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Inledning: HR-arbetets uppgifter är många och innebär att som HR-arbetare vara 

många parter till lags. HR-arbetare ska dels arbeta för organisationers lönsamhet och 

effektivitet och dels skapa goda relationer med personal och värna om de mänskliga 

resurserna. De möts av motstridiga förväntningar som innebär att deras arbetssituation 

blir utsatt. För att hantera dessa skilda förväntningar krävs en förmåga att kunna skifta 

mellan de roller som krävs i arbetet. 

Syfte: Att skapa förståelse för hur människor inom HR-avdelningar upplever de olika 

rollerna som arbetet kräver. Vi ämnar skapa en större medvetenhet för den utsatta 

position som HR-arbetare befinner sig i, för att belysa och möjliggöra förebyggande 

åtgärder. En ökad förståelse för rollproblematiken hos HR-arbetare kan även underlätta 

orienteringen och förhållningen till de roller som individer och avdelningar själva intar 

samt de roller som de påtvingas. Resultaten ämnar även mynna ut i ett underlag för 

reflektion om HR-arbetares egen nutida samt framtida roll i organisationen och hur de 

kan nå en önskvärd position där fler intressenter blir nöjda. 

Metod: Studien baseras på en fallstudie i ett stort företag som ingår i en internationell 

koncern. Arbetet har utförts med hjälp av en kvalitativ forskningsstrategi, som fokuserar 

på intervjuer, samt en deduktiv ansats. 

Resultat: Studien påvisar brister i befintlig teori gällande HR-arbetares utsatta position. 

Studien har därför genererat i tre nya antagande som komplement till teorin, vilka är 

följande: (1) HR-arbetet är strategiskt och fokuserar främst på rollen som strategisk 

partner, vilket leder till begränsad rollöverlastning. (2) HR-arbetare agerar mot olika 

aktörer men prioriterar arbetsgivaren, vilket leder till minskade rollkonflikter. (3) HR-

arbetares roll är till viss del oklar på grund av förskjutning av arbete samt bristande 

arbetsfördelning, vilket leder till oklarhet. 

 

Nyckelord: Human resource, Roller, Strategiskt ledarskap, Organisation, Ledarskap, 

HRM
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Abstract 

According to the theories the HR-work is versatile and requires accommodation and 

satisfaction of various parties. The HR-workers must work for organizations' 

profitability, and at the same time build good relations with people within the 

organization. This entails that HR-workers must have the ability to switch between 

different roles to manage the divergent expectations. This study’s purpose is to create an 

understanding of how HR-workers experience the different roles that their work 

requires, and to create an awareness of their exposed position. The theoretical 

framework focuses on role overloading, role conflict, and role ambiguity in relation to 

HR-workers exposed position. The study is based on a qualitative case study, and the 

empirical material has been collected through interviews. The study identifies flaws in 

existing theory regarding HR-workers’ exposed position. The study has generated three 

new assumptions, which are: (1) The HR-work is strategic, and the focus is primarily on 

the role as strategic partner, which leads to limited role overload. (2) HR-workers are 

acting against different parties, but prioritize the employer, which leads to a decreased 

level of role conflict. (3) HR-workers’ role is to some extent unclear, because of the 

displacement of work and lack of division of labor, which leads to ambiguity. 

 

Keywords: Human Resource, Roles, Strategic Management, Organization, Leadership, 

HRM 
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1 Inledning 
Inledningsvis i det här kapitlet redogör vi för begreppet Human Resource, vilket utgör 

grunden för vår studie. Vi fastställer vad HR är och vad en HR-arbetares övergripande 

uppgifter innebär. Under nästkommande rubrik avhandlas även begreppet roller. Vi 

inleder med att konkretisera begreppet roll och ger exempel på vad som påverkar 

människors roller. Vidare kopplar vi samman de båda begreppen i en diskussion där vi 

belyser och argumenterar för vårt forskningsproblem. Diskussionen mynnar sedan ut i 

tre frågeställningar och avslutningsvis redogör vi för studiens syfte. 

 

1.1 Bakgrund 
Tänk dig att du arbetar på en HR-avdelning i en stor organisation. Ena dagen sitter du 

på möte med ledningsgruppen och diskuterar organisatoriska frågor och verkar 

strategiskt för ett fortsatt hållbart arbete. Det kan handla om att kompetensutveckla 

personalstyrkan eller att arbeta med hälsofrämjande arbete inom organisationen. Nästa 

dag är din uppgift att bemöta personalens upprördhet över ett visst beslut som ledningen 

tagit, ett beslut som även du står bakom genom din plats i ledningsgruppen. Du värnar 

om personalens bästa då grundtanken i HR är att arbeta med de mänskliga resurserna på 

bästa sätt. Du är en förespråkare av hälsoarbete på arbetsplatsen och är mån om att 

personalen ska må så bra som möjligt. I och med din utsatta position har du även ett 

ansvar gentemot arbetsgivare och ledningsgrupp. Arbetsgivaren ställer krav på dig och 

formulerar mål som du ska uppnå. För att tillmötesgå dessa olika krav slits du mellan 

skilda roller. Ibland ska du vara den medmänskliga, mjuka ledaren för att i nästa stund 

inta rollen som en resultatinriktad chef. Hur tar du dig an de olika rollerna du tvingas 

inträda och kan de även påverka hur du upplever din arbetssituation? 

Human Resource 

Texten ovan diskuterar studiens huvudfokus, vilket är rollproblematik inom Human 

Resource. Vi kommer nu vidare att dels identifiera och dels problematisera HR-

arbetares utsatta position. Vi inleder med en historisk bakgrund av HR och tydliggör 

även begreppet HRM. Lindmark & Önnevik (2011) beskriver att i början på 1900-talet 

började företag att fokusera på sina anställda och deras välmående. Tengblad & Hällsten 

(2000) redogör för att begreppet Human Resource  introducerades  på 1950-talet av 

Peter Drucker. Drucker ansåg att organisationer lade för stor vikt vid att se personal som 

en dyr kostnad och inte som en tillgång. Vidare menade han att man istället skulle 
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fokusera på vad människor kan bidra med till organisationer. Han framhöll även att 

människor behöver gemensamma mål och värderingar i sitt arbete för att känna sig 

motiverade och arbeta effektivt, enligt Tengblad & Hällsten (2000). Rennstam (2012) 

redogör för att HR på 1980-talet blev mer inriktat på strategiskt arbete för att 

effektivisera organisationer. Vidare beskriver han att det idag är vanligt att man 

benämner HR som ett strategiskt personalarbete då det fokuserar på att göra 

organisationer lönsamma genom effektiva strategier. Idag finns HR-avdelningar i 

många större organisationer och begreppet HR är välkänt, enligt Rennstam (2012). 

Thylefors (2007) beskriver HR-arbetet som mångsidigt. Det innebär att en HR-arbetare 

både bör vara motiverande och stöttande samt i vissa situationer ha ett målinriktat 

fokus. Författaren belyser även ledarskapets betydelse för HR-arbetet och förklarar att 

det är ledarens personlighet som avgör ledarskapets effektivitet. Vidare beskriver 

författaren att en bra HR-ledare måste kunna hantera oförenliga viljor och åsikter 

samtidigt som HR-ledaren ska kunna föra verksamheten framåt i pressande situationer. 

För att lyckas måste HR-ledaren, enligt Thylefors (2007) vara karismatisk, ha en 

retorisk förmåga samt kunna framföra sina känslor och upplevelser för att påverka 

gruppens arbete. Hon beskriver även att en duktig HR-ledare har goda kunskaper om 

organisationens informella regler och är väl medveten om vilka kommunikations- och 

informationskanaler som ska användas för beslutsfattande. Författaren förklarar att en 

HR-ledare som är kunnig i organisationens politiska system kan ha ett inflytande på 

kulturen, vilket i sin tur kan påverka planering, beslut och arbetsutformning. Det är 

angeläget att ha kunskap om den kultur man befinner sig i för att fatta rätt beslut vid rätt 

tillfällen. Ett framgångsrikt ledarskap förutsätter också att en HR-ledare är bra på att 

kontrollera och utvärdera verksamheten och dess arbetsprocesser, beskriver Thylefors 

(2007). 

Enligt Lindmark & Önnevik (2011) handlar Human Resource Management generellt 

om att utveckla personalstyrkan med hänsyn till varje individs olika förutsättningar. 

Författarna förklarar att det även är HR-arbetares uppgift att stötta chefer i ledarskap, 

arbeta med personalfrågor, rekryteringar, utvärderingar, förändringar och verka för en 

tillfredsställande företagskultur. H:et i HRM står för Human och koncentrerar sig på den 

mjuka delen av HRM. Författarna beskriver att skapa motivation, förståelse för arbetet 

och situationsanpassning är centrala delar i HRM-arbetet. I deras mening är det viktigt 
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att skapa trivsel på arbetsplatsen för att få tillfredsställda medarbetare. Välbefinnande 

och goda arbetsresultat kan främjas genom att tillgodose människors inre och yttre 

behov samt delge dem förtroende och ansvar, beskriver Lindmark & Önnevik (2011). 

R:et i HRM står för Resources som är den hårda delen av begreppet och syftar till att 

människor i organisationer ska ses som resurser att ta tillvara på. Vidare beskriver 

författarna att de mänskliga resurserna ska användas för att skapa effektiva och 

lönsamma organisationer. M:et står för Management i HRM-begreppet och fokuserar på 

ett strategiskt ledarskap, vilket innebär att man som ledare ska vara insatt i 

organisationens värderingar och mål för att kunna utföra ett strategiskt arbete enligt 

Lindmark & Önnevik (2011).  

Millmore m.fl. (2007) förklarar HRM som förhållandet mellan en organisations 

strategiska ledning och förvaltande av personalresurser. Enligt författarna är den exakta 

innebörden av förhållandet i praktiken svår att analysera och utvärdera. De beskriver att 

integrationen av HRM i organisationen är en erkänd nödvändig strategisk förutsättning 

för att organisationen ska skapa förutsättningar och öka chanserna att bli lönsamma och 

effektiva. Enligt Truss m.fl. (1997) kan HRM delas in i hårt och mjukt. Den hårda delen 

av HRM står för det strategiska tänket, vilket innebär att göra företag lönsamma genom 

hård kontroll. Den mjuka delen av HRM handlar om att se till personalens bästa i första 

hand och stå upp för deras frågor förklarar Truss m.fl. (1997), vilket beskriver bredden 

av HR-arbetet.   

Roller 

Vår studie kommer fortsättningsvis att fokusera på HR-arbetets olika roller. För att 

tydliggöra bakgrunden till problemet beskriver vi begreppet roller och hur de skapas. 

Lennéer Axelson & Thylefors (2005) beskriver roller som resultatet av de normer och 

förväntningar som finns på en särskild prestation eller position. Författarna diskuterar 

att det är själva förväntningarna som avgör hur rollen ser ut. Angelöw & Jonsson (2000) 

beskriver roller på ett liknande sätt, det vill säga som resultatet av de normer som 

appliceras på en viss uppgift. Författarna särskiljer tillskrivna roller och förvärvade 

roller från varandra. De hävdar att tillskrivna roller är de roller vi föds in i och som vi 

inte kan påverka, till exempel att vara kvinna. Förvärvade roller innefattar roller som vi 

själva väljer, exempelvis det yrke vi valt eller ett intresse vi utvecklar. De tillskrivna och 

de förvärvade rollerna tillsammans kallas för sociala roller, beskriver Angelöw & 
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Jonsson (2000). Vidare diskuterar författarna hur mycket sociala roller och beteenden 

påverkar människan. De förklarar att människan aldrig helt på egen hand utformar sitt 

liv, då förväntningarna från omgivningen har stor betydelse för oss. Förväntningarna vi 

har på oss själva och andra kommer från vår kultur, samhället vi lever i idag samt 

historiskt sett och dessa skapar tillsammans ett socialt samspel. De sociala rollerna 

ändras hela tiden och påverkas av gruppkonstellationer, normer och individer vilket gör 

att de förblir föränderliga, förklarar Angelöw & Jonsson (2000). Katz & Kahn (1978) 

beskriver att förväntningar och krav kan bidra till något som de kallar för 

rollöverlastning, rolloklarhet och rollkonflikter. De förklarar att rollöverlastning innebär 

att kraven från olika parter är för många vilket leder till en överlastning för rolltagaren. 

Rollkonflikt handlar däremot om motstridiga förväntningar och krav från omgivningen 

som kolliderar och orsakar konflikter. Slutligen beskriver författarna rolloklarhet som 

otydlighet i arbetsrollen vilket leder till missnöje och en känsla av meningslöshet. Vi 

tycker oss kunna se ett tydligt samband mellan dessa tre kategorier inom roller och HR-

arbetares utsatta position. 

Vi har härmed redogjort för bakgrunden till vårt forskningsområde då vi tydliggjort 

begreppen HRM och roller. Vidare kommer vi att koppla samman de båda begreppen i 

forskningens problemdiskussion där vi diskuterar och argumenterar för HR-arbetares 

utsatta position i organisationer. Vi kommer även att tydliggöra varför 

rollproblematiken är en stark bidragande orsak till den utsatta positionen. 

1.2 Problemdiskussion 

Lindmark & Önnevik (2011) beskriver att det är HR-arbetares uppgift att strategiskt 

arbeta med personalfrågor, utveckla organisationer och stötta chefer i deras ledarskap. 

HR-arbetare bör, enligt författarna, ha en inblick i rekryteringsprocessen, 

arbetsprocessen, utvärderingar, belöningssystem, kompetensarbete, förändringsarbete, 

företagskulturen samt ledarskapet. Millmore m.fl. (2007) beskriver att HR-arbetares 

främsta uppgift är att bidra till en produktiv och lönsam organisation. De förklarar att 

HR-arbetare ska förmedla organisationens mål och värderingar till de anställda inom 

organisationen. De bör även göra upp en strategisk plan för hur de ska lyckas förmedla 

det. Baserat på det här kan vi se att HR-arbetares arbetsuppgifter är många och kan 

bestå av allt ifrån att vara ett stöd för chefer till att vägleda personal. De bör både inneha 

förmåga att styra sina medarbetare strikt och fatta svåra beslut när situationen kräver 
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det, men samtidigt kunna utöva ett mjukt och stöttande ledarskap. Att gå till arbetet utan 

att veta om man ska agera som en tyrann eller psykolog kan upplevas som en svår 

uppgift och vi undrar därför hur HR-arbetare påverkas av de olika roller som HR-arbetet 

kräver. 

Problematiken inom HR-arbetet är aktuell och diskussioner förekommer ständigt i 

media. Ambjörn (2014) diskuterar att HR-arbetet är en utmaning och att HR-arbetare 

ska bygga trovärdiga relationer till de anställda samtidigt som de får order från högre 

befattningar. Hon beskriver att förutom relationer till dessa parter finns det även 

förväntningar från fackförbund och företagsägare som de ska leva upp till. I samma 

artikel förklaras också att HR-arbetares främsta uppgift i framtiden bör vara att värna 

om relationer. Vi kopplar dessa motstridiga krav och förväntningar till den väl 

dokumenterade problematiken för mellanchefer. Mossboda m.fl. (2005) beskriver att en 

mellanchef behöver representera både sina medarbetare och sin överordnade chef, vilket 

de kallar för ett dubbelt representantskap. Båda parterna har olika förväntningar och det 

krävs att en mellanchef kan tillmötesgå dem alla. Arbetet som mellanchef innebär ett 

stort ansvar, enligt författarna, och de beskriver att mellanchefer måste kunna 

representera båda parterna och inneha en neutral position. Vi tycker oss se ett tydligt 

samband mellan problematiken för mellanchefer och HR-arbetare, då även HR-arbetare 

ofta verkar på en nivå mellan chef och medarbetare. Vi har ovan diskuterat kopplingen 

mellan HR och mellanchefer men intressant är att HR-avdelningar ofta ses som en 

kompletterande stödfunktion till organisationen. Det här innebär att HR-arbetars roll bör 

vara ännu mer utsatt då de ska arbeta både med ledning, mellanchefer och medarbetare. 

För att förtydliga vår tanke redogör vi för Mintzbergs organisationsstruktur. Mintzberg 

(1983) har tagit fram ett exempel på en organisationsstruktur som innefattar en operativ 

kärna, mellanchefsnivå, strategisk ledning samt två stödfunktioner. I den operativa 

kärnan finns medarbetare som arbetar med det som organisationen är avsedd att tillföra 

exempelvis säljare, kundtjänstmedarbetare eller sjuksköterskor. Mellancheferna är de 

som finns mellan den strategiska ledningen och den operativa kärnan och har som 

uppgift att samordna och knyta samman verksamheten. Organisationens ledning 

motsvarar den strategiska ledningen och bär det yttersta ansvaret för hela 

organisationen. Stödfunktionerna innehåller specialister som verkar för att stötta 

verksamheten i såväl ekonomi som städning, enligt Mintzberg (1983).   
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Eftersom vi kopplar HR-arbetares utsatta position till mellanchefsproblematiken finner 

vi det intressant att framhålla ledarskapets betydelse. Thylefors (2007) beskriver att 

människor inom HR-avdelningar har olika förväntningar på sig och måste inneha olika 

ledaregenskaper när de arbetar med människor. Thylefors (2007) redogör för en modell 

som visar på de egenskaper som en drömledare bör besitta. Dessa ledaregenskaper 

handlar om att kunna belöna, vara lyhörd och stöttande och samtidigt inneha förmågan 

att kunna bestraffa, delegera och dirigera. Modellen visar upp en bild av ett ledarskap 

med en bredd av varierande egenskaper. Trots det är egenskaperna skrämmande lika de 

som HR-arbetare bör besitta för att klara av sitt dagliga arbete. Vi ser här ett tydligt 

tecken på den utsatta position som HR-arbetet medför, ett arbete som innebär att både 

kunna belöna och bestraffa men även ta och ge order.  

Ulrich & Brockbank (2005) belyser HR-arbetares utsatta position och redogör för att 

HR-arbetare formas av fyra identifierbara roller som vi senare kommer att redogöra för i 

vår teoretiska referensram. De beskriver att många HR-arbetare kan uppleva dessa 

skilda roller som intressanta och lockande i teorin men att det i verkligheten går att 

identifiera en problematik. Författarna förklarar att det är vanligt att HR-arbetare inte 

kan kombinera och situationsanpassa rollerna. Även Sveningsson & Alvesson (2010) 

beskriver att i dagens organisationer behövs förmågan att kunna skifta mellan olika 

roller och ledarskapstyper. De redogör för att idealet på hur ett gott ledarskap ska utövas 

förändras kontinuerligt och ledarskapet måste därför anpassas till varje situation och 

individ. Vidare förklarar de även att kraven och förväntningarna från över- och 

underordnade förändras med tiden. De beskriver att de olika kraven kan komma att 

påverka ledarens egen självbild och försvåra bibehållandet av en stabil självuppfattning. 

Författarna förklarar att det är personalen som skapar ledarrollen och att det därmed 

influerar ledarens bild av sig själv. Vår tanke är att det som författarna beskriver ovan 

bör vara extra utmärkande för HR-arbetare på grund av de olika roller de dagligen måste 

träda in i, vilket även styrks av Lindmark & Önnevik (2011) som beskriver att HR-

arbetare finns till för att tillgodose många behov. Som tidigare nämnts i studiens 

bakgrund står HRM-begreppet för både hårda och mjuka delar. Med utgångspunkt i 

denna förklaring är HR-arbetares uppgift att arbeta med att motivera de anställda och 

tillgodose deras behov samtidigt som de ska kunna bidra till ett bra resultat i 

redovisningen. De ska även i sin utsatta position kunna hantera en ledarroll och utöva 

ett framgångsrikt ledarskap. Rollerna för HR-arbetare är uppenbarligen många och det 
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är intressant hur människor som arbetar inom HR-avdelningar innehar förmågan att 

växla mellan de olika roller som arbetet kräver. 

1.3 Frågeställningar 
 

 Hur förhåller sig HR-arbetare till de roller som de intar samt de roller som de 

påtvingas? 

 Hur hanterar HR-arbetare den utsatta position som innebär att vara många parter 

till lags? 

 Hur upplever människor inom HR-avdelningar sin utsatta arbetssituation? 

 

1.4 Syfte 

Vårt syfte med den här studien är att skapa förståelse för hur människor inom HR-

avdelningar upplever de olika rollerna som arbetet kräver. Vi ämnar skapa en större 

medvetenhet för den utsatta position som HR-arbetare befinner sig i, för att belysa och 

möjliggöra förebyggande åtgärder. En ökad förståelse för rollproblematiken hos HR-

arbetare kan även underlätta orienteringen och förhållningen till de roller som individer 

och avdelningar själva intar samt de roller som de påtvingas. Resultaten ämnar även 

mynna ut i ett underlag för reflektion om HR-arbetares egen nutida samt framtida roll i 

organisationen och hur de kan nå en önskvärd position där fler intressenter blir nöjda. 
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2 Teoretisk referensram 
I det här kapitlet presenterar vi vår teoretiska referensram. Eftersom vi kopplar HR- 

arbetares utsatta position till mellanchefsproblematiken har vi valt att dela upp vårt 

teoretiska material efter Katz & Kahn (1978):s teorier om rollöverlastning, 

rollkonflikter och rolloklarhet för mellanchefer. Under dessa rollteorier redogör vi för 

andra relevanta teorier inom vårt valda ämne för att sammankoppla rollproblematiken 

med HR. Vår teoretiska referensram kommer slutligen att mynna ut i en teoretisk modell 

som är baserad på tre antaganden som vi senare bygger forskningens empiri- och 

analysdel på. 

2.1 Rollöverlastning 
Katz & Kahn (1978) beskriver att mellanchefer har en mängd olika krav på sig från 

skilda håll. Dessa krav kan vara stora och kravet på flexibilitet mellan roller är för 

många svår att hantera. I flera fall kan kraven leda till en rollöverlastning för 

mellanchefer på grund av de olika roller de behöver inträda för att klara av arbetet. 

Rollöverlastning innebär att mellanchefer har motstridiga krav på sig, vilket betyder att 

mellanchefer måste träda in i olika roller för att tillmötesgå kraven. När kraven och 

rollerna blir för många är risken stor för att rollöverlastning uppstår. Författarna 

beskriver att det inte bara är skiftningen mellan olika roller som leder till överlastning. 

En annan bidragande orsak är tidsbristen som uppstår på grund av de olika rollerna. Det 

tar tid att hantera krav från både över- och underordnade och samtidigt träda in i den roll 

som situationen kräver enligt Katz & Kahn (1978). Författarna påpekar att 

rollöverlastning är ett stort problem inom organisationer idag. De diskuterar 

rollöverlastning som en typ av rollstress som uppstår på grund av att det inte finns 

tillräckligt med tid för att uppfylla omgivningens olika krav och förväntningar. Det 

ställs för höga krav på en och samma roll, vilket kan leda till negativ stress. Katz & 

Kahn (1978) beskriver att lösningen på bristen av tid bör vara att delegera ansvaret 

vidare till andra. Samtidigt hävdar de att problematik kan uppstå med att lägga bördan 

på andra, då även dessa personer kan drabbas av stress. För att minska överlastningen 

tvingas mellanchefer att minska på kvalitetsnivån eftersom de inte vill belasta andra. 

Resultatet blir att arbetets kvalité försämras samtidigt som stressen blir mindre, enligt 

Katz & Kahn (1978). 
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2.1.1 HR-avdelningars arbetsuppgifter 

För att visa bredden av HR-arbetet presenterar vi här tre olika teorier om HR-

avdelningars uppgifter. Vi ser ett samband mellan denna bredd av arbetsuppgifter och 

rollöverlastning då HR-arbetare behöver ikläda sig de roller som arbetet kräver. 

Lindmark & Önnevik (2011) beskriver att HR-avdelningars arbetsuppgifter är 

varierande och många. Avdelningarna ska tillmötesgå kraven från olika håll samtidigt 

som de har förväntningar från både över- och underordnade. Nedan redogör vi för de 

övergripande arbetsuppgifterna som HR-avdelningar utför enligt Lindmark & Önnevik 

(2011). Författarna beskriver att syftet med att ha en HR-avdelning är att effektivisera 

verksamheten genom att ta tillvara på de mänskliga resurserna i organisationen på ett 

optimalt sätt. 

 Urval/ rekrytering- HR-avdelningar arbetar med urval och rekrytering av nya 

medarbetare. Dessa uppgifter innebär ett stort ansvar eftersom organisationer har 

som mål att anställa rätt medarbetare till arbetsplatsen. 

 Kvalitetsarbete & utvärderingar- HR-avdelningars arbetsuppgifter innefattar 

även att utvärdera de beslut som tas i organisationen gällande personal. Genom 

att utvärdera beslut som tas ökar möjligheterna för organisationen att generera 

hög kvalité till verksamheten. 

 Belöningssystem & motivation- HR-avdelningar ska belöna och motivera sina 

medarbetare i sitt arbete. Författarna förklarar att belöningar leder till motiverad 

personal och att det är organisationers sätt att ge något i utbyte för ett väl utfört 

arbete. 

 Utveckla de mänskliga resurserna- HR-avdelningars arbetsuppgift är att 

utveckla organisationers mänskliga resurser. Det är viktigt att arbeta med de 

mänskliga resurserna för att skapa konkurrenskraftiga organisationer som förblir 

stabila på marknaden. För att utveckla personalen arbetar HR-avdelningar med 

att utbilda och höja kompetensen bland medarbetarna. 

 Ledare/chef- De som arbetar inom HR-avdelningar måste kunna anpassa sitt 

ledarskap till olika situationer. HR-ledare bör kunna leda sina medarbetare och 

få dem att känna harmoni och delaktighet i sitt arbete. De bör även ge tydliga 

direktiv och kommunicera på en nivå som är anpassad efter varje person de 
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möter. Vidare ska HR-ledare kunna visa på flexibilitet och lära sig att förutse 

konflikter. En HR-ledare ska också vara glad, social och en god lyssnare när det 

krävs. 

 Chefstöd- HR-avdelningar arbetar inte enbart för medarbetare utan även för 

chefer. De har till uppgift att stötta chefers beslut i olika personalfrågor. De ska 

även anpassa sig efter ledningens krav och förväntningar och kommunikationen 

mellan ledningen och anställda sker vanligtvis genom HR-avdelningar. 

Även Rennstam (2012) beskriver att HR- arbetet innebär en mängd olika 

arbetsuppgifter. Han redogör för att HRM grundar sig i att arbeta med människor för att 

effektivisera organisationer. Vidare förklarar han att organisationer innefattar olika 

individer och att HR-arbetet ofta behöver utföras på olika nivåer för att tillmötesgå 

dessa individer. Nedan redogör vi för de delar som Rennstam (2012) diskuterar som de 

mest centrala i HR-arbetets arbetsuppgifter. 

 Rekrytering av personal- Det är HR-avdelningars arbetsuppgift att förse 

organisationer med rätt arbetskraft för att organisationer ska fungera. 

 Avveckling av personal- HR-avdelningar har i arbetsuppgift att hantera 

uppsägningar av personal på ett respektabelt sätt för att organisationer ska 

behålla ett gott rykte. 

 Utveckling av personal- HR-avdelningar har också i uppgift att motivera och 

engagera personal genom belöningssystem för att utveckla och effektivisera 

organisationer. 

 Konsultation med anställda/chefer- Det är HR-avdelningars arbetsuppgift att 

stötta olika individer och grupper i organisationer inom HR-frågor. 

 Vidarebefordring av värderingar- HR-avdelningar ska vidarebefordra 

organisationers värderingar till personal för att skapa en god kultur. 

För att förtydliga HR-avdelningars arbetsuppgifter presenterar vi även här Flynn 

(2014):s teori om ämnet. Flynn (2014) beskriver HR-avdelningen som en stödfunktion 

bestående av människor med expertis som ska finnas tillgängliga för att komma med råd 

och lösningar i företagets strategiarbete. Enligt författaren är deras uppgift att lyfta fram 

och förstärka mänskliga samt organisatoriska möjligheter och prestationer för att öka 
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tillfredsställelsen i arbetet. Flynn (2014) presenterar HR-avdelningars viktigaste 

uppgifter med hjälp av sex strategiska pelare: 

 Organisatorisk effekt: HR-avdelningar ska skapa roller, metoder, strukturer 

och rutiner i organisationen. De ska också hantera och leda förändringsarbete för 

att förmedla affärsstrategier och möjliggöra viktiga affärsprocesser. HR-

avdelningar har också i uppgift att få medarbetare att förstå sin roll i arbetet och 

betydelsen av det. 

 Dimension och talang: HR-avdelningar ska sträva efter att attrahera och behålla 

arbetskraften. De ska bilda en grupp av förändringsagenter och skapa 

förändringsmöjligheter för att leverera verksamhetsplaner och resultat. HR-

avdelningar ska också utveckla de anställda och erbjuda karriärsmöjligheter. 

 Prestationsledningssystem: HR-avdelningar ska implementera 

verksamhetsstrategier och anpassa personliga beteende för att uppnå önskade 

resultat, men även skapa en miljö där varje medarbetare kan lyckas. Vidare ska 

de arbeta med att stötta chefer. 

 Engagera de anställda: HR-avdelningar ska frambringa ett gemensamt intresse 

för verksamhetsfrågor för att på så sätt tydliggöra, anpassa och påverka 

gemensamma värderingar och beteenden. De ska också vara lyhörda för 

personalen för att främja engagemang och delaktighet. 

 Personalutveckling: HR-avdelningar ska arbeta för att förbättra människors 

arbetsprestationer genom att bidra med kunskaper och färdigheter samt bevara 

människors olika kompetenser för att framställa perfekta resultat. 

 Belöningar och erkännanden: För att företag ska vara konkurrenskraftiga 

måste HR-avdelningar förmedla budskapet till de anställda genom att motivera 

och belöna dem. De har också i uppgift att upprätthålla en god företagskultur 

genom att visa uppskattning och berömma medarbetare. 

2.1.2 Sammanfattning av HR-arbetets uppgifter 

Efter att ha redogjort för Lindmark & Önnevik (2011), Rennstam (2012) och Flynn 

(2014):s teorier om HR-arbetets arbetsuppgifter, kan vi se några övergripande 

gemensamma arbetsuppgifter vilka vi presenterar nedan. 
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 Rekrytera och attrahera ny personal- Det är HR-avdelningars uppgift att 

förse organisationer med ny arbetskraft och bibehålla gammal. 

 Utveckla personal- Det är HR-avdelningars uppgift att utveckla de mänskliga 

resurserna inom organisationer för att stå stadigt på marknaden och vara 

konkurrenskraftiga. 

 Belöna och motivera personal- Det är HR-avdelningars uppgift att engagera 

sin personal i arbetet genom belöningar för att skapa effektiva organisationer. 

 Chefstöd- Det är HR-avdelningars uppgift att stötta chefer i olika frågor och 

sköta kommunikationen mellan chef och anställda. 

2.1.3 Fyra HR-roller 

Som vi kan se ovan är arbetsuppgifterna för HR-avdelningar många och för att hantera 

dessa olika uppgifter bör arbetsrollerna ändras. Ulrich & Brockbank (2005) har 

identifierat fyra HR-roller som på ett övergripande sätt representerar hur HR-arbetet kan 

utföras. De fyra rollerna är förändringsagent, strategisk partner, administrativ expert 

samt medarbetarnas förkämpe. Rollerna är framtagna utefter olika begrepp och termer 

inom HR och vi redogör nedan för de olika rollerna: 

 Förändringsagent- Ulrich & Brockbank (2005) beskriver att rollen som 

förändringsagent innebär att HR-arbetet ska utföras på ett sådant sätt att det 

förbereder organisationen på förändring och ser till att organisationen kan dra 

fördel av den.  Förberedelserna handlar om att utveckla personalen genom att 

coacha dem mot organisationens mål. Fokus för en förändringsagent ligger på 

framtiden och arbetet med att utveckla individer inom organisationer. Varje 

människa är viktig för organisationers framtida framgång och HR-arbetare som 

förändringsagenter arbetar därför med att motivera och engagera för att nå 

dit.  Rollen innebär även att de utvecklar personal genom att tillhandahålla dem 

ny och unik kunskap för att förbättra kompetensen i organisationer, enligt Ulrich 

& Brockbank (2005). 

 Strategisk partner- Ulrich & Brockbank (2005) beskriver att rollen som 

strategisk partner innebär att HR-arbetare ska samspela med högre chefer och 

påverka strategiutvecklingen till HR-avdelningars fördel. Rollen fokuserar på att 

utforma strategier utefter ett HR-perspektiv som sedan används för att övertyga 
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organisationen om att förändringar bör ske. Strategierna utformas genom system 

som innebär att organisationen når sina mål. Den strategiska partnern går hand i 

hand med rollen som förändringsagent då de båda utvecklar organisationen samt 

verkar för en lönsam framtid, enligt Ulrich & Brockbank (2005). 

 Administrativ expert- Ulrich & Brockbank (2005) beskriver att rollen som 

administrativ expert syftar till att effektivisera organisationens och enskilda 

individers administration. Rollen innebär att en HR-arbetare ska vara expert 

inom sitt område och kunna stötta övriga medarbetare och chefer i frågor inom 

området. En administrativ expert är väl inläst på teorin för att fatta kloka beslut 

som de kan stå för. Rollen innebär även att en HR-arbetare ska ha någon form av 

specialistutbildning för att kunna kalla sig expert. Författarna beskriver att 

eftersom HR-uppgifterna är många, är det bra att det finns experter inom vissa 

områden för att få en hög expertis. De förklarar att varje HR-arbetare inte kan ha 

tillräckligt stor mängd kunskap för att kunna stötta organisationer i alla HR-

frågor. Det är därför HR-avdelningens uppgift att hitta personen som är bäst 

lämpad att lösa varje unikt problem på ett optimalt sätt, enligt Ulrich & 

Brockbank (2005). 

 Medarbetarnas förkämpe – Ulrich & Brockbank (2005) beskriver att rollen 

som medarbetarnas förkämpe innebär att HR-arbetare bör vara medarbetarnas 

röst och föra deras talan i ledningsgrupper och andra chefssammanhang. Enligt 

författarna värnar HR-arbetare som innehar denna roll om sina medarbetare och 

lyssnar på dem. Genom att HR-arbetare tar medarbetares parti och betraktar 

problem ur olika synvinklar, skapar rollen som medarbetarnas förkämpe 

mervärde för de anställda. Medarbetarnas förkämpe ser till att relationen mellan 

anställda och chefer fungerar på ett bra sätt och hjälper till att skapa en 

organisation som har högt till tak och där allas åsikter är välkomna. Rollen 

innebär även att arbeta med hälsoarbete för att personalen ska må bra, enligt 

Ulrich & Brockbank (2005). 

2.2 Rollkonflikt 

Motstridiga förväntningar och krav från över- och underordnade kan leda till 

rollkonflikter för mellanchefer, enligt Katz & Kahn (1978). Kraven i sig behöver inte 

vara motstridiga men omfattningen på kraven kan vara det, vilket leder till konflikter 



 

 
 

14 

mellan kvalité och kvantitet.  Rollkonflikt innebär att det skapas en konflikt genom att 

tillmötesgå ett krav vilket gör det svårt att uppfylla ett annat. Konflikten kan kännas 

ansträngd för mellanchefer och den kan i sin tur även leda till en försämrad 

arbetsprestation. Vidare förklarar de att rollsändare är en stor bidragande faktor till att 

rollkonflikter skapas. Rollsändare är de personer som förväntar sig att en person, 

rolltagaren, ska inta en viss roll. När rollsändarna är flera blir också förväntningarna på 

rolltagaren många och personen får svårt att leva upp till kraven som ställs. 

Rollkonflikten som då uppstår är ett resultat av att rollsändarna inte är eniga gällande 

vilken roll som rolltagaren bör inneha. Den ena sändaren kan vara i behov av klara 

direktiv medan den andra kan behöva sympati från rolltagaren. Författarna beskriver att 

mellanchefer dels måste anpassa sitt agerande inom ledarollen och dels inta andra roller. 

Den ständiga skiftningen mellan olika roller kan bli ett stressmoment för mellanchefer. 

De förklarar att man kan hantera rollkonflikter genom att ha distans till över- och 

underordnade och deras förväntningar. En annan viktig aspekt är att lära sig att 

acceptera att motstridiga krav existerar, enligt Katz & Kahn (1978). De skriver även att 

en professionell chef bör ha förmågan att hantera rollkonflikter som uppstår. En 

rollkonflikt behöver inte alltid lösas utan det räcker ibland med att acceptera att den 

existerar, enligt Katz & Kahn (1978). 

2.2.1 Mellanchefsproblematiken 

Eftersom vi finner en svårighet i att identifiera rollproblematiken för HR-avdelningar i 

existerande teori har vi valt att koppla det till den väldokumenterade 

mellanchefsproblematiken. Mossboda m.fl. (2005) beskriver att mellanchefers stora 

utmaning är att arbeta med det dubbla representantskapet. De ska dels representera sin 

egen chef och dels sina medarbetare. Det som försvårar situationen är att de ibland ska 

representera sina medarbetare inför chefen och vise versa. Mellanchefer har både krav 

från både underordnade och överordnade. Mossboda m.fl. (2005) redogör för att alla 

mellanchefer måste ta hänsyn till två gruppers förväntningar, medarbetarnas och sin 

egen chefs eller lednings. Författarna förklarar att det är viktigt att mellanchefer har 

goda relationer både uppåt och nedåt i hierarkin eftersom brister påverkar alla parter. En 

mellanchef som är i ständig konflikt med sin egen chef kommer att ha svårigheter att 

utföra ett bra ledarskap mot sina anställda, enligt författarna. Mossboda m.fl. (2005) 

beskriver att förväntningar som kommer från överordnade chefer handlar om att skapa 

goda resultat som i sin tur bidrar till lönsamma organisationer. Förväntningar kommer 
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även från medarbetare som vill tillhandahålla väsentlig information och få en tydlig 

struktur över arbetet. Mellanchefer bör därför ge medarbetarna en klar bild över 

organisationens uppbyggnad, värderingar och mål för att minska eventuella 

missförstånd. Rollen som mellanchef bör också beskrivas för att underlätta arbetet. En 

viktig del i rollen är att inte välja parti och att stå fast för sina beslut. Mossboda m.fl. 

(2005) menar att mellanchefer många gånger tar de anställdas parti och argumenterar 

starkt för deras intresse. De beskriver att logiskt sett bör en mellanchef alltid 

argumentera för den part som inte närvarar i samtalet, enligt Mossboda m.fl. (2005). 

Även Yulan m.fl. (2014) beskriver att rollkonflikt är en vanlig arbetsstressfaktor hos 

mellanchefer eftersom de i sin arbetssituation måste ikläda sig flera roller. Författarna 

presenterar två typer av rollkonflikter som de anser är typiska för mellanchefer, de 

kallas för interna rollkonflikter samt externa rollkonflikter. Interna rollkonflikter 

förklarar Yulan m.fl. (2014) uppstår när förväntningarna som förknippas med olika 

roller är oförenliga med rollutövarens förväntningar. Det kan enligt författarna innebära 

att en enskild rollsändare har orimliga krav på den som innehar rollen. Externa 

rollkonflikter däremot, handlar snarare om att de olika förväntningarna som associeras 

till en enda roll strider mot varandra. Det betyder enligt Yulan m.fl. (2014) att två eller 

flera rollsändare har olika förväntningar på rollinnehavaren. Vidare förklarar författarna 

att arbetsstressorer kan hota eller förorsaka en brist på resurser. Följden kan  bli att 

rollkonflikter uppstår vilket kan förhindra att mål uppnås eller att mellanchefernas 

självförtroende, status och rykte påverkas. Yulan m.fl. (2014) påpekar också att 

mellanchefer befinner sig i en situation där de ständigt förväntas hantera krav och 

förväntningar från olika håll. Många mellanchefer upplever också att de inte har 

tillräckligt med resurser för att hantera dessa motstridiga förväntningar vilket Yulan 

m.fl. (2014) hävdar kan leda till negativa utfall såsom minskad arbetsglädje och ökad 

arbetsrelaterad ångest. 

2.2.2 Konflikter 

Vi ser ett samband mellan mellanchefsproblematik och att konflikter uppstår, vilket gör 

det intressant för vår studie eftersom vi kopplar mellanchefsproblematiken till HR-

avdelningars utsatta position. Problematiken som mellanchefer upplever har sin grund i 

motstridiga krav vilket även kan leda till konflikter. Vi kommer därför att redogöra för 

vad konflikter är och visa hur de kan skapas av olika roller. Lennéer & Thylefors (2013) 

beskriver konflikter som en sammanstötning mellan åsikter, intressen, behov och 
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handlingar. Vidare konstaterar författarna att en konflikt förutsätter ett gemensamt 

beroende mellan två eller flera parter. En konflikt uppstår när dessa parter innehar 

inkompatibla mål, vilket gör att intressena inte kan tillgodoses. En annan definition av 

ordet konflikt är att det handlar om en kamp om status, makt och tillgångar. Inte enbart 

för att kunna förverkliga sina drömmar, utan också för att avlägsna sina motståndare. 

Det kan även uppstå svårigheter mellan de anställda om fördelningen av resurser, 

förmåner, uppskattning och kritik är orättvis. Problematiken kan då uppenbara sig i 

form av avundsjuka, irritation och brist på hjälpsamhet hos medarbetarna förklarar 

Lennéer & Thylefors (2013). Jakobsson & Aronsson (2013) beskriver att chefer och 

ledare dagligen är tvungna att fatta centrala beslut som har omedelbara och påtagliga 

följder för kontroll, arbetsfordran och det medmänskliga stödet. Mellanchefer och ledare 

måste kunna skapa en balans mellan de krav som ledningen ställer och de resurser som 

medarbetarna innehar för att uppfylla kraven. Konflikter är en stor bidragande faktor till 

skadlig stress hos chefer då de kontinuerligt blir indragna i nya konflikter mellan andra 

chefer, medarbetare och kunder. Författarna konstaterar också att ihållande och 

omfattande konflikter bidrar till upptagna chefer och att viktiga frågor undanskjuts. De 

beskriver även att människor förväntas inneha olika typer av roller. Mellan dessa roller 

uppstår konflikter på grund av att människor möts av krav och förväntningar från olika 

håll. När kraven blir oförenliga med varandra uppstår en rollkonflikt, konstaterar 

Jakobsson & Aronsson (2013). På en arbetsplats kan det handla om att inte förstå 

meningen med arbetet, att ansvarfördelningen är otydlig eller att medarbetare har höga 

förväntningar. Författarna poängterar att en människas roll påverkas av personens 

karaktär, åsikter och förväntningar på sig själv. Om individen inte kan hantera sin roll 

kan en konflikt uppstå mellan rollen och den berördes värderingar och behov vilket kan 

leda till stress, enligt Jakobsson & Aronsson (2013)  

2.2.3 Hårt och mjukt HRM 

Vi tydliggör nu att HR-arbetet är mångsidigt, vilket vi baserar på de skilda 

förväntningarna som mångsidigheten kan medföra. Truss m.fl. (1997) redogör för en 

studie gjord i Storbritannien som utförts på åtta olika organisationer, med fokus på hårt 

och mjukt HRM. Innan studien påbörjas redogör författarna för att begreppet HRM ofta 

delas in i två olika delar, vilka är den mjuka och den hårda delen. Författarna beskriver 

att de båda modellerna har sin utgångspunkt i hur människor är och vilka kontrollerande 

strategier de använder i sitt ledarskap. Den hårda versionen av HRM innebär att styra 
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genom hård kontroll som baseras på strategiska aspekter för att göra företag lönsamma. 

Den mjuka sidan av HRM grundar sig däremot i relationer till människor och hur de kan 

utvecklas på ett individuella plan. Den förknippas också med anpassningsbara mål och 

flexibilitet och att den styr genom förtroende och engagemang till personal. Truss m.fl. 

(1997) är kritiska till att organisationer kan styras utifrån både den mjuka och hårda 

versionen som HRM delas in i. Vidare ställer författarna sig frågande till andra forskare 

som i sina teorier redogör för att organisationer använder både mjukt och hårt HRM 

som en styrmodell. Studiens resultat visade att organisationer inte använde sig av 

renodlat hårt eller mjukt HRM utan en blandning av de båda. Vidare fann Truss m.fl. 

(1997) att även om teorier ofta vill framställa HRM som mjukt så visade studierna att 

den hårda sidan av HRM övervägde då organisationer fokuserade mer på företagets 

bästa än på de anställdas välmående. Resultatet visade att det var många faktorer som 

bidrog till om organisationer använde ett hårt eller mjukt HRM. Faktorer som hittades 

var strategi, kultur och värderingar. Studiens resultat kunde inte styrka det som sägs 

vara HRM:s grundidé, att människor är organisationers viktigaste tillgång. Författarna 

beskriver därför att det är viktigt att skilja på vad HRM anses vara och vad det är i 

verkligheten. 

2.3 Rolloklarhet 
Katz & Kahn (1978) beskriver att rolloklarhet innebär att det finns en osäkerhet 

gällande vad en viss roll innebär och vad som ingår i arbetsuppdraget. Resultatet av en 

oklar roll är ofta missnöje, dåligt självförtroende eller en känsla av meningslöshet i 

arbetet på grund av otydliga arbetsuppgifter. Katz & Kahn (1978) redogör för att oklara 

roller kan ses som både negativt och positivt, då det innebär frihet under ansvar. De 

beskriver att en del människor hanterar ansvaret på ett bra sätt och trivs med den frihet 

som det innebär. Samtidigt finns det människor som inte kan hantera ansvaret med 

oklara roller, vilket innebär att veta när och var skiftningen för arbetet ska ske för att det 

ska fungera. Det krävs att ledaren har ett omdöme och en förmåga att hantera 

otydligheten som oklara roller innebär, enligt Katz & Kahn (1978). Lennéer Axelson & 

Thylefors (2005) redogör även de för begreppet rolloklarhet och menar att en oklar roll 

kan innebära mer utrymme för att själv bestämma hur rollen ska utformas. Det kan vara 

motiverande för den enskilde individen att själv kunna forma sin roll och sina uppgifter. 

En nackdel kan dock vara att om flera individer har oklara roller, kan missförstånd 

uppstå i strävan efter att erhålla  de mest attraktiva arbetsuppgifterna. Lennéer Axelson 
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& Thylefors (2005) beskriver att rollen som mellanchef till viss del alltid är oklar. Det 

finns ofta allmänna instruktioner för chefer samt lagar och olika befogenheter av 

beslutsfattande, men inte på individnivå. Det är först när förväntningar och krav 

tydliggörs som en klarare roll uppenbaras, enligt Lennéer Axelsson & Thylefors (2005). 

2.3.1 Den oklara rollen som mellanchef 

Vi ser ett samband mellan HR-arbetares och mellanchefers arbetssituation, därför 

redogör vi för mellanchefers oklara roll i organisationer. Jakobsson & Aronsson (2013) 

beskriver att mellanchefspositionen är en utmaning och att den ofta är otydlig. Vidare 

förklarar de att oklara roller i arbetet kan ha en betydande inverkan för arbetsbelastning 

och stress. För att undvika stress och minimera risken för ohälsa är medmänskligt stöd 

en viktig förutsättning. Författarna understryker också att stöd från överordnade har en 

positivare effekt på trivsel och arbetsklimat än stöd från arbetskollegor. Det är även 

nödvändigt att chefer har förutsättningarna som krävs för att kunna utföra sitt arbete på 

bästa sätt, hävdar Jakobsson & Aronsson (2013). Vidare beskriver författarna att 

bristfälligt stöd och uppmuntran från överordnade till mellanchefer kan få negativa 

biverkningar i form av ensamhet och en känsla av hopplöshet. Om mellanchefer inte får 

stöd från överordnade chefer kan konsekvenserna bli att mellanchefer bidrar med sämre 

stöd till sina underordnade. Det finns ett ömsesidigt ansvar mellan ledning, chefer och 

underordnade vilket författarna benämner som medarbetarskap. När chefskapet är 

utmanande, komplicerat och stressfyllt är det nödvändigt att medarbetarskapet fungerar 

genom att alla tar sitt ansvar och engagera sig, beskriver Jakobsson & Aronsson (2013). 

Även Lindgren (2007) resonerar kring en rollproblematik som mellanchefer kan ställas 

inför. Han förklarar att det kan vara svårt för mellanchefer att agera i sin roll. 

Mellanchefer kan känna sig osäkra och ängsliga i sin position trots att de fått fullt 

mandat från underordnade att leda. Ofta är det mellancheferna själva som skapar oron 

och svårigheten i sin nya position. Dock beskriver författaren att beteendet är att beakta 

som en normal fas i processen att ikläda sig rollen som ledare eller mellanchef. Vidare 

menar han att osäkerheten ofta minskar med tiden. Rollen som mellanchef är många 

gånger oklar, vilket också kan påverka mellanchefens agerande. Arbetsuppgifterna är 

för vissa mellanchefer tydligt strukturerade medan de för andra är lösare, vilket ställer 

krav på disciplin. Rollen som mellanchef är ett komplext uppdrag och det tar tid innan 

en mellanchef kommit in i arbetet, enligt Lindgren (2007). 
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2.3.2 HR-arbetet som en strategisk roll 

Vi har tidigare jämfört HR-arbetares arbetsposition med mellanchefers. Nu redogör vi 

dock, baserat på Sheehan m.fl. (2013):s teori, för att HR-uppgifter ibland till och med 

överlåts till mellanchefer för att verka mer strategiskt. Sheehan m.fl. (2013) beskriver 

att införandet av en strategisk HR-roll har bidragit till två utvecklingar som har 

försämrat HR-arbetares möjlighet till makt. Författarna förklarar att det nödvändiga 

kravet på HR-arbetares breda kompetens och den mängd uppgifter som arbetet innebär 

har bidragit till att enklare HR-uppgifter har förskjutits till mellanchefer. Den andra 

orsaken är att HR-rollens strategiska ökning har skapat en förväntning om att en del av 

HR-verksamheten bör förskjutas till mellanchefer. Det innebär att det är mellanchefers 

uppgift att föra dialog med personal och därmed överta en del av HR-arbetets roll. 

Vidare förklarar Sheehan m.fl. (2013) att trots att HR-avdelningar har till uppgift att 

upprätta interna och externa relationer, utgör förskjutningen och decentraliseringen av 

relationerna, att den direkta kontrollen av medarbetarna minskat. HR-arbetet blir därför 

motsägelsefullt då HR sägs arbeta för de mänskliga resurserna men egentligen har delar 

av arbetet förskjutits. Författarna menar att HR-arbetarna har överlämnat en viktig 

maktkälla, det vill säga kontrollen över medarbetarna, samtidigt som de fortfarande 

förväntas ansvara för inflytandet, omfattningen och tillvaratagandet av mänskliga 

resurser. Sheehan m.fl. (2013) hävdar också att HR-funktionen har övergått från en 

traditionell administrativ personalfunktion, till ett strategiskt samarbete med ledningen, 

vilket har inneburit en omstrukturering och förändrad omfattning av HR-arbetares 

roller. Numera förväntas HR-arbetare att inta en framträdande roll i högre 

beslutsfattande men även aktivt arbeta med de mänskliga resurserna för att nå 

konkurrensfördelar. Enligt Sheehan m.fl. (2013) innebär skiftet till ett mer strategiskt 

HR-arbetet, negativa följder för personalen i den operativa kärnan. Författarna hävdar 

att i och med det ökade intresset för ekonomiska vinster, har HR-arbetet uteslutande 

handlat om att leda personalen till att nå organisatorisk lönsamhet. Den här synen på 

prestationer är inte alltid förenliga med varandra utan tvärtom skapar bekymmer. 

Partnerskapet med ledningen har inneburit ett mer internfokuserat och målinriktat 

arbete, vilket har bidragit till ett försämrat förtroende och förlust av makt hos de 

anställda, hävdar Sheehan m.fl. (2013). 

Även Gilbert m.fl. (2011):s diskuterar i sin studie effekterna av HR-avdelningens 

överlåtande av vissa arbetsuppgifter till mellanchefer. Författarna redogör för att det 
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gjorts undersökningar av vilket nivåstöd och vilken närvaro som krävs av HR-

avdelningen för att mellanchefer ska kunna utföra de tilldelade arbetsuppgifterna. 

Dessutom har studier gjorts på mellanchefers uppfattningar om HR-rollens överlåtande 

frågor. Man har undersökt hur viktigt det är att skapa en lämplig miljö när det gäller att 

ge HR-stöd och identifiera stressfaktorer. I studien undersöktes hur mellanchefer 

påverkas av mottagandet av HR-uppgifter. Det fanns en risk för att införandet av HR i 

mellanchefers arbete kunde vara skadligt för arbetsprestationen och skapa stress bland 

dem. Enligt Gilbert m.fl. (2011) visade studien att det både fanns för- och nackdelar 

med införande av HR bland mellancheferna. Resultatet visade att förskjutningen av 

vissa HR-uppgifter inte gav någon stress hos mellancheferna. För HR-avdelningen var 

det dock nödvändigt ge stöd och råd i HR-frågorna till mellancheferna, i syfte att utöka 

deras HR-kompetens. HR-avdelningens kompetensnivå påverkade hur mellanchefer 

utförde sitt arbete. Organisationer med mellanchefer som fått mycket stöd från HR-

avdelningen visade sig vara effektivare än andra.  

2.3.3 Human Resource Management 

För att tydliggöra att HR-arbetet består av olika delar, vilket kan leda till oklara roller 

för arbetarna, presenterar vi här Lindmark & Önnevik (2011):s teori om HRM. HRM-

begreppet består av de tre delarna Human, Resource och Management. Human-

begreppet betraktas ofta som den mjuka delen där fokus ligger på att förstå att 

människor har olika känslor och behov. Författarna hävdar att om en medvetenhet finns 

angående människors behov blir betydelsen av att kunna motivera och tillfredsställa de 

anställda klarare, vilket också är en viktig förutsättning för goda arbetsprestationer. 

Enligt Lindmark & Önnevik (2011) är det därför angeläget att organisationer försöker 

utveckla individer med hänsyn till deras olika förutsättningar. 

Det andra begreppet, Resource, benämner Lindmark & Önnevik (2011) som den hårda 

delen, där ledningen snarare betraktar individen som en resurs och en ekonomisk faktor 

som kan placeras i redovisningen. Ur denna synvinkel handlar det om att lära 

organisationen att utnyttja människor och maskiner på bästa sätt för att göra 

verksamheten så effektiv och produktiv som möjligt. För att kunna hantera och 

kombinera dessa är det viktigt att utforma ett strategiskt ledarskap som tar hänsyn till 

människors känslor och behov. Vidare är det angeläget att kunna beräkna människors 

prestationer och se dem som en ekonomisk resurs, poängterar Lindmark & Önnevik 

(2011). 
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Det sista begreppet som Lindmark & Önnevik (2011) benämner, Management, 

fokuserar på ledarskapet och författarna resonerar kring olika områden som omfattar ett 

strategiskt ledarskap. Författarna beskriver att en framgångsrik ledare måste ha goda 

kunskaper, färdigheter och egenskaper för att förstå ledarskapets olika perspektiv. 

Ledaren måste ha god teoretisk grund inom ledarskapets betydelse och kunna utöva ett 

situationsanpassat ledarskap. Vidare ska ledaren vara införstådd i hur man utvecklar 

arbetsgruppen, kommunicerar på bästa sätt samt kunna hantera och lösa konflikter som 

kan uppstå. 

2.4 Teoretisk modell 
Vår teoretiska referensram som presenterats ovan är uppstrukturerad efter Katz & 

Kahns (1978):s teorier om rollöverlastning, rollkonflikt och rolloklarhet. Under dessa 

rubriker har vi även tagit upp teorier som är väsentliga inom vårt forskningsområde, 

HR, för att få en relevant och bred referensram. Vår teoretiska referensram mynnar 

härmed ut i en teoretisk modell där vi kopplar samman Katz & Kahn (1978):s rollteorier 

med resterande teorier. Den teoretiska modellen bygger på tre antaganden som vi 

kommit fram till utefter existerande teori, vilka vi även kommer att bygga vår empiri- 

och analysdel på vidare i studien. 

Första antagandet lyder: HR-arbetet innebär en mängd olika arbetsuppgifter och 

skiftningar mellan roller vilket leder till rollöverlastning. Vi baserar antagandet på 

teorin om rollöverlastning som, enligt Katz & Kahn (1978) innebär att mellanchefer kan 

bli överlastade av olika krav och förväntningar. Vi grundar det på att HR-avdelningar 

har en mängd olika arbetsuppgifter, vilket både Lindmark & Önnevik (2011), Rennstam 

(2012) och Flynn (2014) konstaterar. De redogör för arbetsuppgifter som HR-

avdelningar arbetar med och gemensamt nämner de att de huvudsakliga uppgifterna är 

att: rekrytera, utveckla och motivera arbetskraft samt stötta chefer. Vi baserar även 

antagandet på Ulrich & Brockbank (2005):s teori om de fyra rollerna som finns inom 

HR. Dessa roller är förändringsagent, strategisk partner, administrativ expert samt 

medarbetarnas förkämpe. HR-arbetet kräver en skiftning mellan rollerna för att klara av 

de olika arbetsuppgifterna som finns, enligt Ulrich & Brockbank (2005). 

Det andra antagandet lyder: HR-arbetare agerar mot olika aktörer vilket skapar 

motstridiga förväntningar som leder till rollkonflikter. Antagandet baserar vi på Katz & 

Kahns (1978):s teori om rollkonflikt, vilken fokuserar på oförenliga krav och 
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förväntningar från olika parter som leder till konflikter för mellanchefer. Vi baserar 

även antagandet på teorin om det dubbla representantskapet för mellanchefer av 

Mossboda m.fl. (2005). Det dubbla representantskapet innebär att mellanchefer ska 

företräda både över- och underordnade vilket kan orsaka en rollkonflikt för 

mellanchefer. Vi grundar även det på Lennéer & Thylefors (2013):s teori om konflikter 

i arbetet och hur det påverkar arbetsroller. De beskriver att konflikter skapas när flera 

parter har olika åsikter vilket i sin tur skapar sammanstötningar. Slutligen bygger 

antagandet på Truss m.fl. (1997):s teori om hårt och mjukt HRM samt de olika 

förväntningarna som det medför. 

Det sista antagandet lyder: Rollen som HR-arbetare är komplex på grund av den 

svårdefinierade arbetssituationen, som leder till rolloklarhet. Vi grundar antagandet på 

Katz & Kahn (1978):s teori om rolloklarhet som innebär att arbetsrollen är otydlig. 

Dessutom baserar vi det på Jakobsson & Aronsson (2013) samt Lindgren (2007):s teori 

om mellanchefers svårigheter med att hantera sin oklara arbetssituation. Antagandet tar 

även utgångspunkt i Lindmark & Önneviks (2011):s redogörelse för HRM-begreppet, 

då de beskriver att HRM står för både hårda och mjuka delar samt att det kräver 

engagemang i ledarskapet. Slutligen grundar det sig i Sheehan m.fl. (2013) och Gilbert 

m.fl. (2011):s teori om hur HR-arbetets arbetsuppgifter ofta överlåts till mellanchefer. 

  

Figure 1: Teoretisk modell 
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3 Metod 
I följande kapitel redogör vi för studiens metodologiska tillvägagångssätt. Vi 

argumenterar för våra val och redogör för genomförandet av studien. Vidare beskriver 

vi hanteringen och tolkningen av vårt insamlade material och resonerar för studiens 

tillförlitlighet. Genomgående i vår metod kritiserar vi även våra metodologiska val för 

att förstärka studiens trovärdighet. Avslutningsvis diskuterar vi de etiska aspekter som 

vi tagit hänsyn till under studiens förfarande. 

3.1 Undersökningsdesign 

 

Fallstudie 

Enligt Yin (2009) finns det olika undersökningsdesigner att använda sig av vid 

forskning. Han förklarar att undersökningsdesigner avser olika metoder som används 

för att undersöka ett empiriskt ämne. Vi har i vår studie använt oss av en fallstudie som 

undersökningsmetod, då vi har valt att studera en organisation. Vi har studerat HR-

arbetare på en avdelning i ett stort bolag som ingår i en internationell koncern. I bolaget 

arbetar det cirka 900 anställda varav ett trettiotal arbetar på HR-avdelningen. I samråd 

med organisationen har vi valt att låta organisationen vara anonym i arbetet, vilket vi 

kommer att diskutera vidare under rubriken Forskningsetik . Bryman & Bell (2005) 

beskriver att fallstudier fokuserar på specifika fall, som t.ex. en organisation, plats, 

person eller särskild händelse, vilket kallas för att ha ett ideografiskt synsätt. Vi har valt 

att studera rollproblematiken som kan uppstå för HR-arbetare genom att de behöver 

inträda olika roller för att tillmötesgå olika krav som ställs på dem. Vi har kopplat det 

till befintlig teori som beskriver en problematik för mellanchefer, där de utsätts för 

skilda förväntningar från över- och underordnade. 

Yin (2009) beskriver att en fallstudie används som undersökningsdesign när 

forskningen baseras på hur- eller varförfrågor. Dessa frågor är förklarande och kräver 

att forskaren granskar den historiska bilden av problemet. Våra frågeställningar 

inkluderar enbart hur-frågor vilket innebär att materialet som analyserats är brett 

eftersom frågorna inte kan besvaras med ja eller nej. Studien inleds även med en 

historisk bakgrund till problemområdet vilken ger oss god förkunskap och gör det 

enklare för oss att studera våra frågeställningar. Vidare beskriver Yin (2009) att en 

fallstudie används när forskaren inte kan påverka händelser som sker i samband med 
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forskningen och när fokus ligger på ett fall i verkligheten. I andra 

undersökningsdesigner som t.ex. experimentundersökningar kan forskarna påverka 

resultaten i större utsträckning än i en fallstudie, då de lättare kan ändra på 

förutsättningarna. Vi anser att det var ett klokt val att använda en fallstudie som 

undersökningsmetod då vi inte kunnat påverka resultaten i samma utsträckning. Vi är 

dock medvetna om att vi till viss del kan ha påverkat resultatet då vi under våra 

intervjuer kan ha ställt ledande frågor eller tolkat materialet felaktigt på grund av de 

föreställningar vi kan ha haft. Trots det anser vi att fallstudien som undersökningsdesign 

var det mest fördelaktiga alternativet att använda i vår studie, eftersom det innebar att 

vårt resultat reflekterade respondenternas verklighet på ett bra sätt. 

Bryman & Bell (2005) beskriver att en fallstudie baserar sig på resultat som inte går att 

generalisera, vilket kritiseras av flera forskare. Kritikerna ställer sig frågande till hur det 

kan vara väsentligt att enbart studera ett enda fall. Alvesson & Sköldberg (1994) 

beskriver att det inte bara är fallstudier som har kritiserats av forskare utan även 

generaliseringen av kvalitativa resultat. De beskriver dock att resultaten kan överföras 

på andra organisationer eller fall om man kompletterar forskningen med annan 

existerande sekundärdata inom ämnet. Generaliseringen av kvalitativa resultat blir då 

trovärdigare då resultatet bygger på flera forskningar. Vi är medvetna om att vårt 

forskningsresultat inte direkt kan överföras på andra organisationer. Vi anser dock att 

vår studie kan ligga till grund för vidare forskning då många organisationer idag har 

HR-avdelningar. Det är därför väsentligt för organisationer att förstå hur personalen 

inom HR uppfattar sin arbetssituation och de olika förväntningar som arbetet innebär. 

Vår uppfattning är att forskningens resultat kan överföras på andra organisationer i 

samma storlek som vårt fallföretag, under förutsättning att de har liknande HR-

avdelningar som är uppdelade i olika arbetspositioner med skilda arbetsuppgifter. 

3.2  Forskningsprocess 
 

Deduktiv ansats 

Svensson & Starrin (1996) beskriver att det finns två huvudsakliga ansatser vid 

genomförandet av en studie, induktion och deduktion. Enligt författarna innebär den 

induktiva ansatsen att forskare ger sig ut i verkligheten för att identifiera ett problem 

utan någon teoretisk förkunskap. Vi anser att vi har utgått från en deduktiv ansats, då vi 



 

 
 

25 

började studien med att skaffa oss förkunskap genom teorier om vårt valda ämne. 

Bryman & Bell (2005) beskriver att det vanligaste tillvägagångsättet vid 

samhällsvetenskapliga studier är deduktion. Utgångspunkten i en deduktiv ansats 

innebär att forskare med hjälp av befintliga teoretiska reflektioner utformar nya 

antaganden som sedan jämförs med verkligheten, beskriver Bryman & Bell (2005). Vår 

studie påbörjades med en noggrann litteraturstudie av relevanta teorier kring 

huvudämnena i vår uppsats, vilka är roller samt HR. Litteraturen som vi valde studerade 

vi noggrant och gemensamt bestämde vi att vi skulle utgå från både svensk och 

internationell litteratur för att få en bred referensram. Vidare sökte vi på portalen One 

search för att hitta relevanta artiklar inom området. Vår insamlade teori resulterade 

sedan i vår teoretiska referensram som är uppstrukturerad efter Katz & Kahn (1978):s 

teori om rollöverlastning, rollkonflikt samt rolloklarhet. Vi kopplade dessa teorier till 

andra teorier som var relevanta för rollproblematiken inom HR, vilket sedan utmynnade 

i en egenutformad teoretisk modell. Den teoretiska modellen baserar sig på tre 

antagande kring rollproblematiken inom HR-avdelningar, som vi utformat efter 

befintlig teori. Dessa tre antaganden byggde vi även vår analysdel på senare i studien. 

Vi är dock medvetna om att vårt intresse för studien kan ha framkallats på grund av 

verklighetsbaserade situationer men vi anser oss ändå ha agerat på ett deduktivt sätt då 

vi inte undersökt ämnet empiriskt förrän efter att vi utformat vårt teoretiska underlag. 

Enligt Bryman & Bell (2005) kännetecknas den deduktiva ansatsen av att 

forskningsprocessen genomförs på ett linjärt sätt. Vi anser oss ha arbetat linjärt då vi har 

strukturerat denna rapport i samma följd som vårt praktiska tillvägagångssätt. 

Alvesson & Sköldberg (1994) diskuterar deduktion som en förklaringsmodell som tar 

utgångspunkt i övergripande påståenden. Vi kopplar det till utgångsläget vi har haft i 

vår studie då vi utgått från teorier, det vill säga något konkret. Alvesson & Sköldberg 

(1994) finner också vissa nackdelar med att arbeta deduktivt. En sådan är att det inte 

alltid finns tillräckligt med bevisning i teorin, vilket leder till lösa spekulationer och en 

icke djupgående analys. En annan nackdel som Bryman & Bell (2005) framhåller är att 

det finns en risk att forskaren begränsar det empiriska underlaget och stänger ute 

angelägen information för att stödja redan befintliga frågeställningar. Vi anser dock att 

vi varit kritiska till vår teori i vår referensram, genom att vi ständigt ställt oss frågande 

till den och försökt se den ur andra tänkbara synvinklar. Vi har inte heller betraktat vår 

teoretiska referensram som en sanning. Det har bidragit till en nytänkande analys och en 



 

 
 

26 

unik slutsats i vår studie eftersom vi haft som mål att generera nya resultat i vår studie 

som inte existerar i befintlig teori. 

3.3 Forskningsstrategi 
 

Kvalitativ forskningsmetod 

Enligt Patel & Davidsson (2011) finns det två typer av undersökningsstrategier vid 

insamling av data, vilka benämns som kvantitativ och kvalitativ data. Vårt empiriska 

material grundar sig i intervjuer som utförts för att anskaffa kunskap om olika individers 

åsikter och uppfattningar om verkligheten, vilket innebär att vi arbetat kvalitativt. 

Starrin & Svensson (1996) beskriver att det finns två typer av forskningsintervjuer, den 

kvalitativa och den kvantitativa. Vi valde att genomföra kvalitativa intervjuer då vi 

avsåg att få en uppfattning om hur personal inom HR-avdelningar uppfattar sin utsatta 

position i arbetet samt undersöka om de upplever någon problematik med att träda in i 

olika roller. Då vårt syfte med intervjuerna var att skapa en större uppfattning om 

respondenternas känslor och upplevelser ansåg vi att den kvalitativa intervjun var mest 

lämpad att använda. Enligt Starrin & Svensson (1996) syftar kvalitativa intervjuer till att 

utforska eller identifiera okända eller redan medvetna men otillräckliga företeelser, 

betydelser eller karaktärsdrag. Genom att utföra kvalitativa intervjuer ansåg vi att vi fick 

ett bättre och mer trovärdigt underlag inför analysen. Vi hävdar även att det gav oss en 

tydligare bild av hur respondenterna upplever sina arbetssituationer. Kvalitativa 

intervjuer riktar sig, enligt Starrin & Svensson (1996), till forskare vars mål är att 

upptäcka vad det är som händer och sker i omgivningen istället för att för att mäta 

omfattningen av något som redan är förutbestämt. Eftersom vårt mål var att ta reda på 

HR-anställdas upplevelser och erfarenheter, valde vi att genomföra kvalitativa intervjuer 

för att få en mer rättvisande bild av respondenternas känslor. Enligt Bryman & Bell 

(2005) baseras den kvalitativa studien främst på insamling och analys av ord istället för 

siffror som är en av utgångspunkterna vid en kvantitativ studie. Även Patel & 

Davidsson (2011) förklarar att syftet med en kvalitativ undersökning är att få en djupare 

kunskap bestående av text. Vårt insamlade empiriska material har vi använt för att 

kunna analysera våra antaganden som vi utformat efter vår teoretiska referensram. 

Forskning som kräver en uppfattning om respondenters verklighet och erfarenheter är 

att beakta som kvalitativ forskning, enligt Bryman & Bell (2005). Emellertid är det 

vanligt att forskare använder en kvalitativ forskningsstrategi tillsammans med en 
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induktiv ansats, enligt författarna. Det innebär att utgångspunkten ligger i ett empiriskt 

problem som sedan påverkar valen av teorier. I vårt fall har vi dock utgått ifrån teorin 

och därmed haft en deduktiv ansats, vilket vi redogjort för tidigare i metodkapitlet. 

3.4 Datainsamlingsmetod 
 

Kvalitativa intervjuer 

Vår studie är baserad på primärdata i form av nio intervjuer med personer inom en HR-

avdelning på ett företag med cirka 900 anställda. Enligt Bryman & Bell (2005) bygger 

primärdata på verklighetsbaserad information som man införskaffar genom att 

undersöka och upptäcka något i det verkliga livet. Gällande intervjuförfarandet 

bestämde vi oss för att genomföra strukturerade intervjuer baserade på frågor som vi 

konstruerat utifrån vår teoretiska modell. Enligt Bryman & Bell (2005) innebär 

strukturerade intervjuer att en förutbestämd intervjumall utformas innan intervjuerna. 

Författarna beskriver att målet är att samtliga intervjuer ska vara likvärdigt utformade 

för att underlätta sammanställning och jämförelse av svaren. Det är också en 

angelägenhet att frågorna kommer i samma ordningsföljd, poängterar Bryman & Bell 

(2005). Även Alvesson (2011) redogör för att en tydlig struktur underlättar för att få 

svar på det man söker, vilket också innebär ett tidskrävande förarbete och förberedelse 

innan intervjun. De förklarar att goda kunskaper i det aktuella ämnet är en 

nödvändighet, vilket kan fås genom att studera tidigare studier och teorier. Alvesson 

(2011) förklarar att strukturerade intervjuer underlättar sortering, analysering och 

sammanställande av det insamlade materialet. Om vi inte skulle ha utformat 

förutbestämda frågor är vår uppfattning att det kunde uppstått problematik med att få en 

sammanfattande bild av respondenternas verklighet. Vi menar att det då skulle vara 

svårare att hitta samband i respondenternas svar ifall frågorna formulerades på olika 

sätt, genom att respondenterna då kunde tolka dem annorlunda. Utifrån teorierna 

arbetade vi därför fram 18 relevanta frågor som vi ställde till respondenterna och som vi 

senare analyserade. Dock är vi medvetna om att vi under intervjuerna till viss del varit 

semistrukturerade då vi i de flesta fall framförde följdfrågor för att få utförligare svar. 

Bryman & Bell (2005) förklarar att semistrukturerade intervjuers genomförande innebär 

att forskaren innan intervjun redogör för vissa teman som intervjun ska beröra och att 

intervjufrågorna inte behöver komma i samma ordningsföljd. Enligt Alvesson (2011) 

innebär löst strukturerade intervjuer, vilket vi identifierar med Bryman & Bell (2005):s 

semistrukturerade, att forskaren har rätt till att i mindre skala utforma och definiera 
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följdfrågor som är relevanta för ämnet. Emellertid menar författaren att undersökaren i 

största mån vill undvika större avvikelser från forskningstemat. Vi var därför noga med 

att konstruera följdfrågor som baserades på vårt forskningsämne och den teoretiska 

modell som vi framställt innan utformandet av intervjuguiden. Vi ställde öppna frågor 

för att undvika standardiserade svar och för att låta respondenterna svara fritt, vilket är 

en viktig förutsättning vid kvalitativa intervjuer. För att ge exempel ställde vi frågor 

som: “Hur upplever du din arbetssituation?” och “Kan du beskriva en vanlig arbetsdag 

på jobbet?” Vi kopplar det här till Starrin & Svensson (1996) som beskriver att frågorna 

i en kvalitativ intervju bör vara öppna för att framkalla respondenternas åsikter och 

attityder. 

Urval 

Vi har valt att avgränsa oss till en organisation för att få en djupare inblick istället för att 

fokusera på flera. Fördelen är att intervjuer kan göras med fler personer på samma 

avdelning, vilket på så sätt bidrar till en klarare bild av deras personliga upplevelser och 

hur det kan påverka avdelningen. Vi utförde nio intervjuer och urvalet skedde genom ett 

så kallat snöbollsurval som Bryman & Bell (2005) beskriver är en form av 

bekvämlighetsurval. Urvalet innebär, enligt författarna, att ett mindre antal personer 

kontaktas som forskaren därefter använder för att komma i kontakt med ytterligare 

lämpliga respondenter. Vi har använt oss av denna urvalsmetod genom att vi kontaktade 

en person vars befattning är senior adviser på företagets HR-avdelning. Hon hjälpte oss 

sedan att komma i kontakt med åtta andra anställda som arbetar på HR-avdelningen 

med olika arbetsuppgifter. För vår del innebar det att vi inte kunde påverka valet av 

respondenter, vilket kan ses som en fördel då urvalet blev slumpmässigt. Vi är dock 

införstådda med att det kan ha varit en nackdel då vår kontaktperson kan ha valt ut 

respondenter till organisationens fördel och på så sätt påverkat vår insamlade empiri. Vi 

förstår också att om vi själva hade fått välja kandidater kunde vi fått en annan blandning 

av kandidater. Vi anser trots det att metodvalet var bra då underlaget blev mer trovärdigt 

genom att vi eliminerade våra åsikter och tankar om lämpliga respondenter.  Vi hade i 

förväg kommit överrens med vår kontaktperson om att urvalet skulle bestå av 

kandidater med olika befattningar, då vi anser att människor med olika uppgifter kan se 

saker och ting från olika perspektiv. Urvalet av respondenter bestod av tre HR business 

partners, två kompetensutvecklare, en senior adviser, en utbildningssamordnare, en 

enhetschef samt en personalchef. Vi valde att genomföra nio intervjuer då vi ansåg att 
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underlaget skulle vara tillräckligt för vår studie. Vi upplevde också att nio intervjuer var 

lämpligt i relation till antalet anställda på HR-avdelningen och bedömde efter den 

nionde intervjun att empirin var mättad. 

Genomförandet av intervjuerna 

Vi valde att utföra de fysiska intervjuerna på respondenternas arbetsplats. Vi ansåg att 

det var en bra idé då respondenterna på så sätt fick befinna sig i en miljö där de kände 

sig bekväma och trygga. Genomförandet av intervjuerna skedde i ett mindre rum med 

två soffor, ett runt litet bord samt en fåtölj och vi upplevde situationen som avslappnad 

och trevlig. Emellertid uppfattade vi att det var dålig ventilation i rummet vilket vi 

menar kan ha påverkat både vår och respondenternas energi. Vi upplevde däremot inte 

att någon av respondenterna berördes av situationen. För varje intervju hade vi avsatt 45 

minuter vilket också visade sig vara en rimlig tid då ingen av intervjuerna tog längre tid 

än så. Ifall någon av intervjuerna skulle ta längre tid än beräknat, valde vi att ha en 

kvarts paus mellan varje intervju. Vi fick på så sätt också tid att återhämta oss och 

reflektera över varje genomförd intervju, vilket gjorde oss mer förberedda inför den 

nästakommande intervjun. Bryman & Bell (2005) beskriver att det finns en risk med att 

utföra intervjuer på respondenternas arbetsplats då det kan vara svårt för den intervjuade 

att utföra intervjun utan att bli störd. De förklarar att det lätt kan hända att intervjun 

avbryts på grund av att den berördes telefon ringer eller att någon kollega knackar på 

dörren. Den beskrivna situationen inträffade en gång under våra nio intervjutillfällen 

men vi upplevde inte att intervjun påverkades då händelsen inträffade precis efter att vi 

hade presenterat oss och innan vi hunnit att påbörja intervjun. En av de nio 

respondenterna blev tvungen att avstå från intervjun då hon fick ett akut ärende. 

Händelsen bidrog till att vi istället fick genomföra intervjun via telefon några dagar 

senare, vilket gjorde att vi inte kunde bedöma hennes uttryck och reaktioner. För övrigt 

skedde utförandet av intervjun enligt samma struktur och upplägg som de personliga 

intervjuerna och vi anser också att den trots vissa brister, tillförde värdefull information 

till vår studie. 

Enligt Alvesson (2011) är intervjusituationer ganska komplicerade och kan bidra till 

flera svårigheter där miljö och interaktion utgör en del. Författaren förklarar att det är 

viktigt att lära sig hantera intervjusituationen för att göra den så effektiv och produktiv 

som möjligt. Alvesson (2011) beskriver att det kan göras genom att skapa en nära och 
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god relation med respondenten så att personen blir öppen och tillförlitlig i sina svar. För 

att få respondenterna att känna sig trygga i situationen började vi med att presentera oss 

själva och förklara lite kort om varför vi var där. Vi valde dock att inte benämna 

studiens huvudsakliga forskningsfråga i början, utan efter intervjun, för att undvika att 

den skulle bli vinklad. Vår inledande fråga var: “Kan du berätta lite om dig själv”, för 

att göra situationen avspänd för respondenterna genom att ge dem möjlighet att besvara 

frågan på ett öppet, spontant och naturligt sätt. Allt eftersom intervjun fortlöpte och 

respondenterna blev bekväma, framförde vi mer djupgående och känsliga frågor som till 

exempel: “Hur tror du att andra människor uppfattar dig”? En annan svårighet med 

personliga intervjuer konstaterar Alvesson (2011) är att inte enbart fokusera på frågorna 

och svaren, utan också skapa dynamik i interaktionen med respondenten. För att 

underlätta interaktionen är det därför angeläget att vara fler än en person som intervjuar 

hävdar Alvesson (2011). När det gäller förfarandet valde vi att genomföra 

panelintervjuer där vi alla tre deltog i processen. Kyhlén (2004) beskriver att en 

panelintervju utförs av flera frågeställare och arbetsuppgifterna bör därför fördelas. Två 

av oss framförde därmed intervjufrågorna och den tredje satt i en fåtölj för att observera 

och föra anteckningar om respondenternas uttryck och reaktioner. Vi avstod från att 

berätta det för respondenterna för att undvika att de skulle uppleva situationen som 

obekväm. Det som vi observerat under intervjuerna har vi haft med oss när vi tolkat det 

insamlade empiriska materialet och på sätt fått en trovärdigare bild av respondenternas 

svar. Yin (2013) beskriver att en fördel med observation är att observatören kan uppfatta 

den observerades uttryck och reaktioner utan att fokusera på ord och uttal. Genom att en 

av oss satt och observerade kunde vi fånga upp reaktioner som frågeställarna möjligtvis 

missade eller inte skulle komma ihåg. Vi är dock medvetna om att observatören kan ha 

påverkats i sin observation genom att lyssna på intervjuen, men vår uppfattning är ändå 

att fördelarna övervann nackdelarna då vi var flera som kunde tolka intervjun. Vi valde 

också att spela in och transkribera alla intervjuer för att vi inte skulle riskera att utesluta 

viktig information. Fördelen med inspelning, hävdar Bryman & Bell (2005), är att 

frågeställaren inte distraheras på samma sätt som om personen skulle vara tvungen att 

föra anteckningar. Däremot påpekar författarna att en nackdel kan vara att respondenten 

kan känna obehag och oro för att deras uttalanden spelas in. Vi var därför noga med att 

fråga respondenterna om godkännande innan vi påbörjade inspelningen och det visade 

sig inte vara någon av de nio respondenterna som avböjde inspelning. 
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3.5 Tolkning och trovärdighet 

 

Tolkning av insamlad empirisk data 

Yin (2013) beskriver att tolkningen av insamlad empirisk data är en betydande del i 

forskning. Det är nödvändigt att forskare är kritiska till sitt insamlade material för att 

tolkningen ska bli verklighetstrogen. Vidare förklarar författaren att tolkningen ska vara 

övergripande och inte fokusera på specifik eller snäv data. För att göra en omfattande 

tolkning ska forskaren lägga fokus på fem olika begrepp. Det första begreppet är 

fullständighet, vilket innebär att forskaren ska inneha ett tolkande synsätt igenom hela 

forskningen. Vår insamlade empiriska data består av materialet från våra nio intervjuer. 

Vi bestämde oss för att redan innan att försöka ha ett tolkande synsätt under 

intervjuerna. Vi diskuterade även med varandra, mellan och efter intervjuerna, om hur 

vi uppfattat och tolkat de olika situationerna och svaren som vi fått. Yin (2013) 

beskriver att det andra begreppet är skälighet, vilket fokuserar på att det empiriska 

materialet tolkas oberoende av vem du är och dina egna erfarenheter. Vi ser det som en 

fördel att vi var tre personer på plats under intervjuerna som alla kunde tolka svaren på 

olika sätt. Det var även fördelaktigt att vi kunde tolka respondenternas gester och 

reaktioner, då en av oss enbart studerade kroppspråk och reaktioner under intervjuerna. 

Det tredje begreppet är empirisk korrekthet, vilket innebär att forskaren ska tolka 

materialet på ett rättvist sätt och inte presentera det på ett vinklat vis. Återigen har det 

varit fördelaktigt att vi varit tre personer som tolkat materialet på skilda sätt. Det 

insamlade materialet har på så vis blivit mindre vinklat då vi kunnat resonera 

tillsammans om hur vi på bästa sätt ska lägga fram vårt empiriska material i text. Vi är 

medvetna om att vi till viss del har vinklat materialet då det är oundvikligt att bortse helt 

från egna erfarenheter och tolkningar. Vår uppfattning är ändå att de tolkningar som vi 

gjort när vi jämfört och diskuterat med varandra, är relevanta för vår studie då det är vi 

som utfört intervjuerna och uppfattat respondenternas känslor. Det fjärde begreppet är 

mervärde, enligt Yin (2013), och innebär att den empiriska datan ska generera nya 

tolkningar. Vår empiriska data har till stor del avvikit från det som skrivits i befintlig 

teori och har därför bidragit till nya tolkningar i området. Vår studies analys har på så 

sätt genererat ett mervärde då den bidragit till ny information i ämnet. Yin (2013) 

beskriver att det femte och sista begreppet är trovärdighet, vilket fokuserar på andras 

kritik till forskningen samt på hur deras tolkningar av den empiriska datan skiljer sig 

från forskaren. Vi är medvetna om att vår studie kan komma att tolkas olika av andra 
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utomstående personer men vi anser att det är en del av processen. Vi har haft ett 

tolkande synsätt när vi sammanställt våra intervjuer och vi hävdar att det ökat studiens 

trovärdighet då vi framställt materialet baserat på våra uppfattningar. För att öka 

trovärdigheten ytterligare har vi kodat vårt insamlade empiriska material. Enligt 

Bryman & Bell (2005) är kodningen en viktig fas för att empirin ska leda till en bra 

analys. När vi har sammanfattat vår empiri utifrån de transkriberade intervjuerna har vi 

använt oss av tre färger. Varje färg har varit kopplade till ett antagande och det har på så 

sätt blivit enklare för oss att hantera materialet, då vi sammanfattat varje färg för sig. Vi 

har därför kunnat tolka vår empiri på ett bra sätt då vi haft ett strukturerat 

tillvägagångssätt och därmed inte missat väsentliga delar av respondenternas svar. 

Forskningens trovärdighet och äkthet 

När vi har utfört vår studie har vi haft i åtanke att resultaten kan komma att tolkas på 

olika sätt av skilda forskare och respondenter. Vi har därför till viss del haft en kritisk 

inställning under våra intervjuer och försökt att se svaren från olika synvinklar för att få 

en bra bild av det verkliga fenomenet som vi studerat. Vi har även analyserat 

respondenternas kroppsspråk och mimik och inte betraktat deras svar som sanningar. Vi 

är införstådda med att våra respondenter kan ha vinklat sina svar för att framställa sitt 

arbete i god dager, eller möjligtvis också omedvetet svarat fördelaktigt. Bryman & Bell 

(2005) beskriver att begreppen trovärdighet och äkthet används för att bedöma en 

kvalitativ forsknings tillförlitlighet. De förklarar att det är viktigt att i forskning 

argumentera för trovärdigheten och äktheten då verkligheten kan beskådas på olika sätt. 

Det är vår uppgift som forskare att övertyga andra om att resultaten i vår forskning är 

trovärdiga. 

Även Eneroth (1984) beskriver att det är angeläget att tänka på att frågor kan uppfattas 

annorlunda av olika respondenter under intervjuer. De olika tolkningarna av frågorna 

kan leda till skilda svar, vilket i ett senare skede kan utnyttjas när svaren ska analyseras. 

Vidare beskriver Eneroth (1984) att datainsamlingen kan skilja sig åt beroende på vem 

det är som samlar in den. Författaren förklarar även att datainsamlaren tydligt måste 

redogöra för sitt tillvägagångssätt och argumentera för hur den personligen kan ha 

påverkat informationen. Han benämner det som intersubjektivitetet vilket innebär att 

andra utomstående ska kunna förstå hur datainsamlingen genomförts och sammanställts. 

Särskilt viktigt är det vid kvalitativa studier då urvalet ofta är mindre än vid kvantitativa 
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studier, konstaterar Eneroth (1984). Vi har under rubriken Datainsamling gjort en 

utförlig redogörelse för hur vi gått tillväga vid insamlandet av det empiriska materialet. 

På ett enkelt och lättläst sätt har vi också skildrat vår arbetsgång för att utomstående 

läsare ska förstå hur vi genomfört vår forskning. 

Vårt inledningskapitel introducerar läsaren i rollproblematiken för HR-arbetare och 

bygger på teorier och diskussioner. Det görs delvis för att förtydliga bilden för läsaren 

men också för att skapa ett intresse och visa att forskningens resultat kan tillämpas på 

andra organisationer och dess HR-avdelningar. Bryman & Bell (2005) beskriver att den 

kvalitativa forskningsstrategin fokuserar på små grupper vilket innebär att forskare 

behöver visa hur resultatet kan överföras på andra, liknande grupper för att skapa 

trovärdighet. Eneroth (1984) förklarar att problemet med kvalitativ forskning är 

svårigheten att veta om datainsamlingen är tillräcklig. Han förklarar att datamängden 

ska ligga till grund för att nya begrepp ska uppkomma. Om datainsamlingen inte är 

tillräcklig blir begreppet trovärdighet ett giltighetsproblem, det vill säga hur användbart 

begreppet är i andra sammanhang. Vi anser att vår datainsamlingsmängd är tillräcklig 

då vi utfört nio intervjuer. Efter den sista intervjun ansåg vi att informationen var 

mättad, då den sista respondenten gav liknande svar som de tidigare och vi fick inte ut 

någon stor mängd ny information. Vi är medvetna om att vår insamlade empirska data 

kunde ha blivit annorlunda om vi själva valt respondenterna. I vår studie är merparten 

av respondenterna kvinnor då endast en var av manligt kön. Vi har dock valt att inte 

lägga fokus på ett genusperspektiv då våra respondenter önskade vara anonyma.  

 Eneroth (1984) beskriver att i kvalitativa studier kommer forskaren inte fram till någon 

slutgiltig kunskap eller sanning utan forskningen sker i faser som bygger på varandra. 

Eneroth (1984) hävdar att det därför är viktigt att ställa sig frågande till tidigare 

begrepp. Vi är medvetna om att vi inte kommit fram till en definitiv sanning i vår 

forskning men vi har däremot identifierat nya slutsatser och en egenutformad modell, 

baserat på vårt insamlade material. Vi anser att den modell, som grundar sig i tre 

antagande gällande HR-arbetares roller, kan vara användbar för vidare forskning.  

3.6 Forskningsetik 

Yin (2013) förklarar att i genomförandet av en forskning bör forskaren alltid ha en 

moralisk utgångpunkt. I synnerhet som kvalitativ forskare, när många tolkningar och val 

görs som i sämsta fall kan vinklas negativt. Fortsättningsvis konstaterar Yin (2013) att 
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det är viktigt att granska den insamlade datan öppet och ärligt. Han menar att trots att 

redovisning ska ske så transparent som det går, är det vissa delar som kommer att falla 

bortom ramen för analys. Vidare diskuterar Yin (2013) att det beror på att allt inte kan 

analyseras eller är väsentligt att ta med i forskningen. I vår uppsats har vi därför 

reducerat en del av vår insamlade empiri för att vi inte bedömer det som relevant i 

förhållande till våra antaganden. Vi är medvetna om att det urval av empiri som vi valt 

att sammanfatta i vår studie, till viss del är baserat på egna tolkningar. Dessa tolkningar 

betraktar vi inte som något negativt, då vi anser att det stärker studiens trovärdighet att 

vi har tolkat våra respondenter under intervjuer. Vi menar dock att materialet inte är 

etiskt vinklat eller att vi framhävt företaget ur en negativ synvinkel.  

Anonymitet 

Enligt Bryman & Bell (2005) handlar forskningsetik om bland annat anonymitet, vilket 

kan innebära att namn inte anges i forskning för att skydda organisationers eller 

respondenters identitet. Författarna anser att det är en viktig punkt att diskutera med 

respondenterna innan forskning publiceras. Vi ställde frågan om anonymitet till 

samtliga respondenter. Vi ställde dock frågan efter att intervjuerna genomförts. För att 

vara kritiska till vårt agerande skulle vi ha framfört frågan innan intervjun påbörjades 

för att undvika förskönade svar. Vi menar att respondenterna möjligtvis skulle besvarat 

frågorna mer utförligt och ärligt om de redan innan intervjun hade vetat att studien 

skulle publiceras helt anonymt. Efter genomförandet av intervjuerna tog vi beslutet att 

inte ta med organisationens namn eller någon information som kan härleda till var 

organisationen finns placerad. Därför nämner vi inte heller respondenternas namn i vårt 

empiriska kapitel. Vi anser att vårt val av att låta organisationen och respondenterna 

vara anonyma kan ha påverkat forskningens trovärdighet. Det kan ha påverkat studiens 

resultat negativt då informationen om fallföretaget inte blir beskrivande och 

djupgående. Vi hävdar att trovärdigheten för studien skulle ha ökat om utomstående fått 

mer information om företaget vilket då skulle skapat en tydligare bild. Vår uppfattning 

är dock att vi har gjort ett klokt val gällande organisationens anonymitet då företaget 

och respondenternas namn inte är väsentliga för studiens resultat. Vi har låtit 

handledare, examinator och kurskamrater i slutna seminarium få ta del av information 

om företaget för att på så sätt kunna ge oss användbar feedback. 
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4 Empiri 
I det här kapitlet redogör vi för vårt insamlade empiriska material. Materialet är med 

hjälp av kodning sammanställt och tolkat för att få ett bra underlag inför kommande 

analysdel. Vi presenterar materialet under de antagande som vi skapat utefter vår 

teoretiska referensram för att få en tydlig struktur i texten. 

4.1 Rollöverlastning 

HR-arbetet innebär en mängd olika arbetsuppgifter och skiftningar mellan roller vilket 

leder till rollöverlastning 

Under intervjuerna med vårt fallföretag beskrev respondenterna sina arbetsuppgifter på 

företaget. Respondent 1 förklarade att han är kompetensutvecklare på företaget och att 

han har en tydlig arbetsbeskrivning.  Han berättade även att han har mycket 

instruktioner som styr arbetet och att de kommer från Vd:n. Respondent 1 beskrev att en 

typisk arbetsdag för honom innefattar mycket mailhantering, där det kommer in nya 

arbetsuppgifter kontinuerligt. Han har även hand om kompetenskontroller och 

granskning av intyg samt innehav av nycklar. I sitt arbete försöker han att lösa de 

problem som uppstår och planera för framtida möten. Respondent 2 berättade att hon 

arbetar som personalchef på företaget och att hon till viss del har en tydlig 

arbetsbeskrivning. Hennes uppgift är att tolka de delegeringar som hon får från Vd:n 

och upprätta rutiner för att det ska fungera. Förutom det finns det även en generell 

beskrivning över vad det innebär att vara chef. Hon förklarade också att hon sitter i 

företagsledningen där hon driver HR-frågor och arbetar med styrning och ledning på en 

övergripande nivå. Utöver dessa arbetsuppgifter arbetar hon även som chefstöd. 

Respondent 3 berättade att hon arbetar som enhetschef på företaget och att hon har 10 

medarbetare under sig. Hennes arbete innebär att hon är ansvarig för fem olika 

områden. Dessa områden innefattar kompetenssäkring, den psykosociala arbetsmiljön, 

traditionella HR-delar, ledarförsörjning och successionsplanering samt bemanning- och 

kompetensanalyser. Respondent 3 förklarade också att en vanlig arbetsdag för henne 

innebär hantering av mail, telefonsamtal och inbokade möten. Hon hävdade att det näst 

intill är omöjligt att hålla undan i mailboxen och att möjligheten att planera och sätta av 

tid för att kunna arbeta långsiktig är begränsad då det hela tiden dyker upp nya saker 

som måste tas itu med. Hon sa: ”Man får liksom verkligen anstränga sig och tänka att 

nej men nu ska jag verkligen ta mig tiden och göra det här för annars äts man upp utav 

det dagliga”. Respondent 4 berättade att hon arbetar som kompetensutvecklare vilket 
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innebär att hon bedriver utbildningsråd gentemot tre olika avdelningar som hon är 

ansvarig för. Hon förklarade att hon även har i uppgift att stötta chefer i linjen med att 

uppdatera kompetensanalyser samt utforma och hålla i utbildningar. Respondent 4 

nämnde också att hon har en dokumenterad arbetsbeskrivning men att arbetsuppgifterna 

lätt kan sväva ut från den. Det här ansåg hon bero på att det ofta uppkommer saker vid 

sidan av befattningsbeskrivningen som man tar på sig och gärna vill fixa. Mail och 

möten är de uppgifterna som tar upp den största delen av hennes arbetstid, sammanlagt 

cirka fyra timmar per dag. Däremellan ska hon hinna med att ta kontakt med 

leverantörer, handledare samt planera inför kommande utbildningar. Respondent 5 

berättade att hon arbetar som planerare och utbildningsadministratör på företaget. 

Hennes huvudsakliga arbetsuppgifter är att planera kravutbildningar samt registrera och 

ta fram viktig data såsom statistik, kurskostnader och faktureringsunderlag. När vi 

frågade respondent 6 om hennes arbetsuppgifter förklarade hon att hon jobbar med allt 

möjligt. Just nu är det lönerevisionen som tar mest tid men hon arbetar också mycket 

med bemanning. Hon berättade att hon har hand om förhandlingar vid 

chefsrekryteringar och att hon är med i hela processen vid rekrytering. Respondent 7 

förklarade för oss att hon idag arbetar mycket med arbetsmiljöfrågor, inriktat på den 

psykosociala arbetsmiljön. Det är, enligt respondent 7, ett område som de vill lyfta på 

grund av att det är mycket fysisk arbetsmiljö på arbetsplatsen. Respondent 8 förklarade 

att hon jobbar som senior adviser vilket handlar om att ta fram strategier för kompetens 

och bemanning på längre sikt. Respondent 9 berättade att hon arbetar som HR-business 

partner på företaget. Hon förklarade att hennes arbetsuppgifter innebär att arbeta med 

drogproblematik mot företagshälsovården. Det kan handla om konflikter inom området 

eller svåra samtal. Förutom det psykosociala arbetet har hon även en 

controllingfunktion som innebär interna kontroller och en hel del ekonomiarbete och 

siffror. 

Eftersom vår studie fokuserar på olika roller ställde vi frågan till våra respondenter om 

de upplever att de måste skifta mellan olika roller i sitt arbete. Svaren skiljde sig åt i 

frågan. Respondent 1 förklarade att han inte funderat över det och även Respondent 3 

berättade att hon aldrig reflekterat över olika roller i arbetslivet. Däremot framhöll hon 

att hon möjligtvis gör det omedvetet då hon agerar på olika sätt i olika situationer. I 

vissa lägen behöver hon ge klara direktiv medan hon i andra agerar mer följsamt, 

konstaterade hon. Inte heller respondent 4 ansåg att hon behöver träda in i olika roller 
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men hon beskrev att svårigheten med hennes arbete är att hon jobbar på en mängd olika 

nivåer. Ibland måste hon anpassa sig efter någon annans direktiv medan hon i andra 

situationer måste styra själv. Respondent 4 ansåg sig inte ha någon formell ledarroll 

men att hon emellertid kan inta en informell sådan då hon är angelägen om att saker och 

ting ska bli gjorda. Respondent 2 beskrev att hon till 90 % intar rollen som arbetsgivare. 

Hon förklarade att: ”Vi är arbetsgivarens förlängda arm och även om HR- medarbetare 

inte är chefer har de ett liknande ansvar som en chef för att driva processer och 

övergripande frågor för hela företaget.” Respondenten menade att det är fackets uppgift 

att stå för medarbetarperspektivet men att det inte innebär att de struntar i sin personal. 

Hon beskrev också att rollen som chef kan variera. Ibland krävs det tydlighet och ibland 

behöver man pusha, ge feedback och vara positiv. Hon förklarade att det handlar om att 

vara trygg i sin chefsroll för att klara av den. Vidare beskrev hon att en del av HR-

arbetet har förflyttats och hanteras numera från Malmö. Även Respondent 9 berättade 

att de som arbetar på personalavdelningen är arbetsgivarens och Vd:ns förlängda arm 

och att hon främst ser sig som en arbetsgivarrepresentant. Hon förklarade också att hon 

känner att hon måste skifta mellan olika roller i sitt arbete. Rollerna kan skilja sig från 

när man förhandlar med facket till när man har rehabiliteringsmöten med läkare. Hon 

beskrev även att när man pratar med kollegan på kontoret bredvid behöver man inte 

vara så rak som i vissa andra situationer.  Respondent 8 kände att hon ibland är tvungen 

att ikläda sig rollen som ledare då även hon ser sig själv som VDN:s högra hand 

eftersom man driver HR-arbetet utefter företagets målbild. Som ledare berättade hon att 

man ska vara situationsanpassad, ibland hård och ibland mjuk. Hon förklarade att hon 

har ett ansvar att lyfta frågor till en strategisk nivå. De ska också fungera som 

servicefunktioner, stötta och vara konsultativa. Respondent 7 avvek från resterande 

respondenter och beskrev att hon har ganska stor vana av att skifta mellan olika roller i 

sitt dagliga arbete. En roll är att stödja chefer, berättade hon. Det är olika vilket behov 

människor har menade respondent 7. En del är jätteduktiga på att leda personal och då 

räcker det med att vara ett bollplank medan andra behöver mer konkret stöd. Rollerna, 

berättade respondent 7, kan vara att stötta, ge tips eller råd till andra inom 

organisationen. 

4.2 Rollkonflikt 

HR-arbetare agerar mot olika aktörer vilket skapar motstridiga förväntningar som 

leder till rollkonflikter 
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Under intervjuerna förklarade sju av nio respondenter att de kommer i daglig kontakt 

med chefer eller ledning. De flesta poängterade att det beror på att det ingår i deras 

arbetsuppgifter och är därför en naturlig del av vardagen. Två stycken berättade att de 

inte har någon daglig kontakt med chefer eller ledning. Den ena, respondent 8, 

förklarade att hon i sin arbetsroll behöver vara självgående och att det inte är någon 

svårighet att veta när hon måste gå vidare uppåt och inte har mandat att ta beslut. När vi 

frågade respondenterna om de kommer i kontakt med personalen i sitt dagliga arbete 

svarade åtta stycken att det gör det. Respondent 7 avvek i sitt svar och förklarade att hon 

inte kommer i kontakt med personalen men att hon dagligen träffar kollegorna på 

samma avdelning. 

Alla respondenter är medvetna om vilka krav som ställs på dem men utrycker kraven på 

olika sätt. Det handlar främst om att de ska göra ett bra jobb, förklarade fyra stycken av 

respondenterna. Respondent 2 uttryckte det som att hon mycket väl känner resultatkrav 

från sina chefer men hon förklarade att det i verkligheten inte fungerar att enbart 

fokusera på resultat. Emellanåt upplever hon press från sina chefer och olika krav från 

dem. Hon beskrev att hon alltid tar beslut utefter vad som är bäst för företaget. 

Respondent 3 känner förväntningar på sig men alla förväntningar upplever hon som 

hanterbara. ”Jag känner att jag ska uppnå målen och genomföra mina arbetsuppgifter på 

ett kvalitetssäkert sätt. Jag känner också att jag förväntas inta en konsultativ roll där jag 

ska fungera som ett stöd ute i organisationen.” förklarade respondent 4. Respondent 6 

gav ett lite annorlunda svar. Hon förklarade att hon har krav på sig själv att finnas 

tillgänglig så mycket som möjligt och svara i telefon även utanför arbetstid. Samtal på 

kvällar tycker hon hör till rollen. Dock har ingen uppifrån sagt till henne att hon 

behöver göra det men hon tror att det finns en viss outtalad förväntning om det. 

Samtliga respondenter identifierade krav på sig underifrån, men uttryckte det på olika 

sätt. Det handlar enligt de flesta om att göra ett bra jobb, allt ifrån att se till att 

utbildningarna blir som förväntat till att ordna praktikplatser och lösa problem. 

Respondent 2 förklarade att pressen från personalen är svårare att hantera än pressen 

uppifrån. Vidare beskrev hon att det beror på att hon dagligen träffar personalen och 

känner att hon är deras arbetsmiljö. På samma sätt upplevde respondent 3 

förväntningarna nedifrån. Dock poängterade hon under intervjun att det är hon själv 

som ställer de tuffaste kraven. Hon förklarade att hon ställer höga krav på sig själv då 

hon alltid strävar efter att göra ett bra jobb och hinna med allt som ska göras. Upptäcker 
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hon sedan att hon inte hinner ta itu med allt kan hon känna sig otillräcklig, även om 

uppgiften bedöms som orimlig. Vidare förklarade hon att ibland måste diskutera med 

chefer angående vilka uppgifter som tillhör vem. Hon beskrev även att operativ personal 

kan förvänta sig att HR-avdelningen ska driva medarbetarnas frågor i vissa fall, vilket 

hon anser inte är deras roll utan fackets. 

Vi ställde frågan om respondenterna kände motstridiga förväntningar från över- och 

underordnade och hur de i så fall hanterar dessa motstridigheter. Respondent 1 kände 

inte att dessa olika krav från varierande parter kolliderar med varandra, däremot 

berättade han att externa krav stundvis kunde kollidera. Respondent 2 förklarade att 

motstridiga förväntningar är skitjobbigt eftersom hon vill alla människor väl. Hon 

berättade också att hon har ett ansvar att betrakta helheten och inte enbart enskilda 

frågor. Respondent 2 berättade för oss att de i ledningsgruppen haft en diskussion om 

huruvida de är 100 % ledningsgrupp och hur mycket de är avdelningschefer. Hon 

förklarade att hon måste stå för att hon är 100 % företagsledning och att hon inte kan 

driva frågor utifrån ett avdelningsperspektiv eftersom det inte alltid passar in i företagets 

helhet. Hon berättar dock att hon i enskilda frågor representerar HR-avdelningen. När 

det gäller motstridiga förväntningar ovanifrån och underifrån förklarade respondent 3 att 

hon i första hand tar hänsyn till de förväntningar hon får ovanifrån eftersom hon ser sig 

själv som arbetsgivarens förlängda arm. Samtidigt är hon öppen och lyhörd för sin 

personals åsikter men också noggrann med att förmedla det som man är tvungen att 

förhålla sig till. När vi frågade Respondent 3om vad som hon anser är den tuffaste 

utmaningen, svarade hon att det är att möta en medarbetare med motstridiga åsikter och 

det inte går att komma överens om hur man ska lösa problemet. Respondent 4 berättade 

att det inte alltid är enkelt att hantera motstridiga förväntningar. Man förväntas att utföra 

det dagliga turbulenta arbetet samtidigt som man ska verka för något långsiktigt och 

strategiskt vilket kan upplevas som problematiskt, förklarade hon. Det gäller därför att 

finna en balans och lära sig att hantera och prioritera det som är mest akut, vilket hon 

ansåg vara en svår avvägning. Respondent 5 upplevde inte några motstridiga 

förväntningar i sitt arbete. Respondent 6 berättade att de största kraven och tuffaste 

kraven är de hon ställer på sig själv. När man känner motstridiga krav, får man försöka 

intala sig att man gör så gott man kan, förklarade respondent 6. Man kan alltid göra 

bättre, effektivare, snabbare, vara ännu mer kunnig och kompetent, fortsatte hon. 

Respondent 7 berättade att något av den svåraste utmaningen med hennes jobb är att 
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visa på betydelsen och uppmärksamma medarbetare. ”Då är vi ju där igen, man får ju 

lyssna på folk och möta dem i varje situation och ta det samtalet. Det bara är så. Alla 

blir ju inte alltid helt lyckliga och en del blir lyckliga.” förklarade respondent 8 om de 

motstridiga förväntningar som hon upplever. 

4.3 Rolloklarhet 

Rollen som HR-arbetare är komplex på grund av en svårdefinierad arbetssituation som 

leder till rolloklarhet 

Under intervjuerna med de olika respondenterna berättade samtliga att de har en 

arbetsbeskrivning som definierar vad som innefattar deras roll. Dock var det blandade 

uppfattningar om tydligheten i dem och hur väl de stämde överrens med verkligheten. 

Respondent 4 förklarade att man på företaget är väldigt noga med dokumentation och 

att alla därför har en nedskriven befattningsbeskrivning, men att uppgifterna lätt sprider 

sig. ”Det är lätt att skriva ner ett antal arbetsuppgifter på ett papper, men sen har det en 

tendens att sväva ut” uttalade sig respondent 4. Respondent 2, 6 och 9 poängterade att 

de upplever sina arbetsbetsbeskrivningar som övergripande och inte särskilt personliga. 

Respondent 6 och 9 förklarade att de har en gemensam uppdragsbeskrivning som 

beskriver de områden som de har i uppgift att hantera. Därefter fördelar man ut arbetet 

sinsemellan. När vi frågade respondent 7 och 8 om deras arbetsbeskrivning svarade 

både att de inte har någon tydlig arbetsbeskrivning i deras arbete. Det visade sig också 

att det endast är respondent 1 som uppfattar sin arbetsbeskrivning som tydlig. 

Respondent 6 beskrev en situation där arbetsuppgifterna kan gå i varandra. “Beroende 

på vem som svarar när personal ringer kan man hamna i andras ärenden. Men man får 

försöka hjälpas åt” 

När vi frågade respondenterna om deras önskemål angående arbetets utformning 

svarade fem av respondenterna att de gärna vill ha riktlinjer och information om vad 

som ska göras, vem man ska förhålla sig till samt tydliga mål. Däremot ville de själva 

kunna styra och strukturera upp sitt arbete för att nå dit. Respondent 8 uttryckte sig på 

följande sätt: ”Jag tror man måste ha någon form av plattform så man vet utifrån vad 

man jobbar och vilka förutsättningar som finns. Men inom de ramarna tror jag sedan att 

alla människor vill ha ett handlingsutrymme”. Om det inte finns tydliga mål, hävdade 

respondent 3, att det blir svårare att veta vilka beslut man ska ta för att gå i samma 

riktning som företaget. Respondent 9 konstaterade också att när man arbetar med 
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människor går det inte att ha ett för hårt styrt arbete då det uppstår olika händelser varje 

dag som man inte kan veta i förhand. Även respondent 2 delade liknande åsikter då hon 

ansåg att hon inte skulle klara av att ha för hårda direktiv i sitt arbete. Hon berättade 

också att hon idag själv styr sitt arbete 70-80 % och att hon har förmånen att kunna 

delegera ut uppgifter som hon inte hinner eller vill ta itu med, tack vare hennes position 

i hierarkin. Respondent 1 berättade att han trivs med sin arbetssituation då han fritt får 

lägga upp sitt arbete som han själv vill även om han till viss del är styrd av 

instruktioner. Respondent 6:s åsikter utmärkte sig dock då hon berättade att hon föredrar 

klara besked och direktiv. ”Jag vill veta vad som förväntas så jag kan göra ett bra jobb” 

förklarade hon. Även respondent 7 avvek från de övriga respondenterna då hon inte vill 

ha direktiv utan föredrar att styra sitt arbete helt själv. Hon framhöll dock att eftersom 

hon har arbetat i en ansvarig roll väldigt länge har hon fått styra själv och tagit stort 

ansvar; ”Jag är väldigt situationsanpassad och jag vet att man i ett uppdrag alltid får 

klart för sig vem som är uppdragsgivare och vad man har för roll i det”. Vi finner 

hennes svar intressant då respondent 4 snarare påpekade att hon ofta får lägga ner 

mycket tid på att ta reda på varifrån arbetsuppgiften kommer, syftet med den och vem 

som i slutändan ska ha den. “Det är lite tvetydigt, då du kan jobba emot någonting, 

lämna in någonting och så visar det sig att personen som skulle ha det i slutändan inte 

alls förväntade sig det” berättade respondent 4. 

När vi ställde frågan om hur de motiverar och engagerar andra, svarade fyra av 

respondenterna att det gör de genom att ha ett glatt humör, vara positiva och uppmuntra 

sina medmänniskor på arbetsplatsen. Respondent 1 poängterade däremot att han tycker 

det är svårt att motivera andra eftersom man ofta motiverar inom sitt eget område och 

att alla tycker sin del är viktig. För respondent 3 handlar motivation och engagemang 

om att skapa en stark samhörighet i gruppen. Hon förklarade också att hon tycker det är 

viktigt att alla känner mening och trygghet i arbetet. Enligt respondent 5 och 7 försöker 

de motivera och engagera genom att vara behjälpliga och tillgängliga för andra. Vidare 

förklarade respondent 7 att hon försöker ge ”det där lilla extra” genom att agera som en 

coach och sträva efter en känsla av att göra saker och ting gemensamt. Något som vi 

fann extra intressant under vår studie var att både respondent 2 och 8 ställde sig 

frågande till om det verkligen gick att motivera andra. Respondent 2 förklarade att hon 

tror att man i första hand måste motivera sig själv. Dock berättade hon att hon som 

personalchef snarare försöker att dela helhetsbilder med personalen för att de ska förstå 
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företagets helhet och på så sätt bli motiverade. Även respondent 8 ställde sig skeptisk 

till frågan. ”Jag vet i sjutton om det går att motivera någon annan. Jag tror att var och en 

måste motivera sig själv”, formulerade hon sig. Vidare konstaterade hon att man i en 

arbetsgrupp kan skapa förutsättningar som kan främja motivation och engagemang, men 

att det sedan är upp till varje individ att motivera och engagera sig själv. 

Under intervjuerna lät vi respondenterna svara på var de anser befinna sig i 

organisationsstrukturen. Resultatet av svaren blev att majoriteten av respondenterna 

upplevde att de arbetar som en service- eller stödfunktion. Dock var de oeniga när det 

gällde bredden av stödet. Respondent 1 och 4 ansåg att de arbetade som ett stöd för hela 

organisationen. Däremot beskrev respondent 2 att hon enligt hennes 

befattningsbeskrivning arbetar i den strategiska ledningen samtidigt som hennes egen 

upplevelse är att hon även arbetar i en stödfunktion och till viss del operativt. Hon 

berättade dessutom att hon jobbar mot både ledning, mellanchefer och personal på 

operativ nivå. Vidare förklarade respondent 2 att hon är ansvarig för MTO-

verksamheten; gränssnittet människa, teknik och organisation. Arbetet innebär att hon 

gör analyser från olika perspektiv när tekniska händelser går fel och att hon därför är 

involverad i alla delar. Även respondent 8 ansåg att hennes position i 

organisationsstrukturen befinner sig någonstans mellan den strategiska ledningen och 

stödfunktionen. Vidare berättade respondent 3 att det främsta stödet i hennes arbete är 

mot chefer, mellanchefer och överordnade chefer. Hon underströk dock att hon 

självklart finns tillgänglig för de anställda i den operativa kärnan, men att huvudfokus 

ligger på cheferna som i sin tur ansvarar för att stötta sin personal. Både respondent 5 

och 6 upplevde att de mestadels arbetar mot den operativa kärnan snarare än mot 

ledning och högre chefer.  

Under intervjuerna frågade vi även våra respondenter hur de upplever sin arbetssituation 

och majoriteten ansåg att den var stressig. Respondent 3 svarade: ”Just nu så är det 

heltokigt här som det är. Det är jättemycket, vi springer åt alla håll och kanter och det 

känner nog de flesta. Vi har jättetuff belastning just nu.” Även respondent 4 ansåg att 

arbetssituationen är stressig och svarade: ”Det är lite allt i allo tjänst på HR, för att vi 

ställer upp och fixar grejer”. Respondent 1 beskrev att han hanterar den stressiga 

situationen genom att prioritera det som är viktigt och skjuta upp det som är mindre 

akut. Respondent 5 beskrev att stressen ofta uppstår vid deadlinetider och på grund av 

att framförhållningen är kort. Hon nämnde att det ibland kunde komma order från 
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personer högre upp i organisationen och att ledtiden från det att uppgiften tilldelas tills 

att det ska vara klart är begränsad. Respondent 9 beskrev även att hon upplevde 

arbetssituationen som stressig med mycket olika ärenden och uppgifter att utföra. Både 

arbetsrättsliga frågor och psykosociala frågor samtidigt som det är möten och krav på att 

leverera. Hon förklarade att framförhållningen inte alltid är den bästa och att hon kan få 

arbetsuppgifter som ska vara klara dagen där på. Respondent 6 beskrev att hon upplevde 

sin arbetssituation som rolig men att det är mycket att göra. Hon förklarade att: 

”Framförallt lever man ihop med telefonen”. Även respondent 8 berättade att hennes 

jobb är roligt, utmanade och stressigt och att hon inte vill ha det på något annat sätt. 

Respondent 3 påpekade även hon att det näst intill är omöjligt att hålla undan i 

mailboxen och att möjligheten till att planera och avsätta tid för att kunna arbeta 

långsiktig är begränsad då det hela tiden dyker upp nya saker som måste tas itu med. 

Hon sa: ” Man får liksom verkligen anstränga sig och tänka att nej men nu ska jag 

verkligen ta mig tiden och göra det här för annars äts man upp utav det dagliga”. Svaren 

från respondent 7 och 2 avvek dock från de resterande svaren. Respondent 7 beskrev sin 

arbetssituation som stimulerande och utmanande medan respondent 2 upplevde sin 

arbetssituation som otroligt viktig och betydelsefull i och med det stöd som hon och 

resterande HR-avdelning ger till chefer och anställda. Hon berättade att det behövs ett 

medarbetarperspektiv när man driver ett företag. Hon förklarade att hennes arbetsdagar 

är varierande och att det vissa dagar är roligt att gå till jobbet medan det andra dagar är 

lite tråkigare. 
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5 Analys 
I följande kapitel ställer vi vår insamlade empiri mot den teoretiska referensramen. Vi 

strukturerar vår analys efter vår teoretiska modell och de antagande som den 

innefattar. Inledningsvis diskuterar vi HR-arbetares arbetsuppgifter och roller. Vidare 

analyserar vi HR-arbetares utsatta position där vi fokuserar på de motstridiga 

förväntningar som teorin framhåller. Vi diskuterar även huruvida HR-arbetares roll är 

oklar eller ej. Slutligen besvarar vi under analysens gång de frågeställningar som vi 

redogjort för i inledningskapitlet.  

5.1 Rollöverlastning 
HR-arbete innebär en mängd olika arbetsuppgifter och skiftningar mellan roller vilket 

leder till rollöverlastning 

5.1.1 Arbetsuppgifter 

I vår teoretiska referensram har vi redogjort för att arbetsuppgifterna inom HR-arbetet är 

många. Lindmark & Önnevik (2011) beskriver att det är ett varierande arbete som 

innebär att tillgodose olika krav och behov. Vi har i vårt teorikapitel sammanfattat de 

HR-uppgifter som Lindmark & Önnevik (2011), Rennstam (2012) och Flynn (2014) 

gemensamt benämner, vilka är att rekrytera, utveckla och motivera personal samt arbeta 

som chefstöd. Vi kan inte se något tydligt samband mellan de arbetsuppgifter som 

teorierna tagit upp och de arbetsuppgifter som respondenterna beskrivit. Vi kan dock se, 

baserat på respondenternas svar, att HR-arbetet är mångsidigt och fördelat på skilda 

positioner som fokuserar på olika arbetsområden. Två av de arbetsuppgifter som 

författarna tar upp som de huvudsakliga, har vi hittat en koppling till i vår empiri, och 

finner därför intressanta att analysera. Dessa arbetsuppgifter är att motivera personal 

samt arbeta som chefstöd. Rennstam (2012) och Flynn (2014) beskriver att belöna och 

motivera personal är grundläggande uppgifter i HR-arbetet. Flynn (2014) förklarar att 

det är av stor vikt att främja delaktighet och engagemang i organisationer. Vi har inte 

kunnat identifiera motivation som en arbetsuppgift i vår empiri, då ingen av 

respondenterna angav motivation eller att belöna personal som arbetsuppgift. Vi kan 

dock se ett samband med Truss m.fl. (2014):s teori då de beskriver att HR-arbetet ofta 

fokuserar mer på företagets välmående än de mänskliga resurserna. Den engagerande 

och motiverande bilden som vi har av en HR-avdelning, kan vi inte urskilja i 

respondenternas svar. Respondent 2, personalchefen, ställde sig frågande till om man 

verkligen kan motivera andra och hon beskrev inte personalstöd som en av sina 
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arbetsuppgifter. Istället tryckte hon flertalet gånger på att hon främst arbetar efter Vd:ns 

delegeringar och tolkar det han säger. Vi kan här se ett samband med att merparten av 

respondenterna svarade att de arbetar som chefsstöd. Både respondent 2, 3, 4, 7 och 8 

förklarade att de arbetar som ett stöd för chefer och de har till uppgift att lyfta frågor till 

en strategisk nivå samt vara konsultativa. Vi kopplar det till teorin där Lindmark & 

Önnevik (2011), Rennstam (2012) och Flynn (2014)  redogör för att stöttning av chefer 

är en grundläggande uppgift i HR-arbetet. Rennstam (2012) beskriver att det är HR-

arbetarens uppgift att konsultera chefer inom HR-frågor. Vår uppfattning är att HR-

arbetet på fallföretaget fokuserar främst på att arbeta strategiskt för att nå 

organisationens mål. Vi anser dock att organisationen missar en betydande del då HR-

arbete, som fokuserar på att motivera och engagera människor, också bidrar till 

effektiva organisationer. Vi kopplar det till Rennstam (2012) som beskriver att HR-

avdelningars uppgift även är att motivera personal genom belöningssystem för att 

utveckla och effektivisera organisationer. Vår uppfattning är att HR-arbetet på 

fallföretaget fokuserar på att ha en bra relation uppåt i hierarkin samtidigt som de utför 

mycket administrativt arbete. Vi finner det intressant att en stor del av respondenternas 

arbete innefattar administrativa arbetsuppgifter som inte innebär någon direkt personlig 

kontakt med personal. Respondent 4 berättade att halva hennes arbetsdag går åt till att 

hantera mail och sitta i avdelningsmöten, vilket även respondent 3 beskrev som hennes 

huvudsakliga arbetsuppgifter. Vår uppfattning är att respondenternas fokus på att stötta 

chefer och arbeta administrativt resulterar i sämre relationer med personal och en 

försämrad inblick i det operativa arbetet.  

5.1.2 Roller 

Vårt första teoretiska antagande grundar sig i att HR-arbetet innebär skiftningar mellan 

olika roller för att hantera de olika arbetsuppgifterna som det innebär. Ulrich & 

Brockbank (2005) beskriver fyra olika roller som representerar HR-arbetet. De fyra 

rollerna är förändringsagent, strategisk partner, administrativ expert samt medarbetarnas 

förkämpe. Två av rollerna kopplar vi till vår insamlade empiri, vilka är strategisk 

partner samt medarbetarnas förkämpe. 

Strategisk partner 

 

Ulrich & Brockbank (2005) beskriver att rollen som strategisk partner innebär att man 

samarbetar med högre chefer. Strategierna utformas genom system som innebär att både 
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chefer och organisationer når sina mål. Utefter våra intervjuer med respondenterna kan 

vi se att de har olika uppfattningar om roller i arbetet. En del av respondenterna ansåg 

att de inte var i behov av att skifta mellan olika roller i arbetet medan respondent 7:s 

svar skilde sig från de andra då hon menade att hon är van vid att skifta mellan roller. Vi 

tolkar även en del av respondenteras svar som tvetydiga. Respondent 2 beskrev att hon 

är arbetsgivarens förlängda arm samtidigt som hon framhöll att det även är viktigt att ha 

ett medarbetarperspektiv i organisationen. Även respondent 7 var tvetydig i sina svar då 

hon berättade att hon dels arbetar med drogproblematik på företaget och dels betraktar 

sig som Vd:ns högra hand. Vi kan se ett tydligt mönster i att respondenterna i första 

hand vill beskriva sig som arbetsgivarrepresentanter. Faktum är att de flesta av våra 

respondenter använde samma ord i beskrivningen av sin arbetsroll, det vill säga 

“arbetsgivarens förlängda arm”, vilket får oss att undra över om rollen är självvald eller 

påtvingad. Respondent 2 förklarade att hon till 90 % tar rollen som arbetsgivare. Hon 

förklarade även att ”Vi är arbetsgivarens förlängda arm och även om HR-medarbetare 

inte är chefer har de ett liknande ansvar som en chef att driva processer och 

övergripande frågor för hela företaget.” Även respondent 8 och 9 beskrev sin roll på 

liknande sätt. Vi ser ett samband med rollen som strategisk partner och menar att 

respondenterna i första hand därmed arbetar för en effektiv organisation ur ett 

ledningsperspektiv. Vi tolkar deras svar som att de främst arbetar för organisationens 

lönsamhet och inte för personalens välmående. Vi kopplar det till Millmore m.fl. 

(2007):s teori där de beskriver att HR-avdelningars huvudsakliga uppgift är att bidra till 

en produktiv och lönsam organisation. 

Medarbetarnas förkämpe 

Utifrån våra intervjuer kan vi inte se ett samband med det som Ulrich & Brockbank 

(2005) beskriver om rollen som medarbetarnas förkämpe. Medarbetarnas förkämpe 

innebär att HR-arbetare bör vara medarbetarnas röst och föra deras talan i 

ledningsgrupper och i andra chefssammanhang. Vi kan efter våra intervjuer se att ingen 

av respondenterna betraktade sig själva som en representant för medarbetarna. 

Respondent 2 förklarade att det är fackets uppgift att stå för medarbetarperspektivet 

samtidigt som hon poängterade att de för den skull inte struntar i sin personal. 

Respondent 2 nämnde även att hon i första hand representerar ledningen men att det 

behövs ett medarbetarperspektiv när man driver företag. Vi anser att det här pekar på att 

HR-arbetarna inom organisationen främst arbetar som arbetstagare och utefter chefers 
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riktlinjer och styrning. Vi tolkar det som att respondenterna anser att det är 

fackförbundens uppgift att stå för medarbetarperspektivet, vilka är utomstående parter 

till organisationen. Vi ställer oss frågande till vem som bär det övergripande ansvaret 

för personalen inom organisationen om inte HR-avdelningen gör det. Vi kopplar det till 

Sheehan m.fl. (2013):s teori som beskriver att HR-arbetet förskjutits till mellanchefer 

för att HR-avdelningar ska ha tid att arbeta med strategiska frågor. Vi ser här ett 

samband med vårt fallföretag då respondent 2 beskrev att en del av HR-arbetet har 

flyttats till Malmö. Vår uppfattning är att det bidrar till en avsaknad av traditionella HR-

uppgifter, såsom att motivera, engagera och samtala med personal. I och med det 

begränsas även rollen som medarbetarnas förkämpe i HR-avdelningar. 

5.1.3 Besvarande av frågeställning 1 

Hur förhåller sig HR-arbetare till de roller som de intar samt de roller som påtvingas? 

Vi tolkar våra respondenters svar som att de själva inte upplever att de behöver skifta 

mellan olika roller i sitt arbete. Vår uppfattning är att det beror på att arbetsuppgifterna 

för en HR-arbetare inte är av den bredd som teorin framhåller. Den huvudsakliga 

arbetsuppgiften som vi kunnat identifiera i både empirin och teorin är chefstödet. Vi ser 

här ett samband med att respondenterna ser sin främsta arbetsroll som arbetsgivarens 

förlängda arm och att verka för en effektiv organisation. Vi kan identifiera ett mönster i 

respondenternas svar där många beskrev sin roll som arbetsgivarrepresentant 

skrämmande likt, då de använde termen “arbetsgivarens förlängda arm”. Vi konstaterar 

att det inte är en roll som respondenterna själva valt utan istället en roll som 

organisationen förväntar sig att de träder in i. Vår uppfattning är att kontakten med 

personalen får lida för att HR-arbetarna intar rollen som arbetsgivarrepresentant i många 

lägen. Baserat på det här anser vi att det strategiska arbetet går till överdrift då HR-

arbetarna frångår en grundläggande uppgift, det vill säga, den direkta kontakten med 

underställd personal. Vår uppfattning är att respondenterna är så pass införstådda med 

att inta rollen som arbetsgivarrepresentant, att de därmed inte upplever den negativa 

effekt som det ger. Den negativa effekten som innebär mindre direkt kontakt med 

personal och mindre motiverings- och engagemangssarbete. Arbetsuppgiften har istället 

förskjutits till mellanchefer samt till externa parter som fackförbund, vilka får stå för 

medarbetarperspektivet. Vidare innebär det att rollöverlastningen som Katz & Kahn 

(1978) beskriver inte är ett påtagligt problem för HR-arbetarna, då de inte behöver skifta 

mellan olika roller utan främst träder in i rollen som arbetsgivarrepresentant. 
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5.2 Rollkonflikt 

HR-arbetare agerar mot olika aktörer vilket skapar motstridiga förväntningar som 

leder till rollkonflikter   

5.2.1 Förväntningar och krav 

Enligt Mossboda m.fl. (2005) ska mellanchefer representera sin chef men också sina 

medarbetare, vilket är en utmaning som många i den positionen upplever som svår att 

bemöta. I intervjuerna med våra respondenter förklarade många av dem att de i första 

hand ser sig själva som arbetsgivarrepresentanter. Baserat på det konstaterar vi att HR-

arbetarna är medvetna om vems parti de ska ta och att det därför inte uppstår någon 

problematik i det dubbla representantskapet. Vi har tolkat det som att majoriteten av 

respondenterna väljer att stå bakom organisationen och arbetsgivaren i de övergripande 

frågorna. Vi kopplar det till Truss m.fl. (1997) då de beskriver att den hårda sidan av 

HR-arbetet fokuserar på att arbeta strategiskt och efterfölja organisationers direktiv. Å 

ena sidan är vår uppfattning att det underlättar HR-arbetet för respondenterna, då det 

tydliggör vilken part de tillhör. Å andra sidan kan vi inte låta bli att ställa oss undrande 

till varför endast ett fåtal av respondenterna påpekade att de kände krav uppifrån. Två 

av respondenterna förklarade även att de främst ställer krav på sig själva. De beskrev att 

de har höga förväntningar på sig själva då de alltid strävar efter att göra ett bra jobb. 

Jakobsson & Aronsson (2013) diskuterar krav från olika parter, dock benämner de inte 

personliga förväntningar eller krav på sig själv. Vidare beskriver de att konflikter kan 

uppstå på grund av att människor möts av krav och förväntningar från olika håll. Vi 

tycker oss kunna identifiera att en del HR-arbetare i organisationen känner stress på 

grund av för höga krav på sig själva. Vi har efter våra intervjuer funnit en problematik i 

att identifiera om kraven kommer från andra eller från respondenterna själva. Om vi går 

djupare i frågan kan vi möjligen se att de personliga kraven som respondenterna 

upplever egentligen är uppbyggda utifrån andras förväntningar. Vår uppfattning är 

därför att rollkonflikter inte enbart behöver bestå av motstridiga förväntningar utan även 

kan uppstå av krav på sig själv. Vi kan koppla det till våra respondenters svar när de 

beskrev kraven de upplever. De ansåg det vara svårt att skilja på krav uppifrån och krav 

på sig själva. Baserat på det kan vi konstatera att högt ställda krav på sig själv kan leda 

till rollkonflikter om förväntningarna inte uppnås eller bedöms som orimliga. En möjlig 

analys som vi kommit fram till kan vara att de övriga HR-arbetarna undviker att inta 

rollen som medarbetarrepresentant på grund av risken att motstridigheter ska öka, vilka 
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kan bli svåra och jobbiga att hantera. Baserat på det här är vår uppfattning att HR-

arbetarna väljer att gå en enkel väg. Vi kan se att HR-arbetarna väljer bort den mjuka 

delen av HR-arbetet, som Truss m.fl. (1997) beskriver innebär att värna om relationer 

med människor. Vi kan dock konstatera att på grund av den påtagligt starka relationen 

mellan HR-arbetare och VD/ledning kan det uppstå missnöje bland operativ personal. 

Missnöjet grundar sig i att den operativa personalen ser på HR-arbetarna som Vd:ns 

lakejer på grund av att enbart de rättar sig efter direktiven uppifrån. Det kan i sin tur 

leda till en konflikt mellan operativ personal och HR. Det här stöds av Lennéer & 

Thylefors (2013):s teori som beskriver att sammanstötningar mellan åsikter, intressen, 

behov och handlingar kan leda till konflikter i organisationen. Vår uppfattning är att 

HR-avdelningen och dess arbetare bör se över huruvida de värnar om relationerna nedåt 

i hierarkin för att förebygga eventuella konflikter som kan uppstå. Vi konstaterar att 

konflikten vidare kan bidra till HR-arbetare upplever rollkonflikter, då de kan komma 

att ifrågasätta sin huvudsakliga roll som arbetsgivarens förlängda arm. 

5.2.2 Motstridiga förväntningar 

Yulan m.fl. (2014) beskriver problematiken med rollkonflikter för mellanchefer. De 

diskuterar stressen som kan uppstå hos arbetare på grund av rollkonflikter. Stressen i sin 

tur, förklarar de, kan leda till missnöje och försämrad arbetsprestation. ”Det är lätt för 

chefer i linjen att anta att vissa arbetsuppgifter tillhör någon annan när det i själva verket 

tillhör de själva. Det händer att chefer kommer och påstår att det där är väl 

ekonomiavdelningens uppdrag eller HR:s uppdrag”, förklarade respondent 8 under 

intervjun. Vi kopplar det till Yulan m.fl. (2014):s beskrivning av rollkonflikt som 

innebär att förväntningarna som förknippas till olika roller är oförenliga med 

rollutövarens förväntningar. Vi har även identifierat stress hos nästan samtliga 

respondenter som förklarade att det periodvis är stressigt på arbetet. Vi har dock 

svårigheter med att se ett tydligt samband mellan den stress som våra respondenter 

upplever och rollkonflikterna som Yulan m.fl. (2014) diskuterar. Att stressen beror på 

rollkonflikter kan möjligen identifieras i vissa fall, exempelvis hos respondent 4 som 

berättade att det inte alltid är enkelt att hantera motstridiga förväntningar. ”Man 

förväntas utföra det dagliga turbulenta arbetet samtidigt som man ska verka för något 

långsiktigt och strategiskt vilket kan upplevas som problematiskt”, förklarade hon. 

Respondent 2 berättade för oss att de i ledningsgruppen haft en diskussion om huruvida 

de ska representera ledningsgruppen till 100 % och i vilken omfattning de ska 
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representera avdelningscheferna. Vi kan här urskilja något som skulle kunna ses som en 

rollkonflikt då respondenten i det här fallet beskriver att hon har förväntningar från 

olika håll och att det inte är självklart huruvida hon ska ta ställning. Vår uppfattning är 

att rollkonflikten baseras på den position som respondent 2 har, vilken är personalchef. 

Hon upplever därmed de motstridiga förväntningarna på ett tydligare sätt i och med att 

hon arbetar både mot personal och chefer. Respondent 2 beskrev själv att hon ibland 

upplever rollen som chef som jobbig när det kommer till konflikter och motstridigheter. 

Vi kan konstatera att rollkonflikter hos HR-arbetare uppstår beroende på deras position 

samt i vilken omfattning de upplever motstridiga förväntningar. 

5.2.3 Aktörers olika intressen 

Lennéer & Thylefors (2013) diskuterar konflikter och förklarar att sådana kan uppstå 

mellan de anställda om fördelning av resurser, förmåner, uppskattning och kritik är 

orättvis. Problematiken kan då uppenbara sig i form av avundsjuka, irritation och brist 

på hjälpsamhet hos medarbetarna vilket kan leda till konflikter, förklarar Lennéer & 

Thylefors (2013). En av respondenterna berättade att en svår utmaning i hennes arbete 

är att göra ledningen uppmärksam på de mänskliga resurserna. Vi ser här ett tydligt 

tecken på att det finns olika intressen och att vissa respondenter upplever en svårighet 

med att uppmärksamma de frågor som de själva anser är viktiga. En annan respondent 

förklarade att man måste lyssna på människor och möta dem i varje situation. Vidare 

beskrev hon att hon ibland måste fatta beslut som innebär att inte vara den ena parten till 

lags. Vi anser att det finns en viss förbindelse mellan det teorin säger och det som 

respondenten förklarade i det här fallet. Om respondenten tvingas ge ett negativt besked 

till en medarbetare kan irritation uppstå, vilket vi tolkar som något som respondenten är 

medveten om då hon förklarade att hon ibland är tvungen att göra vissa medarbetare 

besvikna. Mossboda m.fl. (2005) beskriver att det är viktigt att chefen ger en klar bild 

av organisationens mål samt sin egen roll som chef för att minska missförstånd bland 

medarbetare. Vi kopplar det här till respondent 2 som förklarade att hon som chef 

försöker vara tydlig i sin roll och ge sin personal en tydlig bild över organisationens 

helhet. Vidare upplevde hon att det är jobbigt att neka idéer som andra brinner för, men 

hon ser det som sin skyldighet då hon måste se till helheten. Vi kan här identifiera en 

viss rollkonflikt i känslan av att inte vara alla till lags. Rollkonflikten blir dock inte lika 

påtaglig eftersom respondenterna är medvetna om att det ingår i deras roll som HR-

arbetare. 
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5.2.4 Besvarande av frågeställning 2 

Hur hanterar HR-arbetare den utsatta position som innebär att vara många parter till 

lags? 

På grund av att HR-arbetet är uppdelat inom olika områden blir inte HR-arbetares 

position i vårt fallföretag inte så utsatt som teorin framhållit. Vi har dock identifierat att 

den utsatta positionen är mest påtaglig för HR-arbetare som arbetar närmast chefer och 

ledning och som har ett eget personalansvar. Vi anser att en anledning kan vara de 

motstridiga förväntningar som chefer tampas med dagligen, vilket vi kopplar till 

mellanchefsproblematiken. Vi har funnit en medvetenhet hos våra respondenter då de 

beskrev att det är en del av chefskapet och att det ingår i deras arbetsroll. Vår 

uppfattning är att respondenterna hanterar de motstridiga förväntningarna genom att se 

sig som arbetsgivarrepresentant i princip alla situationer. Respondenterna har även 

beskrivit att det krävs en viss personlighet för att hantera arbetsrollen och problematiken 

med det dubbla representantskapet. Vidare innebär det att rollkonflikterna som Katz & 

Kahn (1978) beskriver går att identifiera i viss mån. 

5.3 Rolloklarhet 
Rollen som HR-arbetare är komplex på grund av en svårdefinierad arbetssituation som 

leder till rolloklarhet 

 
5.3.1 HR-arbetares oklara roll 

Lindmark & Önnevik (2011) beskriver att HR-arbetet innebär en mängd olika 

arbetsuppgifter vilket kan göra arbetssituationen svårdefinierad. Författarna hävdar att 

man dels måste ta tillvara på människors behov och dels betrakta dem som ekonomiska 

resurser för att främja organisatorisk lönsamhet. Baserat på respondenternas svar kan vi 

konstatera att varje medarbetare har en arbetsbeskrivning som redogör för vad HR-

rollen innefattar. Dock råder inga tvivel om att det finns skilda åsikterna gällande 

arbetsbeskrivningens tydlighet och hur väl den stämmer överens med deras verklighet. 

Majoriteten av respondenterna upplevde sin arbetsbeskrivning som otydlig varav tre av 

dem poängterade att de har en gemensam beskrivning tillsammans med andra kollegor. 

Det här får oss att fundera över om oklarheten kan bero på att flera parter involveras i de 

olika arbetsuppgifterna. Vi ser ett problem då det på så sätt kan vara svårt att veta vem 

som ska ta på sig ansvaret för uppgifterna, vilket kan göra rollen oklar. Vi kan därför se 

ett samband mellan den svårdefinierade arbetssituationen som Lindmark & Önnevik 
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(2011) beskriver och respondenternas svar. Framförallt tycker vi att det tydliggörs 

utifrån respondent 4 uttalande: ”Det är lätt att skriva ner ett antal arbetsuppgifter på ett 

papper, men sen har det en tendens att sväva ut”. Baserat på våra respondenters svar 

konstaterar vi att otydligheten i arbetsbeskrivningen är en bidragande orsak till att HR-

arbetares roll kan vara oklar. På grund av att arbetsbeskrivningarna är övergripande och 

inte särskilt personliga är vår åsikt att HR-arbetare lätt kommer in på andras 

arbetsområden vilket innebär att man arbetar med uppgifter utanför sitt eget 

kompetensområde. Vårt argument baserar vi på respondent 6 uttalande då hon 

förklarade att det uppstår situationer där chefer eller medarbetare ringer in till en HR-

arbetare och vill ha hjälp med ärenden som redan är påbörjade av någon annan. Vår 

uppfattning är att konsekvensen kan bli en oklar arbetssituation som vidare leder till 

merarbete för HR-arbetare då de inte innehar den information som krävs om ärendet i 

förväg. 

5.3.2 Ett förskjutet HR-arbete 

Sheehan m.fl. (2013) beskriver att det strategiska arbetet inom HR-avdelningar har 

blivit allt mer viktigt, vilket innebär att vissa personaluppgifter har förskjutits till 

mellancheferna. Författarna hävdar att det numera är mellanchefers uppgift att sköta 

dialogen med medarbetarna medan HR-avdelningar ska finnas till för att stötta 

mellanchefer i arbetet. Rennstam (2012) beskriver att hantering av många uppgifter 

inom HR kräver ett arbete på två nivåer, dels mot den strategiska ledningen och dels 

genom att stötta mellanchefer och personal. Utifrån respondenternas svar kan vi fastslå 

att alla respondenter utom en, ansåg sig arbeta som en stödfunktion. Däremot skilde sig 

deras uppfattningar om vilken del i strukturen de främst riktade sig mot. De flesta ansåg 

sig arbeta som chefsstöd, vissa med mer fokus åt chefer högre upp i organisationen 

medan andra ansåg att de jobbade åt mellanchefer eller den operativa kärnan. Baserat på 

respondenternas svar tolkar vi det som att deras största fokus är att vara behjälpliga för 

VD och ledning samt stödja cheferna i linjen snarare än att arbeta med individuella 

personalfrågor. Med hänsyn till respondenternas svar ställer vi oss skeptiska till om HR-

avdelningar verkligen har det personalperspektiv som bland andra Lindmark & 

Önneviks (2011) redogör för. De förklarar att HR-avdelningar ska ta tillvara på och 

anpassa sig till människors olika förutsättningar och behov. Som vi tidigare nämnt är 

det tydligt att de är lojala mot sin arbetsgivare och väljer att inta rollen som 

arbetsgivarens representant. Vi tolkar det som att de arbetar strategisk och representerar 
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arbetsgivaren genom att överlämna en stor del av personalansvaret till mellancheferna. 

Överlämnandet innebär mer tid att fokusera på hur man kan utveckla och effektivisera 

organisationen för att bidra till större vinst och lönsamhet. Vi finner därför likheter i 

respondenternas svar och i resultatet av Truss m.fl. (1997):s studie där författarna 

konstaterar att HR-avdelningar arbetar främst för organisationers effektivitet och 

därmed innehar rollen som arbetsgivarerepresentant i första hand, snarare än 

medarbetarrepresentant. Något som vi även finner intressant och som vi anser anknyter 

till Truss m.fl. (1997):s argument är att en av respondenterna poängterade att 

mellanchefer kan betrakta vissa personalrelaterade arbetsuppgifter som HR-

avdelningens ansvar, medan HR-avdelningen snarare anser att uppgifterna inte åligger 

dem. Vår uppfattning är därför att oklarheten i vilka arbetsuppgifter som tillhör 

mellanchefer samt vilka arbetsuppgifter som är HR-arbetares ansvar, kan påverka 

arbetets effektivitet genom att man måste reda ut vilket ansvar som tillhör vem. 

5.3.3 En stressig arbetssituation 

Gilbert m.fl. (2011) och Jakobsson & Aronsson (2013) hävdar att det är angeläget att 

HR-arbetare stöttar och belönar mellancheferna i deras arbete. Författarna poängterar 

också att det är nödvändigt att HR-arbetare skapar en miljö där de kan ge råd, stöd och 

bidra med kompetens till mellancheferna. Gilbert m.fl. (2011) konstaterar att ju mer 

stöd och hjälp mellanchefer får av HR-arbetare desto mindre rollöverlastning möter 

mellanchefer. Vi ser ett samband med vår empiri där respondenterna beskrev att de 

dagligen stöttar chefer i sitt arbete. Vår uppfattning är därför att pressen kan öka för 

HR-arbetare då de ska vara tillgängliga och snabbt kunna bidra med råd och hjälp i form 

av kompetens. Vi konstaterar att mellanchefers situation på så sätt också kan öka 

arbetsbelastningen och stressen för HR-arbetare, vilket vi även kunde identifiera i flera 

av respondenternas svar. Samtidigt är vi medvetna om att vi tidigare redogjort för att 

HR-arbetet till viss del kan underlättas genom att en del av det förskjuts till andra parter. 

Vår uppfattning är att det tyder på att HR-arbetares roller är oklara i och med att de 

förskjuter en del uppgifter, men ändå behöver ge stöd till de som övertagit dem. Vi 

anser att det förskjutna arbetet till en början därför kan bli en arbetsbelastning för HR-

arbetarna men att det senare kan underlätta för dem då mellanchefer kan arbete mer 

självständigt med personalarbetet. Denna arbetsbelastning hävdar vi kan leda till stress. 

Vi kopplar det till respondenterna som beskrev att de upplever sin arbetssituation som 

stressig. ”Just nu så är det heltokigt här som det är. Det är jättemycket, vi springer åt 
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alla och kanter och det känner nog de flesta. Vi har jättetuff belastning just nu” 

förklarade respondent 3. Även respondent 4 ansåg att arbetssituationen var stressig och 

beskrev sin arbetssituation enligt följande ”Det är en lite allt i allo-tjänst på HR, för att 

vi ställer upp och fixar grejer”. Däremot rådde det olikartade åsikter gällande orsaken 

till stressen. En del menade att det handlar om dålig framförhållning och att tiden från 

det att man får en uppgift till det att den ska vara klar är begränsad. Andra poängterade 

att stressen snarare beror på att det är många ärenden och uppgifter som ska lösas. Vi 

kan också konstatera, med utgångspunkt i intervjuerna, att flera av respondenterna 

ansåg att mail och telefon är stressmoment. Baserat på respondent 3 och 4:s svar kan vi 

också identifiera att de får många ärenden från olika håll som måste hanteras, vilket i sin 

tur påverkar stressnivån. Vår förklaring är att den stressiga arbetssituationen kan leda 

till mindre struktur i arbetet och även om HR-arbetare innehar en tydlig 

arbetsbeskrivning bidrar stressen till att den blir svår att följa, vilken även kan leda till 

en oklar arbetssituation. Vår uppfattning är att HR-arbetare i sin arbetssituation ofta 

ställs inför val där de måste lära sig att prioritera då det ständigt dyker upp nya 

arbetsuppgifter. Vi menar att det här är en anledning till den dagliga stress som HR-

arbetare upplever och vi kopplar det till den oklara rollen som Katz & Kahn (1978) 

beskriver. 

5.3.4 Ansvar i arbetet 

Enligt Lindgren (2007) är rollen som mellanchef oklar. Vidare beskriver författaren att 

rollen innebär ett stort ansvar där disciplin krävs för att hantera arbetet. Under våra 

intervjuer ställde vi frågan till våra respondenter om de föredrar tydliga direktiv i arbetet 

eller vill styra fritt. Utifrån respondenternas svar kan vi fastställa att mål, riktlinjer och 

instruktioner är viktiga förutsättningar för att de ska kunna utföra sitt arbete på ett 

trivsamt och bra sätt. Dock påpekade majoriteten av respondenterna att de även 

föredrog handlingsutrymme i sitt arbete, vilket de också ansåg att de hade i sin 

arbetssituation. Respondent 8 förklarade att ”Jag tror man måste ha någon form av 

plattform så man vet utifrån vad man jobbar och vilka förutsättningar som finns. Men 

inom de ramarna tror jag sedan att alla människor vill ha handlingsutrymme”. Vår 

uppfattning är att om det saknas tydliga riktlinjer för arbetet kan arbetsrollerna bli 

oklara. Vi instämmer dock med Lindgren (2007) och hävdar att om HR-arbetare har den 

disciplin och förmåga som krävs för att själv styra sitt arbete, blir inte arbetsrollen oklar. 

Vår uppfattning är att HR-arbetarens personlighet spelar en stor roll i att ha förmågan att 
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hantera det ansvar som arbetet innebär. Något som vi lyckats identifiera är att det finns 

delade meningar när det gäller arbetsuppgifters innebörd och tydlighet. Respondent 4 

beskrev under intervjun att hon ofta får lägga tid på att ta reda på vems arbetsuppgiften 

är, syftet med den, samt vem som drar nytta av den. Vidare förklarade hon att: “Det är 

lite tvetydligt, då du kan jobba emot någonting, lämna in någonting och så visar det sig 

att personen som skulle ha det i slutändan inte alls förväntade sig det”. Vår uppfattning 

är att bristen på information om arbetsuppgifter är en bidragande orsak till att 

rolloklarhet uppstår. Vi kopplar det till Jakobsson & Aronsson (2013) som beskriver att 

mellanchefspositionen är en utmaning och att den ofta är otydlig. 

 

5.3.5 Besvarande av frågeställning 3 

Hur upplever människor inom HR-avdelningar sin arbetssituation? 

Vår uppfattning är att respondenterna överlag upplever sin arbetssituation som stressig. 

Vidare har vi kommit fram till att stressen beror på variationer av de administrativa 

arbetsuppgifter såsom telefon, mail och möten. Vi ser även att stressen kan uppkomma 

på grund av att de förskjuter arbetet till mellanchefer. Denna förskjutning innebär i sin 

tur att HR-arbetarna behöver stötta mellanchefer i arbetet. Vår uppfattning är att 

stressen även kan påverka arbetsrollen, då tiden inte räcker till för de arbetsuppgifter 

som står i arbetsbeskrivningen. Vi kan dock utläsa att majoriteten av respondenterna 

föredrog en tydlig arbetsbeskrivning, vilket bidrar till tydliga roller i arbetet. Katz & 

Kahn (1978) redogör för att det krävs en viss typ av personlighet för att hantera otydliga 

roller. Det här styrks av respondent 2:s svar då hon beskrev att hennes arbetssituation är 

extremt viktig till skillnad från resterande respondenter. Vår uppfattning är att det beror 

på hennes position som personalchef och hennes medvetenhet om att arbetet innebär ett 

visst ansvar. Vi anser därmed att HR-arbetarna uppfattar sin arbetssituation olika 

beroende på vilken position de besitter i HR-avdelningen och även utefter vilken 

personlighet de innehar. Vår uppfattning är att om HR-arbetet är otydligt och arbetaren 

är i behov av tydliga direktiv bidrar det till en oklar roll. Denna oklara roll kan 

reduceras om HR-arbetaren har en god disciplin och förmåga att ta ansvar för sitt arbete. 
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6 Slutsats 
Slutligen i den här studien presenterar vi de slutsatser som studien mynnat ut i. Vi har 

som ändamål att uppnå syftet med studien när vi redogör för de konklusioner som vi 

kommit fram till. Vi avser också att ge rekommendationer till vårt fallföretag. Vi lyfter 

även upp vår studie på en generell nivå för att resultatet ska kunna överföras på andra 

organisationer.  

6.1 Rollen som strategisk partner 

Slutligen har vi kommit fram till att HR-arbetarnas huvudsakliga roll är som strategisk 

partner, då de främst arbetar mot chefer och beskriver sig själva som arbetsgivarens 

förlängda arm. Vi drar här slutsatsen att det inte är en roll som respondenterna själva 

valt utan istället en roll som organisationen förväntar sig att de träder in i. Vi baserar det 

på att vi funnit ett mönster i respondenternas svar där många beskrev sin roll som 

arbetsgivarrepresentant med liknande termer, det vill säga arbetsgivarens förlängda arm. 

Vidare har vi inte kunnat identifiera rollen som medarbetarnas förkämpe bland våra 

respondenter. Vi anser att det beror på att rollen som strategisk partner är så pass 

utmärkande. Vår uppfattning är att HR-arbetarna har för stort fokus på det strategiska 

arbetet, då de frångår en grundtanke med HR. Grundtanken som innebär att värna om de 

mänskliga resurserna och se dem som en tillgång samt ha en direkt kontakt med 

operativ personal. Vi vill inte bara redogöra för hur HR-arbetare upplever sin utsatta 

position på vårt fallföretag, utan även lyfta slutsatsen till en allmän nivå för att resultatet 

ska vara överförbart på andra organisationer och dess HR-avdelningar. Vi kan därför 

konstatera, utefter analysen som är grundad på vår insamlade empiri och teori, att HR-

avdelningar bör fokusera på både arbetsgivar- och medarbetarperspektivet. Vår 

uppfattning är att det gynnar organisationer i längden då vi, baserat på teorin, framhåller 

att motiverings- och utvecklingsarbete med operativ personal leder till effektiva 

organisationer. Vi rekommenderar HR-avdelningar att behålla medarbetarperspektivet 

samt att ikläda sig rollen som medarbetarnas förkämpe när situationer kräver det, i syfte 

att arbeta för effektiva organisationer. 

Vi drar slutsatsen att vårt första antagagande, “HR-arbetet innebär en mängd olika 

arbetsuppgifter och skiftningar mellan roller vilket leder till rollöverlastning”, som vi 

skapat utefter befintlig teori inte kan bekräftas. Vi konstaterar att HR-arbetarna på vårt 

fallföretag har en huvudsaklig roll, vilket innebär att skiftningen mellan olika roller är 
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minimal. Det medför i sin tur att problematiken med rollöverlastningen inte går att 

identifiera hos HR-arbetarna. Vi lyfter även denna slutsats till en allmän nivå och 

konstaterar att rollöverlastningen dock kan vara ett problem för HR-avdelningar. Vi 

baserar det på att våra respondenters arbetsuppgifter skiljer sig från varandra, samt på 

befintlig teori om att mängden av arbetsuppgifter är mer påtaglig för avdelningar än för 

enskilda HR-arbetare. Vi anser att denna mängd arbetsuppgifter uppstår på grund av de 

olika parter som HR-avdelningar ska tillmötesgå och vi ser därför att problematiken är 

tydligare i avdelningar än för enskilda individer. 

6.2 Oförenliga krav 
Vi kan inte urskilja någon problematik med det dubbla representantskapet i vårt 

fallföretag, då vi har tolkat det som att HR-arbetarna väljer att stå bakom organisationen 

och ledningen i de övergripande frågorna och benämner sig själva som 

arbetsgivarrepresentanter. Rollkonflikter behöver inte skapas enbart av motstridiga 

förväntningar utan kan även uppstå utifrån krav på sig själv. På HR-avdelningen i vårt 

fallföretag har vi identifierat krav på sig själv bland medarbetarna vilket kan leda till 

rollkonflikt om uppgiften bedöms som orimlig. Vidare kan det vara svårt att särskilja de 

egna kraven på sig själv från kraven som kommer från andra. Vi konstaterar att kraven 

på sig själv egentligen kan grundas i vad man tror omgivningen förväntar av en. Vår 

uppfattning är därför att rollkonflikter inte behöver skapas av enbart motstridiga 

förväntningar utan kan även uppstå av oförenliga krav på sig själv. 

Baserat på den analys vi har gjort av HR-arbetarnas roll som arbetsgivarrepresentant 

kan vi dra slutsatsen att organisationen bör se över vem som egentligen intar rollen som 

medarbetarrepresentant i organisationen. Vår uppfattning är att om inte organisationen 

ser över relationen till medarbetarna, finns det en risk att missnöje uppstår bland 

personalen i den operativa kärnan, vilket kan skapa konflikter som inte är att beakta som 

gynnsamma för organisationen på lång sikt. Vi har även svårigheter med att se ett 

tydligt samband mellan stressen våra respondenter upplever och rollkonflikter. Dock 

kan vi se att HR-arbetare med personalansvar och som arbetar närmare chefer/ledning, 

upplever de motstridiga förväntningarna på ett tydligare sätt än HR-arbetare utan 

personalansvar. 

Vi drar slutsatsen att vårt andra antagande, “HR-arbetare agerar mot olika aktörer vilket 

skapar motstridiga förväntningar som leder till rollkonflikter”, inte kan bekräftas i den 
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organisation vi studerat. Någon konkret rollkonflikt kan vi inte identifiera men vår 

uppfattning är att relationen till den operativa personalen bör ses över och strategier bör 

utformas i syfte att förebygga eventuella konflikter inom organisationen. Om vi lyfter 

frågan om motstridiga förväntningar till en mer generell nivå bör problemet vara mer 

påtagligt, eftersom HR-avdelningar i allmänhet hanterar förväntningar från olika parter, 

vilka ibland kan vara motstridiga. Vi baserar det på befintlig teori samt vårt empiriska 

material då skilda respondenter inom HR-avdelningen kände olika krav från olika 

parter. För att förtydliga vår tanke menar vi att vissa kände krav från överordnande, 

andra upplevde krav från underordnade och en del ställde krav på sig själva, vilket kan 

leda till motstridiga förväntningar på avdelningen som helhet.  

6.3 Ett förskjutet arbete 
Efter vår studie kan vi dra slutsatsen att HR-rollen inte är så oklar som flertalet teorier 

beskriver. Dock kan vi konstatera att ansvarsfördelningen inom HR-avdelningar kan 

betraktas som otydlig då befattningsbeskrivningarna ofta är generella och övergripande, 

vilket kan innebära att HR-arbetare kan hamna i ärenden som de egentligen inte är 

ansvariga för. Vi kan också fastställa att förskjutningen av personalansvaret till 

mellanchefer inte enbart frigör mer tid till HR-arbetare att arbeta strategiskt utan även 

kan bidra till en tvärtomeffekt då de måste lägga mer tid på att stödja mellanchefer i 

deras arbete. Vår slutsats är att det här kan vara en anledning till den stress som många 

individer inom HR-avdelningar upplever. Vi lyfter här problemet till en högre nivå och 

menar att om mellanchefer är osäkra i sin roll kommer det kräva mer resurser och 

engagemang från HR-avdelningarna, vilket ökar arbetsbelastningen och påverkar 

stressnivån. Om mellanchefer däremot känner sig trygga och är kunniga i sin roll 

kommer HR-avdelningar kunna lägga mer fokus på organisationsutveckling och 

strategiarbete. Dessutom anser vi att en konsekvens av förskjutningen kan bidra till att 

det uppstår en tveksamhet i vem som bär det yttersta ansvaret för medarbetarna, som i 

sin tur kan göra HR-rollen oklar. Genom att förskjuta ansvaret till mellancheferna kan vi 

också konstatera att HR-avdelningar inte har det medarbetarperspektiv och 

personalansvar som HR-teorier beskriver ska ingå i rollen. Vidare har vi sett att HR-

arbetare måste hantera ärenden från många parter vilket kräver att man måste fatta 

beslut och lära sig att prioritera. Vi hävdar att det här är en orsak till den höga stressnivå 

som infinner sig inom HR-avdelningar. Vi kan också, efter vår studie, dra slutsatsen att 

otydliga riktlinjer kan skapa oklarheter inom HR-avdelningar, vilket också ställer höga 
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krav på självdisciplin och ansvarstagande. Om människorna inom HR-avdelningar 

däremot har dessa egenskaper är vår uppfattning att oklarheten kan reduceras. Vi kan 

också konstatera att ju tydligare information HR-avdelningar får om deras 

arbetsuppgifter, desto mer minskar risken för oklarhet.   

Vi drar slutsatsen att vårt tredje antagande, “Rollen som HR-arbetare är komplex på 

grund av en svårdefinierad arbetssituation som leder till rolloklarhet”, till viss del kan 

konstateras. Vår uppfattning är att HR-rollen inte är så oklar som flera teorier beskriver. 

Vi kan dock se en otydlighet i vem som representerar den operativa personalen samt 

oklarhet i arbetsfördelningen. Vi baserar det på respondenternas svar om att de förskjutit 

en del av HR-arbetet och grundar det även i vår egen tolkning om en oklar 

arbetsfördelning. Vidare härleder vi det till befintlig teori som beskriver att ett 

ostrukturerat arbete kan leda till rolloklarhet.  

6.4 Studiens bidrag till teorin 
Vi har under vår studie kommit fram till att det finns bristande teori gällande hur HR-

arbetare hanterar sin arbetssituation och de roller som de behöver träda in i. Vi har 

därför valt att basera vår forskning på Katz & Kahn (1978):s teori om rollöverlastning, 

rollkonflikt och rolloklarhet. Dessa teorier har vi sedan kopplat samman med befintliga 

HR-teorier och skapat antaganden som vi anser fyller det nuvarande gap som vi 

identifierat i teorin. Nedan presenterar vi vår uppdaterade teoretiska modell som 

innehåller de nya antagandena angående HR-arbetares roller. Dessa antaganden är 

grundade i vår teoretiska referensram samt vårt insamlade empiriska material, vilket 

innebär att de innehar en trovärdighet och även kan överföras på andra organisationer. 

 

Figure 2: Uppdaterad teoretisk modell 
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I 
 

Bilagor 

Bilaga A Intervjuguide 

Intervjufrågor; 

 

1. Kan du berätta lite om dig själv? 

2. Hur länge har du arbetat här? 

3. Vad har du för arbetsuppgifter? 

4. Har du en tydlig arbetsbeskrivning? Kan du berätta om den? 

5. Har du daglig kontakt med chefer/ledning? I så fall på vilket sätt? 

6. Har du daglig kontakt med personalen? I så fall på vilket sätt? 

7. Hur upplever du din arbetssituation? 

8. Kan du kortfattat beskriva en vanlig arbetsdag på jobbet? 

9. Hur tror du andra uppfattar dig? 

10. Vilka roller upplever du att du behöver skifta mellan i ditt dagliga arbete? 

11. Vad känner du för krav uppifrån? 

12. Vad känner du för krav nerifrån? 

13. Hur hanterar du motstridiga förväntningar på dig? Över/underordnad?  

14. Hur ger du kritik? 

15. Hur hanterar du kritik som är riktad mot dig? 

16. Hur engagerar och motiverar du andra? 

17. Föredrar du klara direktiv eller vill du styra själv? 

 


