författare och forskare i dagsläget.  
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3.	  Teoretisk	  referensram	  
I följande kapitel redovisar vi den teoretiska referensram vi har utgått från i denna studie. 
Inledningsvis beskriver vi värdeskapande HR och dess syfte för organisationen, vidare 
presenterar vi teori kring konstruerad image och delegering. Efter detta redogör vi för tre 
teoretikers förslag på HR-funktionens tillskrivna roller där vi avslutningsvis lägger vi fram 
en teoretisk analys där vi sammanflätar de olika teoretikernas roller. 

	  

3.1.	  Värdeskapande	  HR	  

 
Figur 2, The HR value proposition (Ulrich & Brockbank, 2005:200) 

Innan presenterar HR-funktionens olika roller vill vi utreda vad HR-funktionens 

syfte är i förhållande till organisationen. Vi har därför valt att belysa ovanstående 

modell av Ulrich och Brockbank (2005), vilken behandlar värdeskapande HR. 

Denna modell anser vi ger en god översikt av HR-funktionens innebörd. 

Utgångspunkten för arbetet med HR är att leverera och skapa ett väsentligt värde till 

kunder, medarbetare, mellanchefer och investerare. För att åstadkomma 

värdeskapande HR ska strategier och systematiskt arbete utformas efter följande 

kriterier: 

• Bevakning av händelser i omvärlden och anpassa arbete efter dessa. 

• Samband mellan HR-arbete och dess värde måste identifieras av HR-

funktionen. 

• Prioritera de HRM-processer som skapar mest värde. 

Känna	  _ll	  externa	  
affärsrealiteter	  	  
(Ekonomi,	  teknik,	  

globalisering	  &	  demografi)	  

Serva	  externa	  &	  interna	  
aktörer	  

(Kunder,	  investerare,	  
chefer	  &	  medarbeare)	  

Skapa	  HR-‐processer	  
(Personal,	  prestaeon,	  
informaeon	  &	  arbete)	  

Bygga	  upp	  HR-‐resurser	  
(HR-‐strategi	  &	  HR-‐

organisaeon)	  

Säkerställa	  HR-‐	  
proffessionalismen	  

(HR-‐roller,	  HR-‐komptens	  &	  
HR-‐utveckling)	  

HR	  value	  
Proposition	  
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• Säkerställa att de strategier som HR-funktionen tillämpar används 

kontinuerligt samt följer och stödjer organisationens affärsidé. 

• Se till att medarbetarna inom HR-funktionen får tillgång till kompetens-

utveckling och utbildning.  

Vad som upplevs värdeskapande beror på mottagarens uppfattning, vilket således 

bör stå i centrum för det värdeskapande HR-arbetet (Ulrich & Brockbank, 2005). 

3.2.	  HR-‐funktionens	  Image	  

HR-funktioner har sedan en längre tid varit utsatta för en negativ aktning, en 

bidragande orsak till detta är att funktionen har fått ett rykte som i många fall både 

är felaktigt och missvisande. Ett av upphoven till detta rykte är inträffandet av 

uppmärksammade händelser där HR-funktioner har varit delaktiga i skandaler eller 

negativa sammanhang. En annan bidragande faktor är att HR-funktionen ofta 

synliggörs i sammanhang som nedskärningar och förändringar, vilket ofta uppfattas 

oroande eller destruktivt av medarbetarna. Problematiken med felaktiga 

uppfattningar och/eller en negativ image av HR-funktionen är att funktionen 

förlorar sin legitimitet och sitt förtroende hos övriga organisationen. Detta riskerar 

att begränsa HR-funktionen från att nyttja sin fulla kapacitet, då ryktet inverkar på 

medarbetarna inom funktionens attityder och beteenden, vilket i sin tur begränsar 

dess effektivitet (Kulik & Perry, 2008).  

 

HR-funktionens image kan både påverka och påverkas av övriga organisationen, 

vilket ger utrymme för förändringar av uppfattningar samtidigt som det kan 

begränsa dem (Kulik & Perry, 2008). Fazzari och Levitt (2008) är av liknande åsikt 

och beskriver hur HR-funktionen måste arbeta med att påvisa sin rätta image och 

även försöka förmedla den till övriga organisationen. En positiv och rättvisande 

image föreligger HR-funktionens möjlighet att tillskrivas som strategisk. Som 

tidigare nämnt tillskrivs ofta HR-funktionen rollen som endast personal-

administrativ, Kulik och Perry (2008) förklarar att detta kan vara ett resultat av en 

felaktig image.  

3.2.1.	  Delegering	  av	  Personalansvar	  
För att lösa problematiken med en felaktig image av HR-funktionen, förespråkar 

flertalet teoretiker delegering av personalansvar till mellancheferna (Cunninghamn 
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& Hyman, 1997; Parry, 2011; Buren et al., 2011 & Kulik & Perry, 2008). Att ha 

personalansvar innefattar bland annat att integrera medarbetarnas förmågor och 

kompetens med organisationens resultat, i mått av produktionsmängd eller 

kundnöjdhet. Det kan även innefatta implementering av riktlinjer och policys för 

den egna personalhantering på en mer praktisk basis, så som i medarbetarsamtal 

eller utbildningar. Detta för att mellancheferna själva ska ansvara för medarbetarnas 

utveckling, välmående och måluppfyllelse (Ulrich & Brockbank, 2005). 

Cunningham och Hyman (1997) menar att delegeringen innebär att personalansvar 

förflyttas från HR-funktionen till mellancheferna, vilket syftar till att HR-

funktionen då istället ska bistå med rådgivning till mellancheferna om hur de ska 

hantera sina medarbetare. Delegeringen innefattar både mjukt och hårt HRM-arbete 

och mellancheferna förväntas exempelvis utföra administrativa-, beslutsfattande-, 

ledande-, relationsmässiga- samt praktiska arbetsuppgifter, så att HR-funktionen 

kan fokusera på arbetsmoment som är övergripande, strategiska, analyserande och 

värdebaserade. Armstrong (2006) menar att delegering innebär positiva möjligheter 

för HR-funktionen att bli mer strategiska, proaktiva och internt rådgivande eftersom 

delegeringen avvarar dem från dag-till-dag operativa personalaktiviteter. Dock kan 

delegering av personalansvar resultera i två negativa scenarion:  

1. Att arbetsbelastningen blir för hög på mellancheferna alternativt att 

mellancheferna känner sig osäkra i ansvarspositionen för de nya 

momenten. 

2. Att uppgifterna HR-funktionen förväntas göra efter delegeringen inte faller 

naturligt för alla medarbetare inom funktionen, vilket bidrar till att de 

istället står handfallna vid sitt nya syfte. (Cunningham & Hyman, 1997) 

Avslutningsvis menar Cunningham och Hyman (1997) att delegeringen av 

personalansvar kan resultera i antingen en optimistisk eller en pessimistisk hypotes. 

Den förstnämnda innebär att HR-funktionen styrker sitt anseende och image, medan 

den pessimistiska hypotesen medför att förvirringarna och missförstånden förvärras 

ytterligare. Kulik och Perry (2008) framför dock hur de har funnit delegeringen 

utfalla positivt i majoriteten av organisationer, speciellt för organisationers 

strategiska planering.  
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3.3.	  HR-‐funktionens	  Roller	  

Vi har valt att utgå från fyra framstående teoretiker, vilka är; Armstrong, Storey 

samt Ulrich och Brockbank, när det kommer till deras teorier gällande HR-

funktionens roller, vilka beskrivs nedan: 

3.3.1.	  Storeys	  Roller	  	  
Storey (1992) konstaterar att det finns olika roller HR-funktionen kan inta, tilldelas 

eller besitta. Vilka roller som tillskrivs HR-funktioner är ofta avhängig den kontext 

som organisationen verkar i, samt den specifika organisationens utformning. 

Författaren delar in HR-funktionens aktiviteter i fyra olika roller vilka karakteriseras 

av antingen att vara ingripande/icke ingripande och av att vara strategiska eller 

”tactical”. Vi anser att ”tactical” ligger i linje med ett operativt fokus och översätter 

därför ”tactical” till operativt och använder det begreppet fortsättningsvis.    

 

 
Figur 3, Four roles of personnel managers, (Storey, 1992:120) 

CHANGEMAKER	  

I rollen Changemaker arbetar HR-funktionen med målstyrning för att ena 

medarbetarna och leda dem mot affärsmålen. Fokus ligger på att utveckla relationer 

till medarbetarna för att skapa engagemang, vilket i sin tur kan leda till en 

överensstämmelse mellan medarbetarnas mål och de övergripande affärsrealiteterna. 

Denna roll karaktäriseras av strategiskt tänkande och planerande samt syftar till 

att utveckla och använda kompetens för att nå konkurrensfördelar. Changemaker 

använder både hårt och mjukt HRM-arbete för att nå resultat (Storey, 1992). 
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REGULATOR	  

Rollen Regulator innefattar arbetsmoment som formulering och utformande av 

anställningsregler och direktiv. De anställningsregler HR-funktionen arbetar med 

kan exempelvis innefatta manualer för personalprocesser eller bearbetning av 

kollektivavtal genom förhandlingar med fackföreningar. HR-funktionens roll som 

Regulator är vanligtvis inte inblandad i affärsstrategier trots att vissa av deras 

arbetsmoment kan anses vara av en strategisk natur. Rollen innebär att HR-

funktionen blir en regelmästare, vilken säkerställer att regler följs av övriga 

organisationen och att medarbetarna hanteras i enlighet med de direktiv som har 

utformats (Storey, 1992). 

ADVISER	  

I denna roll fungerar HR-funktionen likt en intern rådgivare som ska ge stöd och 

råd till ledningen och mellancheferna i utvecklandet av personalarbetet. HR-

funktionen ska vara drivande men inte delaktiga i själva utövandet av 

personalarbetet. Detta resulterar i att den fysiska närvaron med medarbetarna är 

ytterst liten, vilket ställer större krav på mellancheferna att axla ansvaret för 

personalfrågor i den dagliga verksamheten. HR-funktionen har dock ett 

övergripande fokus på utformning av arbetsmetoder vilka de förväntas förmedla 

till den operativa nivån via mellancheferna. Rollen Adviser innebär att HR-

funktionen figurerar centralt i organisationen och ses som en del av en högre 

instans som bidrar med service och rådgivning ut mot organisationens olika 

avdelningar utefter deras behov (Storey, 1992). 

HANDMAIDEN	  

Rollen Handmaiden innebär, enligt Storey (1992), att HR-funktionen verkar som en 

resurs för mellancheferna vilka använder funktionen utefter sina behov. 

Handmaiden beskrivs som en undergiven roll där HR-funktionen arbetar för att 

uppfylla mellanchefernas önskemål och leverera det de vill ha. Denna undergivna 

position influerar HR-funktionens arbete och styr det i den riktning mellancheferna 

väljer, vilket innebär att HR-funktionens arbete begränsas. Värdet av det som HR-

funktionen levererar bedöms sedan av mellancheferna. Rollen innebär alltså att HR-

funktionen främst arbetar med operativt och administrativ arbete efter rutiner 

som ofta involverar framtagande och presenterande av löne-, sjukfrånvaro-, 
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information- och personalstatistik. Avslutningsvis ställs det ofta stora krav på 

Handmaiden att vara en problemlösare och att tackla de svårigheter som uppstår 

hos medarbetarna. Granberg (2011) anser att HR-funktionen bör undvika denna roll 

i största mån, då den minskar dess förmåga och möjlighet att kunna arbeta 

strategiskt. 

3.3.2.	  Ulrich	  &	  Brockbanks	  Roller	  
Ulrich och Brockbank (2005) beskriver olika termer, begrepp och metaforer som 

HR-rollen innebär, exempelvis, ledare, strateg, coach, arkitekt, relationsledare och 

administrativ expert. För att förenkla alla dessa begrepp och termer har de skapat 

fyra större roller, vilka vi beskriver nedan:  

EMPLOYEE	  ADVOCATE	  

Enligt Ulrich och Brockbank (2005) spenderar HR-funktionen cirka 19 procent av 

sin arbetstid på arbetsrelationsproblem. Detta blir därför en relativt central syssla 

för HR-funktionen, att ta hand om, lyssna och reagera gentemot medarbetarna. 

HR-funktionen ska i denna roll skapa ett högre värde för medarbetarna, genom att 

både se ur deras och organisationens ögon. Deras uppgift är alltså att säkerställa 

att arbetsgivaren och arbetstagarnas relation är av ett ömsesidigt värde.  

 

Det är viktigt att HR-funktionen kan hantera olikheter på arbetsplatsen och att de 

försöker skapa ett öppet klimat där medarbetarna känner att de kan dela med sig av 

samt diskutera sina åsikter. Att vara Employee Advocate handlar även om att kunna 

ta de svåra samtalen när exempelvis en medarbetares prestation inte är tillräcklig. 

Rollen innefattar även skapandet av policys om hälsa och säkerhet i arbetet 

(Ulrich & Brockbank, 2005). 

HUMAN	  CAPITAL	  DEVELOPER	  

I denna roll ska HR-funktionen enligt Ulrich och Brockbank (2005) utveckla 

arbetskraften, gärna genom att agera likt en sportcoach. Human Capital Developer 

fokuserar på att skapa välstånd bland medarbetarna i organisationen och inriktar sig 

på framtiden, där det läggs stor vikt vid varje enskild medarbetare för att på så viss 

skapa möjligheter till individuell utveckling. Det är även av stor vikt att se till varje 

enskild individs attityder och beteenden för att kunna förstå hur man kan motivera 

ett önskat beteende.  
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HR-funktionen ska även arbeta för att hjälpa medarbetarna att vänja bort gamla 

vanor och kunskap för att därefter lära dem hantera ny kunskap. Då omvärlden 

ständigt förändras är det viktigt att medarbetarnas kompetens och färdigheter 

uppdateras kontinuerligt, för att kunna göra detta är det viktigt att investera i rätt 

resurser som får kompetensutvecklingen att sträva framåt.  

FUNCTIONAL	  EXPERT	  

Functional Expert handlar om att designa och leverera HR-metoder och 

lösningar, vilka ser till medarbetarnas och organisationens förmåga. I denna roll 

ska HR-funktionen vara expert inom sitt område, om HR-funktionen inte uppfattas 

som experter är det svårt för dem att vinna gehör i den övriga organisationen. Det är 

därför viktigt att HR-funktionen har en god teoretisk bakgrund, då en brist på 

detta leder till att de agerar med goda intuitioner men med ett dåligt omdöme. 

Functional Expert syftar främst till att stödja mellancheferna (Ulrich & Brockbank, 

2005). 

 

Denna roll kräver, enligt Ulrich och Brockbank (2005), en viss form av 

specialisering då HR-funktionens arbetsuppgifter blir allt fler och mer varierande, 

exempel på specialisering inom HR-funktionen kan vara utbildning, rekrytering 

eller lön. Författarna beskriver även svårigheten med att besitta tillräcklig kunskap 

för att kunna leverera svar på allt inom HR. Detta medför att en sann expert måste 

inse sina begränsningar och istället veta var man kan söka information för att 

komplettera sin kunskap. HR-funktionen ska med andra ord kunna diagnoserna 

organisationens behov och hitta experter som kan hjälpa dem leverera metoder och 

lösningar. 

STRATEGIC	  PARTNER	  

Denna roll involverar bearbetning av strategier, där HR-funktionen ska försöka 

formulera vinnande strategier genom att använda sin kompetens om vad företaget 

bör göra ur ett HR-perspektiv. De skapar sedan strategierna genom att utforma 

olika HR-system som hjälper chefer på alla nivåer att nå sina mål men även att 

organisationen ska nå sina visioner och mål (Ulrich & Brockbank, 2005).  
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HR-funktionen agerar även som förändringsagent då de diagnostiserar 

organisationens problem och särskiljer symptomen från dess orsaker. De hjälper till 

att sätta mål för framtiden och gör upp planer för att se till att förändringen 

verkligen genomförs. De ger även råd på vad som bör göras och hur det ska göras, 

de hjälper helt enkelt till att leda förändringen (Ulrich & Brockbank, 2005). 

3.3.3.	  Armstrongs	  Roller	  
Enligt Armstrong (2006) varierar HR-funktionens roller beroende på vilken 

omfattning arbetet har samt på vilken sätt arbetet utförs, så som strategiskt, 

verkställande eller administrativt. Rollerna påverkas även av organisationens behov, 

dess omgivning samt de egna förmågorna hos medarbetarna på HR-funktionen. 

Armstrong (2006) menar vidare att rollen kan vara proaktiv och/eller reaktiv 

beroende på omfattningen av arbetet, strategiskt HR-arbete är ett exempel på en 

proaktiv roll där man arbetar förebyggande mot organisationens mål. Är rollen 

däremot reaktiv löses konflikter och problem då de uppstår. Författaren beskriver 

åtta grundläggande roller för HR-funktionen, vilka presenteras nedan:  

SERVICE	  PROVISION	  

Denna roll innebär att HR-funktionen har en betjänande funktion till de interna 

kunderna, vilka är ledningen, mellancheferna samt övriga medarbetare. De 

efterfrågade tjänsterna kan vara allt eller endast ett fåtal utvalda tjänster inom HR. 

En del av tjänsterna är enbart riktade till mellancheferna, exempelvis 

resursfördelning, medan andra tjänster omfattar alla medarbetare (Armstrong, 

2006). 

GUIDANCE	  &	  ADVICE	  

I denna roll ger HR-funktionen råd och guidar mellancheferna och ledningen i olika 

frågor. Råd till ledningen kan bland annat innefatta rekommendationer om 

strategier, vilka utformas utifrån organisationens behov och de mänskliga faktorerna 

som finns inom organisationen. Rollen innefattar även att HR-funktionen ger råd 

gällande problem och förändringar i organisationen för att på så vis guida 

mellancheferna. Detta i sin tur ska leda till att processerna blir mer effektiva via en 

god hantering av de mänskliga resurserna. HR-funktionen ger även stöd till 

mellancheferna gällande lagar och kollektivavtal och följer upp huruvida de 



KÄRT	  BARN	  HAR	  MÅNGA	  NAMN	  
Teoretisk	  Referensram	  

	  

Arvidsson	  Hanna,	  Cronholm	  Lisa,	  Melander	  Matilda	  |	  	  
 

27	  

genomför lön- och utvecklingssamtal samt exempelvis genomför disciplinära 

åtgärder (Armstrong, 2006). 

STRATEGIC	  

I rollen Strategic uppmärksammar HR-funktionen långsiktiga problem i 

organisationen som rör ledarskap, utveckling av medarbetarna och relationer 

medarbetarna emellan. HR-funktionen arbetar tillsammans med ledningen i 

utformandet av långsiktiga mål och planer för organisationen, där de ska 

uppmärksamma och belysa de mänskliga resursernas relevans (Armstrong, 2006).  

BUSINESS	  PARTNER	  	  

I rollen som Business Partner krävs det att HR-funktionen ser organisationen ur ett 

brett perspektiv då de tillsammans med ledningen ska leda organisationen. 

Perspektivet måste förevisa hur HR-funktionen ska kunna bidra till organisationens 

affärsmål (Armstrong, 2006). 

INNOVATION	  &	  CHANGE	  AGENT	  	  

Armstrong (2006) menar att HR-funktionens roll Innovation and Change Agent 

innebär att de måste vara experter på att leda förändring. Författarna belyser hur 

HR-funktionen måste uppmärksamma och ingripa om det sker förändringar som 

påverka organisationen, då detta kommer att påverkar medarbetarna. När HR-

funktionen har kartlagt förändringarna bör de utveckla lösningar och 

innovationer vilka hjälper till att stabilisera de processer som är kopplade till 

medarbetarna. 

INTERNAL	  CONSULTANCY	  

HR-funktionens roll Internal Consultancy innebär enligt Armstrong (2006) att de 

arbetar likt en extern chefskonsult. De arbetar således vid sidan av sina kollegor och 

hjälper dem analysera problem samt presentera förslag på lösningar.  

MONITORING	  

Denna roll innefattar att övervaka så att processer samt riktlinjer följs för att 

upprätthålla organisationens värderingar gentemot medarbetarna. HR-funktionen 

måste även övervaka att regler och framförallt att lagstiftningen följs gällande 

medarbetarna. Vidare måste HR-funktionen även säkerställa att andra riktlinjer är 

utformade i linje med de lagar och regler som finns. Armstrong (2006) beskriver 
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dock denna roll som problematisk, vilket rotar sig i det faktum att HR-funktion inte 

är ämnade att vara poliser. 

THE	  GUARDIAN	  OF	  VALUES	  	  

Armstrong (2006) menar även att det är svårt för HR-funktionen att agera som ett 

samvete för mellancheferna, vilket denna roll syftar till. Författaren menar att HR-

funktionen ska vakta organisationens värderingar gällande de mänskliga 

resurserna och uppmärksamma när handlingar inte sker i linje med dessa. 

3.4.	  Teoretisk	  Analys	  

Vi har funnit att både Ulrich och Brockbanks (2005) samt Armstrongs (2006) 

modeller kan relateras till de roller Storey presenterande i sin modell år 1992. Dock 

har vi sett tillskott till Storeys ursprungliga roller i de två andra teorierna varav vi 

valt att behandla samtliga. Vi har valt att utgå från Storeys fyra roller då vi anser att 

dessa verkar som en stomme för de övriga teoretikernas rollbeskrivningar. 

Anledningen till att vi inte enbart utgår från Storey är då vi har velat få en bredare 

syn på HR-funktionens roller samt att vi anser att Storeys roller inte alltid är 

fulländade utan behöver kompletteras. Vi ämnar att i denna teoretiska analys 

redogöra för de likheter, olikheter och kompletteringar som har gjorts av dessa 

författare, och har valt att sammanfatta dessa i fyra roller: 

3.4.1.	  Strategisk	  Partner	  
Vi anser att Storeys (1992) roll Changemaker ligger till god grund för vår 

Strategiska Partner, där han menar att HR-funktionen arbetar med målstyrning 

mot affärsmålen. Vilket görs genom utvecklandet av relationer till medarbetarna 

för att skapa engagemang som förenar medarbetarnas mål med de övergripande 

affärsrealiteterna. Denna roll karaktäriseras av strategiskt tänkande och 

planerande samt syftar till att utveckla och använda kompetens för att nå 

konkurrensfördelar.  

Strategisk	  
Partner	   Internkonsult	  

Process-‐	  &	  
Regelmästare	  

Personal-‐
uppassare	  
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Vi finner att Ulrich och Brockbank (2005) har likande betraktelser i sin roll 

Strategic Partner, vilken vi även har valt att döpa denna roll utefter då namnet 

stämmer bäst överens med denna rolls uppgifter. Författarna beskriver denna roll 

som strategibaserad med fokus på målsättning och planering. Vidare anser vi att 

rollen Human Capital Devoloper platsar i vår Strategiska Partner, där Ulrich och 

Brockbank (2005) beskriver att HR-funktionen arbetar med utvecklandet av 

arbetskraften både individuellt och övergripande, kontinuerlig kompetens-

utveckling med framtidsfokus.  

 

Vi kan se att en aspekt i Ulrich och Brockbank (2005) Strategic Partner 

kompletterar Storey då de poängterar vikten av diagnostisering av problem och 

utformandet av vinnande strategier för att åstadkomma förändring, vilket även 

Armstrong (2006) belyser som viktiga komponenter i sin roll Strategic. De sista 

tilläggen vi anser vara passande till vår Strategiske Partner är Armstrongs (2006) 

roller Innovation and Change Agent samt Business Partner. Dessa innebär att den 

strategiska rollen har ett nära samarbete med ledningen och att HR-funktionen har 

ett brett perspektiv, för att kunna se översiktligt på de förändringar som är 

förankrade i organisationens strategi.  

 

Vi tolkar denna roll som strategisk med ett tydligt samarbete med 

ledningen, där fokus ligger på förändring, strategi och kompetens-

utveckling. Denna sammansättning av olika roller resulterar i en roll vi 

väljer att kalla för den Strategiska Partnern.  

3.4.2.	  Process-‐	  &	  Regelexpert	  	  
Vi finner att Storeys (1992) roll, Regulator, ligger till en bra grund för vår roll 

Process- och Regelexpert, då denna innefattar arbetsuppgifter som formulering och 

utformande av anställningsregler och direktiv. Vi anser att Process- och 

Regelexperten inte arbetar strategiskt trots att den utformar vissa strategiska 

arbetsmoment. Rollen innebär att HR-funktionen blir en sorts regelmästare som 

säkerställer att regler följs av övriga organisationen och att medarbetarna hanteras 

i enlighet med de direktiv som de har utformat (Storey, 1992). Armstrong (2006) 
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påpekar även detta i rollen Monitoring, vilken även handlar om att övervaka 

processer och att regler och lagar efterföljs.   

 

Vidare anser vi att delar av Ulrich och Brockbank (2005) Functional Expert 

kompletterar Process- och Regelexperten, då denna innefattar att mellanchefer ska 

kunna vända sig till HR-funktionen som expertrådgivare vid problem och oro. 

Författarna poängterar att det är viktigt att HR-funktionen ses som experter över 

olika personalprocesser och de framhäver även att detta kan leda till en 

specialisering på olika områden i HR-funktionen. Vidare har Ulrich och Brockbank 

(2005) innefattat säkerhet på arbetsplatsen i deras roll Employee Advocate, denna 

arbetsuppgift placerar i rollen Process- och regelexpert, i och med att denna 

arbetsuppgift är liknande uppgiften att formulera arbetsdirektiv.  

 

Vi menar att rollen som Process- och Regelexpert innebär att HR-

funktionen är experter på HR-frågor och arbetsmoment samt att de 

arbetar ingripande. De ska övervaka att processer, lagar och regler 

efterföljs samt tillhandahålla direktiv, vilka regler som främst ska 

underlätta för mellancheferna.  

3.4.3.	  Internkonsult	  
Denna roll ser vi som stödjande och rådgivande likt Storeys (1992) Adviser. HR-

funktionen arbetar i denna roll mot mellanchefer och ledning samt arbetar drivande 

men icke ingripande. Vi anser att även Ulrich och Brockbank (2005) Strategic 

partner anspelar på detsamma, där HR-funktionen bland annat ska fungera som 

rådgivare åt ledningen. Detta kan vi även se i Armstrongs (2006) Guidance and 

Advise, då denna roll beskriver arbetsuppgifter innefattande rådgivning om 

strategier gentemot ledning men även agerande som stöd åt mellancheferna. Vi 

anser även att Armstrongs (2006) roll Internal Consultancy kan räknas som en 

utveckling, då HR-funktionen arbetar med att analysera problem och presentera 

lösningar i form av rådgivning till övriga inom organisationen.  

 

I denna roll ser vi HR-funktionen som ett en funktion som ger stöd och 

råd till både ledning och mellanchefer och funktionen är drivande men 

inte ingripande. Föreningen av dessa benämner vi Internkonsult.  
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3.4.4.	  Personaluppassaren	  
Storeys (1992) roll, Handmaiden, anser vi ligger till grund för Personaluppassaren, 

då den innefattar att HR-funktionen ska agera som en ”mellanchefsresurs”. Storey 

(1992) menar att HR-funktionen uppfyller mellanchefernas önskemål, där HR-

funktionens arbete således blir format efter deras behov. Detta innefattar att HR-

funktionen ofta förpassas till mer operativt och administrativt arbete utefter 

rutiner men även till att vara problemlösare.  

 

Vi anser att Armstrongs (2006) roll Service Provision, stämmer överens med 

ovanstående, då den utgör en betjänande roll som syftar till att uppfylla 

mellanchefernas behov. Armstrong (2006) har dock utvecklat denna och lagt till alla 

de interna kunderna som fokus för tjänstgöringen. Vi anser även att Ulrich och 

Brockbanks (2005) roll Employee Advocate, kompletterar vår roll som 

Personaluppassare då denna främst innefattar att HR-funktionen ska visa omsorg 

och ta hand om medarbetarna. HR-funktionen ska lyssna och reagera för 

medarbetarna och verka som en förespråkare för dem, de ska se situationer ur 

medarbetarnas ögon men samtidigt ha organisationens intresse i fokus.  

 

Vi anser att alla dessa aspekter resulterar i benämningen 

Personaluppassaren och vi ser att HR-funktionen främst arbetar med 

administrativa arbetsuppgifter, för att tillhandahålla mellanchefernas och 

övriga medarbetares behov och önskemål. Rollen syftar även till att visa 

omtanke för alla medarbetare genom att lyssna, reagera och finnas 

tillgängliga. 

3.5.	  Övrig	  Roll	  
Avslutningsvis har vi funnit en roll vilken vi har svårigheter att koppla till någon av 

våra ovanstående roller. Denna är Armstrongs (2006) The Guardian of Value, 

vilken enbart innefattar att HR-funktionen ska agera som ledningens samvete för att 

vakta organisationens värderingar. Vi finner det intressant att rollens innebörd inte 

behandlas i de övriga rollerna och ställer oss undrande till om dess karaktär inte är 

vanligt förekommande hos HR-funktioner.  
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4.	  Empiri	  
Empirikapitlet består av vår primärdata, vilken vi insamlat genom intervjuer på vårt 
undersökningsföretag, Roxtec. Kapitlet är uppdelat utefter mellanchefernas och ledningens 
svar och behandlar ämnen så som uppfattningar, förväntningar, arbetsuppgifter, starka och 
svaga sidor, samarbete samt oklarheter kring HR-funktionens image.  

 
 

Vi sätter oss kring bordet inne i konferenssalen på Roxtec och förbereder de 

kommande intervjuerna genom att vässa pennorna och kontrollerar att ljud-

inspelningen fungerar som den ska. En efter en kommer informanterna in till 

intervjuerna. Vi tar i hand och presenterar oss och startar intervjun.  

4.1.	  Mellanchefer	  

De mellanchefer vi intervjuar ansvarar för mellan fem och trettio medarbetare. 

Deras huvudsakliga arbetsuppgifter varierar och är bland annat att ge support till 

bolagets många distributörer, testa och certifiera nya och befintliga produkter, 

ansvara för lagret och distributionscentralen och coacha sina närmsta medarbetare. 

Anställningstiden på Roxtec bland dessa mellanchefer är relativt lång, fyra av fem 

mellanchefer har arbetat mellan 6-20 år i företaget medan en av mellancheferna har 

arbetat där i ett år.  

4.1.1.	  Uppfattningar	  &	  Förväntningar	  	  
Den första frågan vi ställer till våra informanter handlar om vad de tänker på när de 

hör begreppet HR. Många av informanterna tar upp administrativa arbetsuppgifter 

så som löner, support vid rekrytering, lagar och utvecklingssamtal och allt som 

oftast kommer ordet personal upp. En av informanterna säger att ”HR är något 

mjukt för mig, en mjuk resurs, en stödfunktion som spelar väldigt stor roll.” En 

annan nämner att det är detsamma som en personalavdelning. 

 

Vi anser att mellanchefernas förväntningar på HR-funktionen är viktiga att ta reda 

på och väljer därför att fråga vidare om detta. Generellt svarar de flesta att HR-

funktionen finns där som stöd, eller som en av informanterna kallar dem, ”ett 

bollplank”. En av informanterna uttrycker det på följande vis: ”Vi stöttar varandra, 

så man kan ju se det som att jag är en del av dem och de är en del av mig”. De 

områden mellancheferna vill ha stöd kring är bland annat vid rekryteringar, 

utbildningar, de svåra samtalen, om någon på avdelningen har personliga problem 
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samt regler, ”Hur mycket får man jobba? hur mycket ska man jobba?”. En 

informant svarar att det är viktigt för denne att HR-funktionen håller sig uppdaterad 

när det kommer till lagar och avtal, vilket ytterligare en av de intervjuade 

poängterar. Vidare vill vi veta om mellancheferna anser att HR-funktionen möter 

deras förväntningar, samtliga av informanterna anser att de gör detta och en av 

informanterna framhäver att denne erhåller ”trust [tillit]” för HR-funktionen. 

4.1.2.	  HR-‐funktionens	  Arbetsuppgifter	  	  
Vi vill vidare ta reda på vad mellancheferna tror att HR-funktionen har för 

arbetsuppgifter. Ett genomgående tema är löner och utbildning. En av 

mellancheferna förklarar att HR-funktionen samlar ihop information under hela året 

inför det årliga lön- och utvecklingssamtalet. En av informanterna menar att HR-

funktionen arbetar med alla typer av personalfrågor och en annan beskriver att HR-

funktionen har som arbetsuppgift att kolla läget i bolaget, ”hur vi ligger till och vad 

vi behöver bli bättre på”. Tre av de fem intervjuade mellancheferna berättar även att 

stöttning vid rehabilitering och svåra samtal är några av de arbetsuppgifter HR-

funktionen har, likaväl som dagliga problem som kan uppstå i personalen. Ett svar 

syftar till den experthjälp HR-funktionen kan erbjuda: ”Det är ju det de pysslar med 

sånt som vi kan fråga dem om. Det som vi själva, alltså mellancheferna, inte är 

experter på. Vidare förklarar informanten att HR-funktionen är speciellt duktiga på 

lagar, regler, anställningsdirektiv och hur man ska hantera sin personal i visa 

ärenden.  

 

Vi undrar om det finns något HR-funktionen inte gör idag men som informanterna 

skulle önska att de gjorde. Majoriteten av mellancheferna kommer inte på något 

svar på denna fråga, två har dock några synpunkter som de skulle vilja se att HR-

funktionen arbetar med. En av mellancheferna menar att HR-funktionen är föga 

involverade i personalfrågorna på den operativa nivån och därmed inte är lika 

insatta i utbildningsplanerna för medarbetarna på denna nivå. Informanten menar 

vidare att HR-funktionen arbetar mer med löner och arbetstider och inte lika mycket 

med den sociala biten, men att detta kanske är under förändring. Ytterligare 

synpunkter från en informant är att det i dagsläget är en tämligen snäv åldersgrupp 

inom organisationen och att denne gärna ser att man kan sprida åldersfördelningen. 

Informanten föreslår någon form av trainee-tjänst, där Roxtec under en period kan 
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lära upp framförallt nyexaminerade och låta dem bli fullfjädrade med hjälp av 

internutbildning efter ett år eller liknande. Anledningen till att informanten anser att 

detta är viktigt är då denne finner att sin avdelning verkar som en form av 

språngbräda ut i resten av organisationen. Informanten menar att det är viktigt att ha 

en god plan kring detta och se en långsiktig lösning i och med att det snabbt blir 

märkbara luckor när någon går vidare inom organisationen och lämnar avdelningen. 

Informanten påpekar att det är av stor vikt att bygga upp en stabilitet i 

organisationen då det till exempel förekommer mycket föräldraledighet inom det 

åldersspann som idag råder bland medarbetarna. Informanten anser även att den 

demografiska sammansättningen i dagsläget skulle kunna förbättras exempelvis 

med hjälp av att exempelvis anställa fler kvinnor. 

4.1.3.	  Starka	  &	  Svaga	  Sidor	  
De intervjuade besvarar vidare vår fråga om vad de anser HR-funktionen är duktiga 

på och om det finns någonting som kan förbättras. Samtliga informanter framhäver 

att alla alltid kan bli bättre, den enda förbättringen de nämner är att HR-funktionen 

behöver bli tydligare på att profilera sig. Vidare svarar åtskilliga att HR-funktionen 

är snabba på att ge respons. Förutom detta råder det en del spridda meningar hos 

informanterna, en del nämner och poängterar att HR-funktionen är duktiga på regler 

och avtal. En av informanterna berättar om sina tidigare erfarenheter på andra 

företag och beskriver att ofta tenderar HR-funktionen ”till att bli mer ett lönekontor 

än en HR-funktion”. Detta är något informanten inte anser att HR-funktionen på 

Roxtec är, utan att de har en bra bredd i gruppen. En informant framhäver att HR-

funktionen är duktiga på att kommunicera och en annan understryker att de alltid 

finns där för att stötta.  

 

En informant berättar att förändringen från personalavdelning till HR-funktion har 

gjort saker och ting tydligare, att man vet vad de arbetar med, dock menar en 

informant att den diagonala kommunikationen skulle kunna förbättras. Informanten 

menar att HR-funktionen bör synas lite mer och vara ute och möta medarbetarna 

och nämner att Roxtec är uppdelat i tre olika byggnader, med lagret och dess 

medarbetare i ena och kontor och säljare i ett annat. Därför, menar informanten, att 

det är önskvärt att HR-funktionen visar sig i alla byggnaderna för att medarbetarna 

ska få en bild av HR-funktionens medarbetare, informanten menar att ”det är ju en 
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funktion man ska kunna gå till om man till exempel om de har problem med sin 

chef” och att det då är viktigt att veta vem man ska vända sig till. 

4.1.4.	  Samarbete	  &	  Interaktion	  	  
Vi frågar hur mellancheferna märker av HR-funktionens arbete i förhållande till 

deras eget. De spontana svaren vi får på denna fråga är att de inte märker av HR-

funktionens arbete särskilt ofta, utan att det först är när de behöver stöd och hjälp 

vid exempelvis arbetsrättsliga frågor. De förklarar att HR-funktionen är snabba med 

svar och alltid ställer upp. En av mellancheferna beskriver hur denne har haft 

problem med rehabilitering för medarbetarna på dennes avdelning och menar att 

stöttningen och expertkompetensen från HR-funktionen är mycket viktig, ”Visst jag 

kan ju prata med min personal, men jag behöver ändå expertkunskapen, vad som 

egentligen åligger företaget.” säger informanten. Flera informanter påpekar dock 

inte att de kräver att HR-funktionen ska veta allt direkt, men att de ska ta reda på 

den information som de efterfrågar. 

 

En av mellancheferna kommer direkt in på att rekryteringen är en av nyckel-

uppgifterna för HR-funktionen på Roxtec, medan vissa tar upp rekryteringen först 

efter en stunds betänketid. Alla menar att HR-funktionen är ett stort stöd, både 

gällande intervjuer men även hela rekryteringsprocessen, de är bra på att hitta 

kandidater och ge stöd med att välja ut vem som ska anställas. ”De fixar allt och jag 

glider in på intervjun” säger en av mellancheferna med en nöjd min. En av 

mellancheferna, vilken har varit anställd en längre tid på Roxtec, berättar att denne 

förr fick fixa själv med rekrytering men att han under senare år tar hjälp av HR-

funktionen. 

 

En annan aspekt flertalet av mellancheferna tar upp som en del av HR-funktionens 

arbete är utbildningar. Vi får förklarat att det är en av medarbetarna inom HR-

funktionen som har ansvaret för utbildningar inom organisationen. En av 

mellancheferna berättar att HR-funktionen brukar maila ut generella förslag på 

utbildningar som medarbetarna på Roxtec kan ta del av. Vad gäller mer specifika 

utbildningar för enskilda individer går den berörda medarbetare direkt till 

mellanchefen istället och föreslår en utbildning, eller så tar mellanchefen tag i detta 

och fixar allt inför denna utbildning. 
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Vi frågar mellancheferna vilken nivå de upplever att HR-funktionen arbetar främst 

mot, den operativa nivån, mellanchefsnivån, ledningsnivån, samtliga eller fler av 

dem. Flertalet av mellancheferna är överens om att fokus just nu ligger på 

mellanchefsnivån. En av dem förklarar att det finns en uttalad satsning på att lyfta 

mellanchefernas kompetens så att de kan verka som ett kvalitetssäkert verktyg och 

leda och förevisa den operativa nivån. Samma mellanchef påpekar att satsningen 

även leder till att det finns mallar och rutiner vilka alla följer och att detta i sin tur 

säkrar eventuell svågerpolitik då löner och dylikt inte påverkas på annat sätt än 

genom dessa mallar. En annan mellanchef menar att HR-funktionen har lyfts från 

att bara fokusera på den operativa nivån till att fokusera på alla nivåer, i och med 

skiftet från personalavdelning till en HR-funktion. Chefen påpekar att HR-

funktionen sitter dels i ledningen men att den även verkar ut mot mellanchefsnivån. 

En av de intervjuade tror inte att det finns någon prioritering, i så fall en lägre 

prioritering mot den operativa nivån. 

 

Vi frågar vidare om de anser att HR-funktionen arbetar med problemlösning. En av 

mellancheferna menar att de förebygger problem genom att dela ut pärmar med 

information om arbetsmiljöansvar vilka har följts med en genomgång av HR-

funktionen. En annan mellanchef säger att behovet att ta hjälp av HR-funktionen 

inte finns men att känslan av att de finns där vid behov är betryggande. De andra 

mellancheferna menar att HR-funktionen till hög grad arbetar med problemlösning 

men att de alltid först försöker ta reda på en lösning innan de tillfrågar HR-

funktionen.  

”De är fantastiska när man har ett problem. Att ställa upp och frigöra 

tid och ta ett möte med medarbetaren, ibland behöver man ju ha 

uppföljningsmöten, samtal och sådär. Och där är väldigt hög ambition 

att hjälpa till och det ska inte dras ut på tiden utan det ska göras här och 

nu. Så det upplever jag som väldigt närvarande prioriterat” 

4.1.5.	  Oklarheter	  Kring	  HR-‐funktionens	  Image	  
När vi frågar mellancheferna om de upplever att det finns oklarheter kring HR-

funktionens roll inom organisationen, svarar de flesta att det inte finns några 

oklarheter. En av informanterna berättar att sedan HR-chefen började har HR-
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funktionen fått en identitet, det är först efter att han hade börjat som de börjat kalla 

den forna personalavdelningen för HR. Förr hade de mest hand om lönerna men nu 

handlar det mer om rekryteringar och utbildningar, menar mellanchefen. Samma 

mellanchef poängterar att HR-chefen har lyft hela funktionen och etablerat den som 

en egen del i organisationen, istället för ett bihang vilka endast sköter de 

administrativa bitarna. Två av de andra mellancheferna tar även upp att HR-

funktionens roll har blivit tydligare det senaste året. En av cheferna menar att det 

råder oklarheter i vem av de fyra personerna i HR-funktionen de ska kontakta vid 

olika frågor. En av informanterna anser att HR-funktionen inte har en klar roll och 

säger: 

”Jag har ingen aning om vad de egentligen ska göra. De byter ju 

inriktning nu. Det är nog väldigt oklart vad de ska arbeta med. Det är 

dålig information om detta.” 

4.2	  Ledningen	  

Vi intervjuar tre av de tio som sitter i ledningen, dessa tre har marknadsföring, 

produktutveckling och marknadsutveckling som ansvarsområden. Anställningstiden 

bland de tre i ledningen är spridd, en av dem anställdes för 3 månader sedan, en 

annan har arbetat där i 3,5 år och den tredje har arbetat på Roxtec i 10 år. Intervjun 

med ledningen har samma upplägg som mellancheferna och dess resultat redogör vi 

för nedan.  

4.2.1.	  Uppfattningar	  &	  Förväntningar	  	  
Likt intervjuerna med mellancheferna inleder vi med att låta informanterna beskriva 

deras första tanke när vi säger HR. Vår första informant beskriver hur dennes 

uppfattningar baseras på den egna organisationens egenskaper och ur ett 

medarbetarperspektiv av att vara entreprenörsdrivet och lokalt. Informanten 

vidareutvecklar resonemanget kring HR:s innebörd och menar att HR är 

decentraliserat, likt organisationen, och har en hög grad av autonomi. Denne menar 

att HR har kommit att få en mer central funktion inom Roxtec och beskriver att 

kompetensutvecklingen är en viktig del i detta.   

 

En informant tar referenspunkt från tidigare arbetserfarenheter i andra 

organisationer, ”[…] där träffade man dem en gång, på anställningsintervjun, och 
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tidigare på mindre företag där fanns det inte alls”. Vidare förklarar denne hur 

Roxtec:s övergång från att ha en personalavdelning till att utforma en HR-funktion, 

har bidragit till att han nu ser på HR som en yrkesprofessionell hjälp. Vilka arbetar 

med framförallt rekrytering, ersättning, personalstrategi, resurser och utbildningar. 

Vår tredje informant är av liknad mening och tillägger att HR innebär support, 

managementstöd samt fackliga förhandlingar. 

 

Vidare vill vi ta reda på vilka förväntningar informanterna har på Roxtec:s HR-

funktion. I intervjuerna framgår det att de förväntningar som finns framförallt 

kretsar kring anställningar på ett internationellt plan. Informanterna poängterar hur 

den arbetsrättsliga delen är synnerligen betydelsefullt för att lyckas hantera 

internationaliseringen och den växande organisationen. En av informanterna 

berättar att internationaliseringen och tillväxten har inneburit att HR-funktionen 

måste ha inseende i andra länders regler och direktiv för att kunna hantera 

anställningar utomlands, men även för att kunna öppna upp för globala möjligheter 

för medarbetarna inom organisationen. 

 

Vidare nämner samtliga informanter att de förväntar sig att HR-funktionen kan 

hantera rekryteringar, att de ska finnas där som ett stöd åt övriga organisationen och 

erbjuda professionell hjälp. En av våra ledningsinformanter förväntar sig att HR-

funktionen ska axla rollen som en strategisk partner, vilken hjälper till att utveckla 

företaget genom personalledning och personalutveckling.  

 

Vi frågar dessutom om de anser att HR-funktionen möter deras förväntningar, 

samtliga tre svarar då att HR-funktionen gör detta på ett mycket tillfredställande 

sätt. En av informanterna tillägger även att utvecklingen inom företaget innebär att 

alla befinner sig i en läroprocess och beskriver hur det ständigt finns utrymme för 

förbättring på alla fronter. 

4.2.2.	  HR-‐funktionens	  Arbetsuppgifter	  
Vi frågar informanterna från ledningen om vilka arbetsuppgifter de tror Roxtec:s 

HR-funktion har. Deras svar skiljer sig en del åt, en av dem berättar att HR-

funktionen ansvarar för både den externa och interna kompetensutvecklingen, men 

även kontakt med media för sponsringsaktiviteter. En informant förklarar att 



KÄRT	  BARN	  HAR	  MÅNGA	  NAMN	  
Empiri	  

	  

Arvidsson	  Hanna,	  Cronholm	  Lisa,	  Melander	  Matilda	  |	  	  
 

39	  

ytterligare arbetsuppgifter HR-funktionen har är ”administration, mycket kring 

rekrytering, kontrakt, de är en viktig del i organisationsutvecklingen globalt sett. De 

sysslar även väldigt mycket med utveckling av humankapitalet”. Vidare beskriver 

en informant att HR-funktionens arbetsuppgifter innebär ”Organisationsutveckling, 

managementutveckling, utbildning, löner, stöd och backa förhandlingar, 

personalutveckling och avveckling.” 

 

Vi frågar våra informanter om de anser att det finns arbetsuppgifter som kan 

avvaras från HR-funktionen och delegeras till andra funktioner. Två av 

informanterna upplever inte detta och en av dem anser inte heller att HR-funktionen 

bör axla mer arbetsuppgifter, ”man är bortskämd. Just nu så har jag svårt att se att 

de skulle kunna göra mera”. Dock belyser en informanten att det finns en gråzon 

mellan ”Marketing” och HR-funktionen vilket har resulterat i att både HR-

funktionen och marknadsfunktionen arbetar med marknadsföring. Samma informant 

anser att detta kan tilldelas till ”marketing” och även effektiviseras.  

4.2.3.	  Starka	  &	  Svaga	  Sidor	  	  
Vi ber våra informanter berätta vad de anser att HR-funktionen är duktiga på och 

vad de tror de skulle kunna förbättra. Vår ena informant betonar att HR-funktionen 

är bra på att möta målsättningar, exempelvis att vara säljinriktade genom att vara 

med och utveckla bolaget, men även genom att främja sälj via kompetensutveckling 

och utbildning. Vidare förklarar han hur HR-funktionen har utformat ett grundpaket 

i kompetens innehållandes product training, value added sales training och riktade 

självutbildningar för varje område. Vår informant beskriver även att HR-funktionen 

är skickliga på att fånga upp varje anställd och väva in dem i organisationens 

kärnverksamhet. 

 

Vidare berättar en informant att HR-funktionen sköter sitt arbete exemplariskt kring 

alla de bitar som de förväntas att hantera. Detta är något han sätter i förhållande till 

tidigare erfarenheter från andra organisationer, där det inte hade fungerat lika 

lyckosamt. Nästa ledningsinformant svarar enligt följande: 

”De är duktiga på det här med… värdering, vet inte om det är rätt ord, 

men vikten av personer och kompetens och sätta det i perspektiv till 

organisationens behov och mål. Rekrytering på det lokala planet. Det 
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globala kan jag inte uttala mig om. De är även en bra frågelåda. Man 

kan få hjälp med rätt mycket.” 

 

När vi frågar vad HR-funktionen skulle kunna bli bättre på svarar informanterna 

likartat och tveksamt, de uttrycker sig istället generellt för vad hela organisationen 

skulle kunna bli bättre på, en informant svarar följande: 

”Vi har en växande grad av internationalisering, många åker iväg och 

jobbar på korta och långa kontrakt, det är inte helt enkelt att 

administrera, vi kan bli effektivare i arbetssätt men även i att få det bäst 

för medarbetarna och företaget. Harmonisering av kontrakt och 

smidigare process.”  

 

När vi dyker lite djupare in i förbättringsmöjligheter framkommer det att ett behov 

finns av en allt mer drivande HR-funktion, som är med och främjar en effektivare 

organisation. En informant lyfter även upp behovet av en tydligare ägarskapsbild av 

internutbildningarna, då den för närvarande inte är tillräckligt tydlig. Informanten 

förklarar att detta kan bero på det faktum att internutbildningarna tidigare har varit 

marknadsfunktionen ansvar.  

4.2.4.	  Samarbete	  &	  Interaktion	  	  
Då vi vill ta reda på hur HR-funktionen samarbetar med ledningen och hur olika 

funktioner integrerar ställer vi frågan om hur de märker av HR-funktionens arbete. 

De flesta svaret ”genom utbildningsaktiviteter”. En av våra informanter utvecklar 

detta genom att nämna olika utbildningspaket som exempelvis internutbildningar 

och ledarskapsutbildningar, vilka genomförs i detta nu. Ledarskapsutbildningen 

innefattar en utbildning för cirka 60 chefer i hela koncernen, utbildningen planeras 

och genomförs av HR-funktionen med ett visst samarbete med andra i ledningen. 

En av våra informanter förklarar hur utbildning är en av de aktiviteter som tidigare 

inte var personalavdelningens ansvar, utan ansvaret för detta hade marknadsförings-

avdelningen, men nu var detta gradvis på väg att tas över av HR-funktionen.  

 

Ytterligare arbetsmoment samtliga ledningsinformanter upplever sig märka av i 

kontext till sina egna arbeten är sådant som löner, anställningar och rekryteringar. 

Även lagar och avtal är något de märker av, speciellt i samband med internationella 



KÄRT	  BARN	  HAR	  MÅNGA	  NAMN	  
Empiri	  

	  

Arvidsson	  Hanna,	  Cronholm	  Lisa,	  Melander	  Matilda	  |	  	  
 

41	  

anställningar och med internationella avtal vilka de menar är en väldigt viktig del i 

HR-funktionens arbete. En av informanterna förklarar även hur denne samarbetar 

med HR-funktionen för att utforma paket och förmåner för medarbetarna inom 

organisationen. En annan framhäver hur HR-funktionens arbete märks av på ett 

övergripande plan, rörande organisationsfrågor.   

 

Våra informanter i ledningen har, av intervjuerna att döma, olika hög grad av 

kontakt med HR-funktionen. Där en förklarar att denne har daglig kontakt med HR-

funktionen då de befinner sig ”vägg i vägg”, medan de andra upplever att de har 

kontakt med HR vid behov eller i möten och liknande.  

 

Vidare tycker vi det är intressant att fråga om de intervjuades uppfattningar kring 

vilken nivå HR-funktionen arbetar främst mot i organisationen. En av informanterna 

förklarar att som ny i organisationen är svårt att avgöra hur pass mycket HR-

funktionen arbetar ut mot övriga organisationen, men att denne mest kontakt med 

HR-chefen. En annan av våra informanter uppfattar inriktningen på HR-funktionens 

arbete enligt följande: 

”De har nog ett brett anslag. Per som HR chef driver det strategiska på 

ett transparent och bra sätt, vilket omfattar alla nivåer. Lena som 

arbetar mycket med utbildningar, Ulrica som jobbar mycket med 

rekrytering och Monika också som jobbar med löner. Jag tycker att de 

träffar de olika nivåerna.”  

 
En informant upplever att HR-funktionen mest arbetar mot ledningen men även en 

hel del mot den operativa nivån, samt att ”det inte finns några barriärer eller 

hinder, alla har tillträde till dem och tror inte att någon känner sig tveksam för att 

vända sig till dem” 

STRATEGISK	  DELAKTIGHET	  

Vi valde att rikta en fråga om strategisk delaktighet till informanterna i ledningen 

för att få reda på hur pass delaktiga HR-funktionen är i Roxtec:s övergripande 

företagsmål och strategier. Två av våra informanter svarade att de upplever att HR-

funktionen var mycket delaktiga i den övergripande strategin, som till en stor del 

ger sig till känna genom HR-chefen. Vidare förklarade de hur HR-funktionen tar en 
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”lagom” stor plats i ledningen och bidrar till strategier samt lyfter frågor som bör 

lyftas. En av våra informanter förklarade den strategiska delaktigheten enligt 

följande:  

”Absolut det här med kompetensutveckling, organisationsutveckling och 

ledarskapsutveckling nästa generations ledare, hela den processen är ju 

en del av företagets förmåga att både kort- och långsiktigt utvecklas för 

att nå mål”.  

4.2.5	  Oklarheter	  kring	  HR-‐funktionens	  image	  	  
När vi frågar våra informanter om det finns några oklarheter kring HR-funktionens 

image och roll inom organisationen svarar två av dem att de inte upplever detta. 

Informanterna poängterar det faktum att funktionen är under utveckling och relativt 

nybildad, men ändå ”på rätt väg”. En av informanterna förklarar dock hur denne 

upplever en brist på en allmängiltig bild av HR-funktionen vilket resulterar i en 

slags gråzon. Något som enligt denne informant har fått konsekvenser för hur och 

vad som ska göras av vem. Vidare lyfts organisationens storleksutveckling upp som 

en orsak till gråzonen och informanten betonar hur vidare tillväxt kanske kunde 

skapa ett behov av en tydligare rolluppdelning. Informanten eftersöker även en 

tillsättning av nya positioner, exempelvis någon som kan hantera den externa 

informationen.    

 

I en av intervjuerna kommer vi in på HR-funktionens framväxt inom Roxtec och 

organisationens snabba tillväxt. Vi ber informanten att utveckla detta och denne 

berättar vidare om hur HR-funktionen har kommit att betyda mycket för 

organisationen under den snabba utvecklingen som har skett, i form av att de har 

stöttat och varit behjälpliga under alla de förändringar som ägt rum. ”[…] HR har 

en viktig roll i detta, för att ta förändringar stegvis så att allting inte sker för fort.” 

Behovet för att ”omvandla” personalavdelningen har enligt vår informant vuxit fram 

gradvis och han förklarar vidare att en av de stora anledningarna är för att kunna ge 

medarbetarna möjligheter att arbeta utomlands. Vilket enligt informanten även 

innebär att Roxtec behöver en HR-funktion som arbetar mer strategiskt på en global 

nivå.  
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5.	  Analys	  
I detta kapitel sammanställer och analyserar vi den teoretiska referensramen med vår 
insamlade empiri. Inledningsvis redogör vi för de roller HR-funktionen tilldelats men även 
avvikelser från dessa roller. Vidare behandlar vi HR-funktionens image och diskuterar 
delegering av personalansvar som får avsluta detta kapitel. 

 

5.1.	  HR-‐funktionens	  Roller	  

5.1.1.	  Strategisk	  Partner	  
Denna roll är strategisk och har ett tydligt samarbete med ledningen, där 

fokus ligger på förändring, strategi och kompetensutveckling.  

 

Efter våra intervjuer på Roxtec i Karlskrona kan vi utläsa att rollen, Strategiska 

Partnern, är relativt likartad med ledningens syn på HR-funktionen. Armstrong 

(2006) poängterar att det är vanligt med ett samarbete mellan strategisk HR och 

ledningen. Vi kan se att det fungerar på detta sätt hos Roxtec då HR-funktionens 

chef sitter i ledningen där de arbetar med strategifrågor. En av informanterna menar 

att denne har en klar bild av vad HR-funktionen arbetar med och tar upp kompetens-

utveckling, organisationsutveckling samt ledarskapsutveckling och beskriver detta 

som en del av Roxtec:s förmåga både kort- och långsiktigt att utvecklas i enlighet 

med företagsmålen. Vi anser att detta speglar HR-funktionens roll som Strategisk 

Partner och innefattar det mesta vi har tolkat i denna roll.  

 

Vi tror att beslutet om att utveckla den tidigare personalavdelningen till en HR-

funktion grundar sig i det faktum att Roxtec är en organisation som expanderat 

kraftigt och globalt de senaste åren. Därmed förmodar vi att det strategiska arbetet 

överlag har fått en större betydelse för Roxtec, vilket gör det viktigt att innesluta 

alla medarbetare i organisationens strategier och mål. Detta, menar vi, är ett 

essentiellt arbete för HR-funktionen i denna roll. 

 

Informanterna i ledningen poängterar att en viktig egenskap hos HR-funktionen är 

att stegvis kunna leda förändringar som sker med anledning av expansionen. Vi är 

övertygade om att det är av stor vikt att medarbetarna är insatta i förändringarna för 

att Roxtec ska kunna genomföra dessa med ett gott resultat, vi instämmer även med 

ovanstående informant om att det bör ske stegvis. Vi anser att den Strategiska 
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Partnern bör ha förändring som en del av sitt fokus då det är en central del av 

organisationens vinnande strategi. 

 

Ulrich och Brockbank (2005) samt Storey (1992) beskriver kompetensutveckling 

som ett av HR-funktionens strategiska arbetsområden. Vi får reda på att Roxtec 

arbetar kontinuerlig med detta och det framkommer att det pågår en ledarskaps-

utbildning för chefer inom organisationen. Vi tror att ledarskapsutbildningen är en 

bidragande faktor till att de mellanchefer vi intervjuar främst nämner utbildning 

som en del av det arbete de upplever att HR-funktionen hanterar. Då de endast 

nämner utbildning som strategiskt arbetsmoment tolkar vi det som att vetskapen 

kring andra strategier inom HR är bristande hos mellancheferna, med undantag från 

deras medvetenhet om HR-chefens samarbete med ledningen. Vi kan se att det 

strategiska arbetet på Roxtec främst drivs av ledningen där HR-funktionen snarare 

är en stödjande partner än en drivande strateg. Som vi tidigare nämnt har vi kunnat 

utläsa att kommunikationen kring organisationens strategi inte fungerar särskilt väl 

ut i organisationen och vi anser att HR-funktionen bör föra en tydligare dialog med 

mellancheferna för vad de kan dra för nytta av det strategiska HR-arbetet. 

Mellancheferna har i sin tur ett uppdrag att sprida bland annat övergripande 

målsättningar och strategier vidare i organisationen (Cunningham och Hyman, 

1997). Vi menar att det är viktigt att hela organisationen är införstådd med 

organisationens mål och strategiska planering, för att därigenom kunna ena den och 

säkerställa att alla arbetar mot samma mål.   

5.1.2.	  Process-‐	  &	  Regelexpert	  
I denna roll är HR-funktionen experter på frågor inom HR och arbetar 

ingripande. De ska övervaka att processer, lagar och regler efterföljs men 

även tillhandahålla direktiv och regler som främst ska underlätta för 

mellancheferna.  

 

Informanterna berättar att HR-funktionen har skapat mallar och rutiner för 

mellancheferna, vilka de berättar underlättar och kvalitetssäkrar att exempelvis all 

lönesättning och belöning sker under samma premisser. Vidare förklaras att HR-

funktionen bland annat har delat ut arbetsmiljöföreskrifter. Vi ser samtliga 

ovanstående arbetsuppgifter som moment i denna roll.  
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Enligt Ulrich och Brockbank (2005) är specialisering en grundläggande 

förutsättning för att kunna verka som expert. Flera av informanterna förklarar att de 

fyra medarbetarna på HR-funktionen har uppdelade arbetsuppgifter inom olika 

områden, som är strategi, utbildning, rekrytering och lön. Vi anser att en 

organisation av Roxtec:s storlek inte kan inneha en expertkompetens som sträcker 

sig över många olika områden, utan att en specialisering är nödvändig. Det skulle 

vara oerhört tidskrävande att alltid behöva ta reda på nya saker och ständigt sätta sig 

in i nya sammanhang. Vi tror att specialiseringen inom HR-funktionen på Roxtec 

gör att medarbetarna inte behöver uppfinna hjulet på nytt och därigenom 

effektiviserar verksamheten. Många av informanterna nämner även att HR-

funktionen alltid är snabba med svar och detta tror vi grundar sig i deras 

specialisering och är en av HR-funktionens styrkor.  

 

En av mellancheferna uttrycker sig på följande vis, ”Visst kan jag prata med min 

personal, men jag behöver ändå expertkunskapen vad som egentligen åligger 

företaget.”. Vi tror att HR-funktionen har ett stort ansvar på sina axlar gällande 

rollen Process- och Regelexpert, att vara experter inom allt. Dock påpekar flera av 

informanterna att de inte kräver att HR-funktionen ska veta allt direkt, men att de i 

så fall ska ta reda på den information som efterfrågas, detta menar även Ulrich och 

Brockbank (2005) menar är en förutsättning för att HR-funktionen ska kunna 

hantera egenskapen som expert. Vi upplever även att informanterna har ett stort 

förtroende för sin HR-funktion och för dess förmåga att kunna bistå med viktig 

kunskap och information. Detta är något vi kan se då bland annat en av 

informanterna förklarar hur denna erhåller ett stort ”trust” för HR-funktionen och att 

de kan sin sak.  

 

Roxtec har, i skrivande stund, 21 dotterbolag runt om i världen. Informanterna i 

ledningen anser att denna globalisering kräver en bred kunskap om lagar och regler, 

vad som gäller i dessa olika länder. De klargör för oss att HR-funktionen har det 

största ansvaret gällande detta och ledningsinformanterna förväntar sig att de ska 

vara experter inom detta område, framförallt då medarbetarna på Roxtec i 

Karlskrona har möjligheten att arbeta utomlands. Vi håller med och anser att det är 

viktigt att HR-funktionen är experter inom lagar och regler gällande anställning och 
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personal för att kunna verka som expertrådgivare inom HR-området. Vi anser dock 

att allmänna globala lagar och regler inte är en del av HR-funktionens ansvar att ha 

kunskap inom. Vi menar att dessa frågor bör tillfalla en juridisk avdelning. Det är 

därför viktigt att HR-funktionen även här är tydliga i kommunikationen av sitt 

arbete så att inte oklarheter uppstår, vilket i så fall kan leda till merjobb för HR-

funktionen.  

5.1.3.	  Internkonsult	  
Denna roll fungerar som ett stöd för både ledning och mellanchefer vid 

behov då den är drivande men inte ingripande, HR-funktionen ska i 

denna roll bistå med råd och stöd. 

 

Samtliga mellanchefsinformanter uttrycker att de betraktar och använder HR-

funktionen som ett stöd i olika ärenden och frågor. Vi tror därför att rollen 

Internkonsult är en framstående roll för Roxtec:s HR-funktion. Mellancheferna 

framhåller den handfasta hjälp de får vid till exempel rekrytering och med andra 

personalrelaterade områden och de beskriver bland annat HR-funktionen som 

stödjande och coachande. De flesta förväntar sig att HR-funktionen finns där som 

”backup” om konsultation skulle behövas, snarare än att HR-funktionen arbetar 

ingripande.  

 

Informanterna från ledningen ser HR-funktionen som ett stabilt stöd vilka hanterar 

både managementfrågor och organisationsfrågor. Vi finner dock att informanterna 

från ledningen är de som utvecklar sina svar kring HR-funktionen som stödfunktion 

minst, vilket vi tolkar som att ledningen inte har ett lika stort behov av HR-

funktionen som Internkonsult. Detta grundar vi i våra intervjuer och menar att 

Internkonsulten på Roxtec främst vänder sig till mellancheferna. Eftersom 

Internkonsulten bör vända sig till både ledningen och mellanchefer (Storey, 1992) 

kan vi fråga oss om det beror på okunskap hos ledningen kring vad de egentligen 

kan använda Internkonsulten till, eller kanske att ledningen får det stöd de behöver 

utan att egentligen behöva reflektera över det? Vi förmodar att det senare är 

anledningen då HR-chefen sitter i ledningen och de därigenom får det stöd de 

behöver utan eftertanke. Eftersom HR-funktionen besitter mycket kunskap om 

övriga organisationen är de en nyckelkomponent för att ena organisationens 
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affärsmål. Vi tror därför att HR-funktionens roll som Internkonsult kan vara till en 

stor fördel även för ledningen och bör utnyttjas till fullo. De kan verka som en 

strategisk rådgivare enligt Armstrong (2006) och vara ett stort stöd vid den 

strategiska planeringen, vilket i sin tur kan leda till att nå uppsatta mål. 

5.1.4.	  Personaluppassaren	  
Denna roll arbetar främst med administrativa arbetsuppgifter, för att 

tillgodose mellanchefernas och den operativa nivåns behov och 

önskemål. Rollen syftar även till att visa omtanke för alla medarbetare 

genom att lyssna, reagera och finnas tillgängliga. 

 

Vi inleder vår uppsats med ett citat från Wikander (Affärsdriven HR, 2011), vilket 

avser, bland annat, att HR inte har någon inverkan på vinsten och att det är HR-

funktionen håller koll på medarbetarnas födelsedagar. När vi efterfrågar 

informanternas första tanke kring HR, svarar de flesta instinktivt liknande 

”personalavdelningen”, ”löner” och andra administrativa uppgifter. Eftersom detta 

är en av intervjuns första frågor får vi genast en känsla av att citatet från Wikander 

stämmer överens med verkligheten på Roxtec. Dock kunde vi se att ju längre in i 

intervjun vi kom uttryckte informanterna sina uppfattningar desto djupare och mer 

utförligare. Då beskrev de att HR-funktionen innefattade mer än så, och kom vidare 

in på arbetsmoment så som utbildning, rekrytering och stöd. Vi tror att det första 

intrycket är av betydelse, framförallt för HR-funktionens image som vi har upptäckt 

påverkar funktionens syfte. 

 

Vår upplevelse är att ledningen inte har ett nära samarbete med denna roll i samma 

utsträckning som mellancheferna. Personaluppassaren ser situationer ur 

medarbetarens ögon men har samtidigt organisationens intresse i fokus (Ulrich & 

Brockbank, 2005). När diskussionen fortlöper, märker vi att informanterna ofta 

kommer till andra slutsatser om vad HR innebär, mer än bara den administrativa 

personalavdelningen. Vilket vi tolkar som att en djupare förståelse bortom den 

ytliga image som HR-funktionen verkar ha finns bland flertalet informanter. Vi 

anser dock att det är viktigt att låta hela förståelsen för funktionen komma upp till 

ytan för att inte riskera att missgynna funktionen med en begränsande image. 
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Ytterligare ett karaktäristiskt drag av Personaluppassaren är att vara en mjuk resurs 

som tillhandahåller hjälp (Ulrich och Brockbank, 2005), vilket även en av våra 

informanter förklarar då denne anser att HR-funktionen alltid finns nära tillhands 

och lyssnar på mellanchefernas behov. En mellanchef menar att denne får stor hjälp 

vid rekryteringar, HR-funktionen har ett färdigt upplägg och informanten uttryckte 

det är det bara för denne att ”glida in”. Även detta är ett typexempel för 

Personaluppassaren, vilken ofta agerar som en ”mellanschefsresurs” (Storey, 

1992). Vi får intrycket av att en stor del av HR-funktionens arbete består av denna 

roll, vilket säkerligen rotar sig i att de relativt nyligen enbart arbetat med dessa 

moment.  

 

Rollen som Personaluppassare anses av många teoretiker som negativ för HR-

funktionen i och med att den stjäl tid och kraft från funktionen som istället skulle 

kunna läggas på mer strategiskt arbete. Vi tror att det är ofrånkomligt att helt 

utesluta denna roll, då HR-funktionen bör ansvara för viss administration, 

exempelvis löneadministration. Dock tror vi att genom en tydlig delegering till 

mellancheferna och en ansvarsfördelning inom HR-funktionen skulle bidra till att 

HR-funktionen kan lägga tid och energi på andra arbetsmoment istället. Vi tror 

därför att ansvarsfördelningen inom HR-funktionen underlättar så att inte alla i HR-

funktionen hamnar i denna roll. De har enligt informanterna en person som ansvarar 

för det mer administrativa HR-arbetet, vilket vi ser vara den löneansvarige. Vi tror 

att detta är en fördelaktig taktik då det skapar utrymme för de övriga tre 

medarbetarna på HR-funktionen att skilja på personaladministrativt arbete och 

strategi- och utvecklingsarbete. Vi anser även att det är av stor vikt att de profilerar 

denna fördelning ut mot organisationen, för att undvika rollen som 

Personaluppassare. 

5.1.5.	  Profil-‐	  &	  Kulturbärare	  
Denna rolls arbete innefattar värderingar, företagskultur, profilering och 

employer branding, denna roll är både drivande och ingripande.  

 

I vår teoretiska analys har vi inte tydligt sett någon roll innefattandes arbete med 

värderingar och företagskultur, vilket vi ser som en viktig roll för en HR-funktion. 

Vi kan se att Armstrongs (2006) roll The Guardian of Values lyfter upp värderings-
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arbete, men anser dock att denna roll inte är tillräcklig och har därför valt att 

utforma en egen roll med större bredd, vilken vi kallar Profil- & Kulturbärare. I vår 

empiriska studie får vi bekräftat att denna rolls egenskaper är av stor vikt för 

medarbetarna på Roxtec, vi anser därför att det råder bristfällighet i de fyra rollerna 

vi har sammanställt.  

 

Många av informanterna, framförallt ledningen, berättar om vikten av att arbeta för 

en stark företagskultur i och med den pågående globaliseringen hos Roxtec. En av 

informanterna i ledningen beskriver en ”Roxtecare” med orden ”snabba”, 

”Skandinaviskt ledarskap” och ”flexibla mot kunder” informanten menar att dessa 

budskap är viktiga att profilera sig med runt om i världen för att skapa ett 

gemensamt värde. Då HR-funktionen arbetar med utbildningar, rekryteringar, 

personalfrämjande aktiviteter och andra personalinsatser, anser vi att de har tillgång 

till möjliga tillfällen att stärka gemensamma värden och profilera organisationen. 

Vilket vi även tror skulle ha en positiv inverkan till att ena organisationen och leda 

den mot framgång. Vi tror att HR-funktionens expertis för de mänskliga resurserna 

ger dem en stor möjlighet att påverka kulturen inom organisationen. Detta baserar vi 

dels på att de är involverade i vilka individer som får tillträde till organisationen, via 

ansvar för rekryteringar samt att de spelar en avgörande roll för nya individer i 

organisationen via upplärning och inskolning, där nyanställda introduceras samt 

börjar påverka och påverkas av organisationens kultur.  

 

Vi anser att rollen Profil- & Kulturbärare även ligger till grund för samtliga av de 

fyra rollernas aktiviteter i och med att organisationens värderingar och kultur 

genomsyrar allt arbete i organisationen. Vi ser att rollen som kulturbärare är en 

viktig del av HR-funktionen för att kunna ena organisationens kultur och 

värderingar i ett globalt företag. Vi ser även att HR-funktionen måste ha goda 

kunskaper av andra kulturer i kontext till den egna företagskulturen för att kunna 

erbjuda globala möjligheter för medarbetarna, exempelvis genom globala riktlinjer 

kring rekrytering och arbetsmöjligheter.  

 

Vi tror att det är av stor vikt att skapa ett mervärde för medarbetarna, vilket även en 

av våra informanter poängterar. Detta i sin tur kan leda till en bra grund för 

employer branding, vilket innebär att marknadsföra organisationen som ett attraktivt 
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varumärke gentemot potentiella-, tidigare- och nuvarande medarbetare (Parment & 

Dyhre, 2009). En informant berättar att denne anser att det hade varit värdefullt att 

få in fler ansökningar till en annonserad tjänst då urvalet ibland inte varit så stort. 

Att arbeta med exempelvis employer branding tror vi kan gynna Roxtec då vi under 

våra intervjuer förstått att det kan råda svårigheter att attrahera framförallt 

potentiella medarbetare, då främst på grund av Roxtec:s geografiska läge.  

 

Det är viktigt att HR-funktionen fokuserar på att tydliggöra för övriga 

organisationen vad de kan bidra med och vad de syftar till att arbeta med, detta är 

något vi har sett behövs i de flesta roller i och med att det är många som inte riktigt 

vet vad de kan utnyttja HR-funktionen till. Ulrich och Brockbank (2005) förklarar i 

sin teori om värdeskapande HR-arbete att en viktig del är HR-funktionens strävan 

att identifiera och prioritera de HR-processer som skapar mest värde. Vi anser 

därför att profilering är en viktig aspekt att ha med i rollen som Profil- & 

Kulturbärare, vilket vi menar att Roxtec borde lägga mycket fokus på.  

5.1.6.	  Avslutande	  Reflektioner	  kring	  HR-‐funktionens	  Roller	  
Vi har både teoretiskt och empiriskt sett att HR-funktionen främst arbetar mot 

ledningen och mellancheferna, vi har dock kommit underfund med att den operativa 

nivån inte helt kan räknas bort. En av våra informanter beskriver hur HR-funktionen 

bör finnas till hands även för den operativa nivån i frågor som exempelvis rör 

missnöje över den egna chefen. Vi menar inte att HR-funktionen bör ha kontakt 

med samtliga medarbetare på daglig basis, utan snarare att den operativa nivån ska 

känna att de kan vända sig till HR-funktionen vid behov av stöd. Här finner vi att 

rollen som Internkonsult skulle kunna breddas och involvera ett operativt fokus, då 

HR-funktionen i denna roll ska vara tillgänglig för personalfrågor och stöd. För att 

kunna skapa förtroende hos medarbetarna tror vi att det är av stor vikt att HR-

funktionen försöker synliggöra sig bland den operativa nivån. Då Roxtec:s personal 

är uppdelad i flera byggnader förslår en informant att HR-funktionen emellanåt 

skulle kunna arbeta i någon av de andra byggnaderna för att synliggöra sig för den 

operativa nivån, vilket vi tycker är en god idé. Kanske räcker det med att någon från 

funktionen finns tillgänglig i de olika byggnaderna under en dag i veckan för att den 

operativa nivån ska få en lättare tillgång samt bli mer medvetna om HR-funktionen. 
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Under en av intervjuerna får vi kännedom om att HR-funktionen på Roxtec 

förväntas arbeta med en del marknadsföring och extern information. Vår informant 

förklarar att det finns en gråzon mellan marknadsavdelningen och HR-funktionen, 

vilket har lett till att det är svårt att avgöra vem som ska hantera marknadsföringen. 

Informanten beskriver att HR-funktionen har en del kontakt med media, sköter 

sponsringsaktiviteter och är inblandade i hantering av sociala medier. I vår 

teoretiska referensram har vi inte funnit någon teori som behandlar att HR-

funktionen ska arbeta med denna typ av arbetsmoment. Våra egna upplevelser är att 

dessa arbetsmoment ska vila på marknadsföringsavdelningen och vi ställer oss 

frågande till varför HR-funktionen på Roxtec har detta ansvar. Vi anser att HR-

funktion bör få möjlighet att utveckla sitt strategiska arbete och de moment som 

majoriteten av organisationen efterfrågar, istället för att ägna sig åt sådana 

arbetsuppgifter. Om det är någon form av marknadsföring som HR-funktionen ska 

arbeta med bör det ligga i linje med employer branding för att skapa ett attraktivare 

varumärke. 

5.2.	  Image	  

En felaktig image av en HR-funktion kan begränsa dess kapacitet och bidra till att 

den inte används till sin fulla potential (Kulik & Perry, 2008). Vi ansåg därför att 

det var av stor vikt att undersöka om det finns ”felaktiga” eller missvisande 

uppfattningar kring HR-funktionen. Vi kan se att det finns spridda uppfattningar 

bland informanterna kring vad HR-funktionens syfte och användning är, vilket vi 

kopplar till deras tidigare erfarenheter kring HR-arbete samt vilka arbetsuppgifter 

informanterna själva har. Arbetsuppgifterna verkar framförallt ha betydelse för hur 

och när informanterna integrerar med HR-funktionen, vilket vi även tror kan ha att 

göra med hur mycket kunskap de har fått om funktionens arbete.  

 

Informanterna på ledningsnivån har, som tidigare nämnt, en mer strategisk 

inriktning på sin uppfattning av HR-funktionen. Medan mellanchefernas 

uppfattningar om HR-funktionen är relativt spridd. Vi tror att detta kan bero på att 

mellancheferna arbetar på skilda avdelningar samt att de har varit anställda olika 

länge i organisationen. Vi ser att de informanter som varit anställda under längre tid 

uppfattar HR-funktionen mer likt en personalavdelning. Detta tolkar vi som att HR-

funktionen inte har varit tillräckligt tydliga med att informera om de förändringar 
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som har skett under övergången från en personalavdelning till en HR-funktion. 

Dessa informanter har säkerligen svårare att tänka om och tänka nytt kring HR-

funktion och dess innebörd. Detta finner vi även beskrivas av Kulik och Perry 

(2008) som ett vanligt förekommande fenomen inom förändringar i organisationer. 

Vi tror att det därför är viktigt att HR-funktionen försöker förändra dessa 

uppfattningar för att på så vis lyckas erkännas som en del av strategin hos Roxtec, 

men även för att få övriga organisationen att inse vilka möjligheter HR-funktionen 

har (Jazzare & Levitt, 2008). 

  

Något vi finner intressant är det faktum att endast ett fåtal informanter upplever att 

HR-funktionens image är oklar, viket motsäger vår egen upplevelse efter studiens 

genomförande då vi finner en hel del skilda meningar om HR-funktionens image. 

En av våra ledningsinformanter uttrycker sig dock på följande vis: 

”Jag har ingen aning om vad de egentligen ska göra. De byter ju 

inriktning nu. Det är nog väldigt oklart vad de ska arbeta med. Det är 

dålig information om detta.” 

Vilket vi tolkar som att det finns medarbetare inom organisationen som upplever 

HR-funktionens image som oklar då de inte har lyckats förmedla sin nya inriktning. 

Vilket vi anser indikerar på att HR-funktionen bör förbättra sin information ut mot 

övriga organisationen. En av våra informanter nämner dock hur HR-funktionen har 

fått en ny identitet tack vare den nye HR-chefen, vilket vi ser som en möjlighet som 

skulle kunna utvecklas ytterligare. Detta genom att synliggöra samarbetet HR-

funktionen har med ledningen idag och genom att påvisa vilka positiva effekter som 

kan uppstå när HR-funktionen är delaktiga i organisationens strategi. Vi ser att det 

är viktigt att HR-funktionen förmedlar rätt image som ger rättvisa åt övergången 

syfte.  

 

Då HR-funktionen är ny på Roxtec befinner de sig, enligt våra informanter från 

ledningen, i en utvecklingsfas. Vi tror att detta skulle kunna innebära goda 

möjligheter att förmedla en gemensam och rättvisande image för HR-funktionen. 

Här finns det utrymme för HR-funktionen att bli bättre på att tydligare klargöra 

gentemot ledning, mellanchefer men även den operativa nivån, för vad de ämnar 

bidra med, hur de vill att övriga organisationen ska betrakta dem samt hur de kan 
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nyttja HR-funktionen. I den empiriska studien framgår det att många av 

informanterna upplever att HR-funktionen är på god väg i dess utveckling i att 

identifiera sig, men vi tror att ökade satsningar på information till alla i 

organisationen skulle gynna denna utveckling. Vi anser att detta bör satsas på, inom 

en snar framtid, då de säkerligen är svårare att implementera detta i ett senare skede, 

när medarbetare har skapat allt för inrutade föreställningar av HR-funktionen image. 

Vi menar inte att en ensidig uppfattning kring HR-funktionens image är nödvändig 

då HR-funktionens roller är många. Men vi anser att de behöver klargöra dessa 

olika roller gentemot organisationen så att en gemensam image kan skapas kring 

HR-funktionen. 

 

Att HR-funktionens image uppfattas som negativ på grund av arbetsmoment som 

nedskärningar eller förändringar (Kulik & Perry, 2008), verkar inte vara ett aktuellt 

fenomen på Roxtec. Vi tror att det kan bero på två saker, antingen är denna 

förknippning mellan HR-funktionen och negativa arbetsmoment inte är den samma 

i Sverige som i länder där detta har påvisats, alternativt är det just på Roxtec som 

HR-funktionen inte förknippas med ovanstående moment. Vi tror att det kanske kan 

bero på det faktum att de är en relativt ny funktion, i ett expansivt läge, som inte har 

kommit att genomföra några större förändringsarbeten eller liknande, de har 

troligtvis inte upplevt nedskärningar eller större motgångar ännu. Vår uppfattning är 

att det finns uppskattning och en positiv framförhållning bland informanterna för 

deras HR-funktion, vilket enligt oss är en klar fördel och god förutsättning för 

implementerandet av en tydligare image i framtiden.  

5.3.	  Delegering	  av	  Personalansvar	  

Genom att delegera personalansvar från HR-funktionen till mellancheferna, kan 

HR-funktionen överlämna arbetsuppgifter av mer personaladministrativa och 

relationsmässiga karaktärer, för att istället fokusera på mera strategiska och 

övergripande inriktningar (Cunningham & Hyman, 1997). De ska även medföra att 

mellancheferna tar ansvar för den egna personalens utveckling och koppling till de 

övergripande målen (Ulrich & Brockbank, 2005). I vår empiriska undersökning 

finner vi att samtliga informanter är eniga om att det i dagsläget inte finns några 

direkta arbetsuppgifter som skulle kunna avvaras från HR-funktionen och istället 

läggas på någon annan funktion inom organisationen. Vi tror att en avgörande orsak 
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till detta gensvar är mellanchefernas ovilja att axla mer praktiska arbetsuppgifter än 

de som redan de redan har.  

 

En av informanterna uttrycker att ytterligare arbetsuppgifter skulle skapa en press 

på mellancheferna, vilket även Armstrong (2006) beskriver som ett negativt 

scenario som kan uppstå vid delegering av personalansvar. Frågan är då om 

delegering av personalansvar skulle gynna HR-funktionen om de önskade att bli 

mer erkända som strategiska inom organisationen? Vi tror att mellancheferna redan 

tar ett stort ansvar gällande deras personal. Det viktiga för HR-funktionen vid 

delegeringen är att ge mellancheferna de rätta verktygen för att hjälpa dem leda 

bättre, för att sedan själva kunna fokusera på det strategiska HR-arbetet. Det viktiga 

är att HR-funktionen är dem som skapar riktlinjer och policys som utgår från 

strategin som mellancheferna sedan implementerar bland sin personal.  

 

Ett utmärkt tillfälle för att öka kunskapen bland mellancheferna, anser vi vara den 

utbildningssatsning som för närvarande görs på Roxtec, som även kommer 

genomföras även nästa år. Vi anser att detta utbildningstillfälle är fördelaktigt att 

använda för att öka kunskapen kring HR-funktionens arbete och för att informera 

cheferna om hur de kan dra nytta av funktionen i deras eget arbete. Vilket även 

skulle öka möjligheterna för en naturlig delegering av personalansvar.  
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6.	  Slutsats	  
I detta kapitel ämnar vi att besvara de frågeställningar som vi presenterade i det inledande 
kapitlet. Vidare ger vi rekommendationer till vårt undersökningsföretag. Kapitlet innehåller 
även ett stycke om de bidrag vi anser att vår studie har tillfört befintlig teori och 
avslutningsvis ger vi förslag till vidare forskning.

 

6.1.	  Besvarande	  av	  frågeställningar	  

 

 
Roxtec:s HR-funktion tillskrivs fem olika roller vilka är: Personaluppassare, 

Process- och Regelexpert, Internkonsult, Strategisk Partner och Profil- och 

Kulturbärare. Av dessa roller uppfattar ledningen HR-funktionen mest som 

Strategisk Partner och Process- och Regelexpert medan mellancheferna uppfattar 

HR-funktionen arbete mest likt Internkonsult men även Personaluppassare och 

Process- och Regelexpert. Både ledningen och mellancheferna anser även att HR-

funktionen är viktig för genomsyrandet av organisationens värderingar och kultur, 

därav utformade vi rollen Profil- och Kulturbärare.   

 

  
Vi kan se att vad som upplevs som värdeskapande HR-arbete varierar beroende på 

vilken position och vilka arbetsuppgifter ledningen och mellancheferna har. I vår 

empiriska studie finner vi att mellancheferna framförallt upplever stöd och 

rådgivning som väderfullt HR-arbete. De betonar främst stöd i rekryteringar och 

utbildningar samt rådgivning i regelmässiga frågor. Informanterna från ledningen 

framhåller däremot att HR-funktionens värdeskapande arbetsmoment innefattar 

kompetensutveckling och managementstöd. HR-funktionen förväntas arbeta 

automatiserat, decentraliserat och vara strategiskt delaktiga, vilket enligt vår 

uppfattning är grundläggande för alla informanters uppfattningar av ett värdefullt 

HR-arbete inom Roxtec. Vi ser att det är nödvändigt att HR-funktionen anpassar sitt 

arbete ut mot olika aktörer i organisationen för att på så vis åstadkomma 

värdeskapande HR-arbete genom att tillfredsställa olika behov.  

   

Hur	  uppfa^as	  HR-‐funk_onen	  av	  ledning	  och	  mellanchefer	  samt	  vilka	  effekter	  
får	  det	  för	  HR-‐arbetet	  inom	  organisa_onen?	  

Vilka	  roller	  ellskrivs	  HR-‐funkeonen	  av	  ledning	  och	  mellanchefer?	  

Vad	  anser	  ledning	  och	  mellanchefer	  vara	  värdeskapande	  HR-‐arbete?	  



KÄRT	  BARN	  HAR	  MÅNGA	  NAMN	  
Slutsats	  

Arvidsson	  Hanna,	  Cronholm	  Lisa,	  Melander	  Matilda	  |	  	  
 

56	  

  
Vi kan se att olika uppfattningar föreligger för vilken image HR-funktionen får, 

vilket vi även sett leder till konsekvenser för HR-arbetet. Vi kan konstatera att det 

finns oklarheter kring HR-funktionens image bland våra informanter och 

konsekvenserna av detta är att mellancheferna och ledningen efterfrågar olika 

arbetsmoment av HR-funktionen. Därav nyttjar inte ledningen och mellancheferna 

HR-funktionens fulla potential och går miste om vissa delar av det utbud funktionen 

har att erbjuda. Funktionen kan även användas i fel syfte, exempelvis vid 

oklarheterna i ägandet av marknadsföringsfrågan. Vi kan även se att en stor del av 

organisationen inte ser HR-funktionen som en strateg, vilket riskerar att försvåra 

HR-funktionens möjlighet att arbeta strategiskt. 

6.2.	  Rekommendationer	  

6.2.1.	  Strategisk	  partner	  
Vi ser att Roxtec:s HR-funktion i viss mån arbetar strategiskt men anser att de bör ta 

större och framförallt en mer drivande roll i det strategiska arbetet. Vi menar att 

HR-funktionen skulle kunna ge många positiva bidrag till organisationsstrategier 

utifrån ett HR-perspektiv. Studien visar att ledningen inte använder sig av HR-

funktionen som Internkonsult och därmed inte tar tillvara på den expertis inom 

strategi som HR-funktionen besitter. Istället använder ledningen funktionen likt en 

kommunikatör och översättare av strategi ut till övriga organisationen. En 

förutsättning för att ledningen ska kunna dra nytta av HR-funktionens expertis är att 

HR-funktionen förmedlar sin kompetens och tar större plats.  

6.2.2.	  Profilering	  &	  Information	  
Vi anser att HR-funktionen kan bli bättre på att tydliggöra och informera om 

funktionens syfte, så att medarbetarna i organisationen vet vad de kan använda dem 

till. Detta anser vi vara nödvändigt i samtliga fem roller. Roxtec:s HR-funktion 

befinner sig en utvecklingsfas och vi tror att de har goda möjligheter till att 

förmedla en rättvisande image. Vi anser att detta är något som bör göras inom en 

snar framtid, då det är svårare att implementera när medarbetarna har skapat sig en 

allt för etablerad image av HR-funktionen. Vi ser framförallt att HR-funktionen bör 

Vilka	  konsekvenser	  får	  uppfagningarna	  och	  HR-‐funkeonens	  image	  för	  HR-‐
arbetet?	  
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lägga mycket fokus på att informera och profilera funktionen gentemot de anställda 

som har arbetat på Roxtec under en längre tid.  

6.2.3.	  Marknadsföring	  
Roxtec:s HR-funktion arbetar idag med en del arbetsmoment som är kopplade till 

marknadsföringsavdelningen. Vi anser att detta inte är fördelaktigt då det riskerar att 

stjäla tid från andra arbetsmoment som ligger närmare HR-funktionens egentliga 

arbetsuppgifter. Därav råder vi HR-funktionen att tydliggöra ägarbilden av dessa 

arbetsmoment och delegera dem till “rätt” avdelning, med undantag för 

marknadsföringssatsningar som innefattar vårdandet av Roxtec:s varumärke, vilket 

vi anser ligga inom ramen för HR-arbete.  

6.2.4	  Delegering	  genom	  Utbildning 
Vi rekommenderar Roxtec:s HR-funktion att använda nästa års ledarskapsutbildning 

som ett tillfälle att utveckla mellanchefernas förmåga att axla personalansvar och 

genom detta decentralisera organisationen. Ledarskaps-utbildningen är även ett 

fördelaktigt tillfälle för HR-funktionen att profilera sig själva och tydliggöra sitt 

syfte i organisationen. På detta vis skulle mellancheferna få en bättre uppfattning av 

funktionen än vad de har idag och därmed kunna använda den effektivare. HR-

funktionen bör framförallt framhålla sitt strategiska arbete och låta det influera 

mellancheferna, så att de i sin tur anpassar sin ledning av den operativa nivån i 

samstämdhet med organisationens övergripande strategier och målsättningar. Vi 

anser därför att HR-funktionen, genom utbildningen, kan delegera ut 

personalansvaret framförallt i form av influenser och inspirerande ledarskap. 

 
Avslutningsvis tror vi att denna studie kommer bidra till att medarbetarna på Roxtec 

får en djupare insikt i och känsla för deras HR-funktions syfte och att HR-

funktionen får en tydligare bild av vad som upplevs vara värdeskapande HR-arbete 

inom organisationen. Vi hoppas att studien kan komma att ligga till grund för 

framtida utveckling och förbättring av HR-arbetet. Vi råder alla organisationer med 

har en HR-funktion vilken det finns oklarheter kring eller som befinner sig, likt 

Roxtec, i en utvecklingsfas, att ta till sig av de ovanstående rekommendationerna. 
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6.3.	  Studiens	  Bidrag	  till	  Teorin	  

Vi har genom vår studie funnit att teorierna kring HR-funktionens roller brister och 

konstaterat att det saknas en tyngd kring kultur, profilering och värderingar. Vi har 

därför skapat en egen roll som syftar till just detta arbete, Profil- och Kulturbäraren. 

Det har visat sig att dessa aspekter är ytterst viktiga och bör lyftas fram tydligare av 

teoretikerna. Vi anser att rollens innebörd ligger till grund för alla medarbetares 

arbetsuppgifter och därmed genomsyrar hela organisationen därav har vi valt att 

placera rollen centralt i vår modell. Vi anser att Profil- och Kulturbäraren 

fullbordar de andra rollerna, vilket skapar ett enat HR-arbete med möjligheten att 

uppnå ett mer värdeskapande HR. Denna rolls karaktär av att vara profilerande kan 

komma att öka förståelsen och kunskapen för de roller HR-funktionen tillskrivs, 

vilket vi ser att det finns ett behov för idag. Den sidostudie vi genomförde med HR-

funktionen bekräftar även att denna roll existerar på Roxtec, genom att 

medarbetarna inom HR-funktionen valde ut denna roll som en av deras viktigaste 

och mest grundläggande. 

6.4.	  Vidare	  Forskning	  
Vi har genom våra studier uppmärksammat att det finns en stor möjlighet till vidare 

forskning inom ämnet, då vi sett att teorin inte berör alla aspekter inom HR-

funktionens roller. Vårt förslag är att rollen Profil- och Kulturbärare undersöks, 

analyseras och implementeras, i fler organisationer och att det därmed fastställas om 

detta enbart är ett enskilt fenomen eller om det faktiskt är så att rollen är frekvent 

förekommande och förtjänar en plats i den framtida teorin.  

 

Kärt barn har många namn, vi har givit det ytterligare ett. Kan det finnas fler? 

Strategisk	  Partner	   Internkonsult	  

Process-‐	  &	  Regelexpert	   Personaluppassaren	  

Profil-‐	  &	  Kulturbärare	  
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Formalia	  

1. Vad har du för arbetstitel? 

2. Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 

3. Hur många år har du arbetat för Roxtec? 

HR-‐funktionen	  

4. Vad tänker du på när vi säger HR? 

5. Vad anser du att HR-funktionen har för arbetsuppgifter? 

6. Hur märker du av HR-funktionens arbete?  

7. Vad har du för förväntningar på HR-funktionen? 

8. Möter HR-funktionen de förväntningar som du har? 

9. Finns det något som HR-funktionen inte gör idag som du skulle önska att du 

kunde nyttja dem till? 

10. Vad tycker du HR-funktionen är duktiga på?  

11. Vad skulle de kunna bli bättre på? 

12. Upplever du att det finns oklarheter kring HR-funktionens image inom 

organisationen? 
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Övriga	  frågor	  
1. Vilken nivå upplever du att HR-funktionen arbetar främst mot: 

a. Den operativ nivå 

b. Mellanchefsnivå 

c. Ledningsnivå 

d. Samtliga eller två av dem? 

2. Upplever du att HR-funktionen är delaktiga i de övergripande 

företagsmålen? På vilket sätt bidrar de? 

3. Känner du att du kan vända dig till HR-funktionen för rådgivning? 

4. Upplever du att HR-funktionen arbetar med problemlösning? 

5. Upplever du att ni kan vända er till HR-funktionen och få experthjälp 

gällande olika funktioner i er organisation?  
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Linnéuniversitet	  –	  kvalitet	  och	  kompetens	  i	  fokus	  
	  
Den	  1	  januari	  2010	  gick	  Växjö	  universitet	  och	  Högskolan	  i	  Kalmar	  samman	  och	  bildade	  
Linnéuniversitetet.	  Linnéuniversitetet	  är	  resultatet	  av	  en	  vilja	  att	  öka	  kvalitet,	  attraktionskraft	  och	  
utvecklingspotential	  för	  utbildning	  och	  forskning,	  och	  spela	  en	  framträdande	  roll	  i	  samverkan	  med	  
det	  omgivande	  samhället.	  Linnéuniversitetet	  erbjuder	  en	  attraktiv	  kunskapsmiljö	  med	  hög	  kvalitet	  
och	  konkurrenskraftig	  kompetens.	  
	  
Linnéuniversitetet	  är	  ett	  modernt	  internationellt	  universitet	  som	  betonar	  nyfikenhet,	  nytänkande	  	  
och	  nyttiggörande.	  För	  oss	  är	  närhet	  till	  studenterna,	  världen	  och	  framtiden	  i	  fokus.	  
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