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Sammanfattning 

Under de dryga hundra år det har funnits en avdelning som handskas med det som idag kallas 

för HR-arbete har den nämnda avdelningen haft många roller. Från början var rollen som HR-

medarbetare mer inriktad på att ta hand om och stödja medarbetarna, därefter blev rollen mer 

administrativ för att idag ha en alltmer strategisk inriktning. Tidigare forskning visar att dessa 

tre roller, och framförallt försöken att leva upp till dem, kan skapa en del problem för 

medarbetaren på HR-avdelningen. Med utgångspunkt i den historiska utvecklingen är syftet 

med denna studie att undersöka vilken roll HR-avdelningen idag har på två olika företag. 

Utifrån syftet skapades tre frågeställningar; Hur påtagliga är de tre rollerna i HR-avdelningens 

arbete? Skiljer sig uppfattningen av HR-avdelningens roll beroende på position? Hur hanterar 

HR-avdelningen de olika rollerna? Studien söker skapa en ökad förståelse för HR-arbetets 

mångfascetterade karaktär och vilka kunskaper som yrket kräver. För att se hur synen på HR-

avdelningen skiljer sig åt har nio halvstrukturerade intervjuer genomförts med informanter 

från två olika företag. Då informanternas upplevelser av den nämnda avdelningen är i fokus 

har en kvalitativ ansats använts och studien har genomförts i fenomenologisk anda med inslag 

av hermeneutik i analysprocessen. Resultatet visar att de tre roller HR-avdelningen hittills 

haft lever kvar än idag. Förväntningarna på avdelningen skiljer sig åt beroende på vilken 

position informanterna har; platscheferna förväntar sig en social och stöttande roll medan 

ledningsgruppen förväntar sig att HR-avdelningen ska arbeta strategiskt. Då de båda HR-

avdelningarna är mitt uppe i ett förändringsarbete präglas en stor del av resultatet av detta. 

Vidare visar resultatet att HR-avdelningarna försöker ha kvar alla rollerna, men arbetet att 

tillgodose alla förväntningarna är en svår balansgång. HR-medarbetarna själva bidrar till att 

alla tre roller lever kvar i organisationerna då de försöker leva upp till allas förväntningar utan 

att ta hänsyn till sin egen ökade arbetsbelastning. Uppsatsen bidrar till att skapa en ökad 

förståelse för hur synen på HR-avdelningen skiljer sig åt mellan personer med olika positioner 

i organisationen. Genom detta kan den diffusa bild som HR-avdelningar idag ofta präglas av 

delvis klarna och underlätta avdelningarnas fortsatta arbete. 
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Inledning 

Förr i tiden drog maskiner in pengar till företagen men idag ses människan allt oftare som 

företagets viktigaste resurs (Granberg, 2003). Då var det maskinreparatörer som behövdes i 

ett framgångsrikt företag, nu är behovet förändrat – maskinreparatörer ersätts med 

personalreparatörer. Hur har utvecklingen sett ut och vad krävs idag för att ta hand om 

organisationens resurser?  

Det var på 1950-talet Peter Drucker använde begreppet Human Resources för första gången 

då han menade att amerikanska organisationer allt för ofta fokuserade på hur mycket de 

anställda kostade istället för vad de kunde bidra med (Tengblad, 2000). Det som idag kallas 

för HR-arbete, där HR står för Human Resources, har funnits i svenska organisationer i snart 

100 år, och HR-avdelningen används idag som ett vidsträckt uttryck för den funktion som 

ansvarar för personalen eller utför personalarbete (Damm, 1993; Hällsten, 2003). I Sverige 

sägs de första idéerna till en HR-avdelning ha implementerats av Kerstin Hesselgren under 

början av 1900-talet (Damm och Tengblad 2000). Hon lyckades få ett företag att anställa en 

personalkonsulent vilken skulle ansvara för de kvinnliga arbetarnas bekymmer och från 

början var personalkonsulentens syfte av social karaktär men under 50- och 60-talen 

förändrades uppgifterna till mer administrativa sådana (a.a.).  

På 80-talet inleddes det mer strategiska, långsiktiga arbetet för HR-avdelningarna där HR-

chefen skulle ingå i ledningsgruppen (Damm, 1993). Det är drygt 30 år sedan detta strategiska 

arbete började, men vilken roll har egentligen HR-avdelningarna idag? Tidigare forskning 

visar att HR-avdelningen har en otydlig roll – samtidigt som avdelningen ska arbeta 

strategiskt ska en förmedlande roll intas för att kommunikationen ska fungera mellan 

medarbetare i organisationen och ledningsgruppen (Hansson och Nicou 1991). Ytterligare 

roller HR-funktionen ska inneha är den omsorgsfulla, där de anställda får vad de behöver och 

tas omhand på ett bra sätt, och den kontrollerande, där det ska ses till att medarbetarna följer 

ledningens beslut och arbetar mot de riktlinjer som fastställts (Legge, 1995).  

Frågan är huruvida HR-avdelningens otydliga roll uppstår på grund av att alla dessa olika 

roller ska uppfyllas. Går rollerna att uppfylla? Hypotesen är att de roller HR-funktionen 

förväntas stå för bidrar till att det skapas en diffus bild av vad HR-avdelningen egentligen gör 

och vilken position avdelningen har på företaget. Studien utgår från olika roller och studerar 
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huruvida det med hjälp av dem går att bringa klarhet i den komplexitet som verkar existera i 

rollen. Samtidigt funderas det kring hur en diskussion av olika roller hjälper till att tydliggöra 

bilden av HR-avdelningens arbete. 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka vilken roll eller vilka roller HR-avdelningen har 

utifrån olika informanters perspektiv. Av särskilt intresse är huruvida rollförväntningar skiljer 

sig mellan personer på olika positioner i företaget. För att illustrera informanternas 

upplevelser av HR-avdelningen kommer följande tre frågeställningar behandlas: 

 Hur påtagliga är de tre rollerna i HR-avdelningens arbete? 

 Skiljer sig uppfattningen av HR-avdelningens roll beroende på position? 

 Hur hanterar HR-avdelningen de svårigheter som uppstår när de har olika roller? 

Genom att intervjua nio personer med skilda positioner på två företag kommer en tydligare 

bild skapas av vilka olika synsätt som finns på HR-avdelningens roll inom respektive företag. 

Studien kommer behandla tre olika perspektiv; det från platschefer, det från HR-medarbetare 

och det från HR-chefer, för att analysera vilken skillnad som kan finnas mellan dessa 

positioner. Genom att göra detta kan kunskap skapas om rolldiskrepans och eventuella 

rollkonflikter vilka kan uppstå i ett yrke med ett brett spann av arbetsuppgifter. 

Definitioner 

I denna studie kommer det engelska begreppet ”HR” användas som benämning på den del av 

företaget som är i fokus istället för det nästan motsvarande svenska begreppet 

”personalavdelning”. Detta med anledning av att informanterna i studien genomgående själva 

har använt sig av begreppet HR-avdelning under intervjuerna samt att Hällsten (2003) 

likställer begreppen” personalavdelning” och ”HR-avdelning”. 

HR-avdelningen är den avdelning inom företag där personer arbetar med personalrelaterade 

frågor. Dessa uppgifter kan exempelvis vara rekrytering, utbildning, medarbetar-

undersökningar, försäkringar eller arbetsrätt (Granberg, 2003).  

Med begreppet ”roll” i den här studien syftas det främst på vilka typer av arbetsuppgifter och 

funktioner HR-avdelningen förväntas utföra av andra inom organisationen och vilka 

medarbetarna på HR-avdelningen själva anser sig ska göra. 
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Avgränsningar 

Intervjuerna har genomförts på två företag med verksamhet inom service och sälj, de har ett 

stort antal anställda, cirka 2000 respektive cirka 3000 stycken och många av de anställda är 

mellan 20 och 30 år. Företagen är personalintensiva i meningen att de anställer mycket folk 

och att de är beroende av dessa personers kvaliteter för sin framgång. HR-avdelningen på 

företagen har därmed stor potentiell betydelse för verksamhetens framgång.  

Det som framkommer i denna studie är representativt för informanterna på dessa två företag 

och inte vidare. Ytterligare en avgränsning kan ses i de frågor som ställdes under intervjuerna 

(se appendix 1), där fokus framförallt låg på upplevelser av vilken typ av uppgifter som HR-

avdelningen sysselsatte sig med. HR-avdelningens roll ur ett organisationsstruktursperspektiv 

kommer således inte behandlas i någon större utsträckning även om det tas upp till viss del. 

Exempelvis kommer HR-avdelningens roll i ledningsgruppen diskuteras, men är dock inte det 

primära fokusområdet.  

Teori och tidigare forskning 

Uppsatsen har Goffmans dramaturgiska ansats som utgångspunkt för att diskutera HR-

avdelningens roller och följs av tidigare forskning för att resonera kring roller och de problem 

HR-avdelningen idag kan ställas inför. I den tidigare forskningen redogörs det för olika 

perspektiv från ledande forskare inom HR-området. Teoriavsnittet avslutas med ett antal 

frågeställningar vilka tas upp och analyseras i resultatkapitlet. 

Roller och organisationen som teater 

Goffman förklarar i sin bok The presentation of self in everyday life från 1959 att människors 

beteende i samspel med andra grundar sig i att anpassa sina personliga uttryck för att försöka 

styra de intryck andra får av personen. Individer intar olika roller i olika situationer. Denna 

anpassning sker efter olika situationer och förekommer för att skapa största möjliga kontroll 

över den sociala situation individen befinner sig i. Goffman likställer organisationer med 

teatern och hänvisar hela tiden till den publik personen omges av, vilka det ska göras intryck 

på. Goffman tänker sig att individens identitet anpassas efter omgivningens definition av 

personen, men också efter den påverkan individen själv kan ha genom sitt agerande. På så vis 

är roller något som förhandlas inom organisationer (a.a.). För en HR-avdelning betyder detta 
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att varje situation en HR-arbetare möter innebär en omställning och anpassning efter vilka 

personer som är inblandade i mötet.  

Goffman (1959) diskuterar vidare bakre och främre regioner i sin rollteori, där den bakre 

regionen är den plats där endast skådespelarna befinner sig och den främre den där även 

publiken är tillgänglig. För HR-avdelningen är den bakre regionen det område där HR-

medarbetare och HR-chefer internt arbetar utan insyn från andra. Den främre regionen utgörs 

då av de situationer där HR-medarbetare ”uppträder” inför publik; vid en rekrytering i 

samspel med platschefer eller vid rådgivning till platschefer kring medarbetarfrågor. 

Goffmans dramaturgiska perspektiv används här som en sociologisk utgångspunkt till 

kommande rolldiskussion och har bland annat inspirerat val av intervjupersoner; platschefer 

möter HR-medarbetaren i den främre regionen visavi HR-chefen som främst möter HR-

medarbetare i den bakre regionen. Dock behandlas inte Goffmans teorier vidare utan studien 

fokuserar på forskning om och kring HR-arbetet.  

HR-avdelningar har spelat olika roller historiskt sett och delar av de rollerna verkar leva kvar 

än idag. På gott och ont har HR-avdelningen lätt för att få en mängd olika funktioner vilket 

kan leda till att övriga medarbetare inte riktigt vet vad avdelningen arbetar med. Hansson och 

Nicou (1991) menar då att avdelningens uppgift tenderar att bli diffus. I inledningen 

diskuterades att det finns en stor sannolikhet att rollen som HR-medarbetare i verkligheten är 

flera olika roller (Hansson och Nicou 1991; Legge, 1995; Ulrich, 1997). De kan spela 

operativa och strategiska roller, vara poliser och samarbetspartners med ansvar för både 

kvalitativa och kvantitativa mål på kort och lång sikt (a.a.). 

Tidigare forskning 

HR-arbetet har haft olika karaktär över tid och tidigare forskning visar att det går att urskilja 

åtminstone tre epoker i HR-arbetets historia (Damm, 1993; Damm och Tengblad, 2000). När 

yrket växte fram var det framförallt socialarbetare som rekryterades och vanliga 

arbetsuppgifter var då att bistå med hjälp vid nyanställning, tillhandahålla bostäder, finnas till 

hands för råd och stöd, främja den personliga hygienen, anordna bokklubbar och en mängd 

andra funktioner vilka fokuserade på att underlätta livet för den anställda (Damm och 

Tengblad, 2000). Under 50- och 60-talen fick yrkesrollen en mer administrativ karaktär, där 

några av de vanligt förekommande arbetsuppgifterna var arbetsmiljöfrågor, arbetsrätt, 

rekrytering, lönehantering och utbildning. Under 80-talet påbörjades det strategiska arbetet 

men HR-avdelningen kritiserades starkt för sin brist på affärsmässighet. Det ledord som 
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präglade HR som yrkesgrupp på 90-talet var tvetydighet – tvetydlighet gällande syfte och 

arbetsuppgifter. Dagens epok handlar precis som på 80-talet i hög utsträckning om 

strategiarbete men även om humanresurser (a.a.).  

Följande avsnitt presenterar en genomgång av de olika roller en HR-avdelningen kan ha 

inspirerat av Goffman och utifrån de epoker som Damm och Tengblad (2000) identifierat. 

HR-avdelningen i Sverige har historiskt sett haft roller som socialsekreterare, administratör 

och strateg
1
. Dessa roller används sedan för att klassificera rollbegrepp från två ledande 

böcker inom HR, en svensk (Hansson och Nicou, 1991) och en amerikansk (Ulrich, 1997), 

som haft stort inflytande på den svenska HR-diskursen. Både Hansson och Nicou (1991) och 

Ulrich (1997) presenterar i sina texter ett antal roller som HR-avdelningen kan ha. Ulrichs 

(1997) roller går i linje med de ovan nämnda, dock nämner han fyra roller istället för tre då 

han gör skillnad på det som han kallar förändringsagenten och den strategiska partnern. I 

denna studie presenteras de båda under strategen. De roller Hansson och Nicou (1991) 

presenterar saknar uttryckligen den strategiska medarbetaren då de har tre roller som 

huvudsakligen utför administrativt arbete men som delvis har strategiska komponenter (i 

bemärkelsen framtidsinriktade).
2
  

Socialsekreteraren – HR-avdelningen som personalstödjande 

Den första rollen HR-avdelningen hade var framförallt socialt inriktad och syftade till att 

vårda personalen på olika sätt (Damm, 1993). Idag skulle motsvarande roll kanske främst vara 

aktuell i samband med sjukdom eller andra svårigheter på arbetsplatsen. Trots att den 

härstammar från tidigt 1900-tal menar Ulrich och Brockbank (2005) att den fortfarande lever 

kvar. Delvis går det att tolka spår av den gamla tidens funktion i de rollbeskrivningar vilka 

betonar HR-avdelningens verksamhetsstödjande funktion; HR-avdelningen ska utveckla 

medarbetarna inför framtidens behov, de ska se till att medarbetarna har nödvändiga 

kunskaper samtidigt som de ska ge ett tillförlitligt administrativt stöd. De menar vidare att 

HR-avdelningen ska se till gruppen som helhet, hjälpa till att handskas med 

meningsskiljaktigheter och bidra till positiv stämning genom att skapa en teamkänsla. Detta 

bidrar i sin tur till att trygga och förtroendefulla relationer skapas mellan linjechefer och 

medarbetare. De fortsätter med att poängtera en av HR-avdelningens viktigaste uppgifter – att 

                                                        
1 Namnen på rollerna är uppsatsförfattarnas egna, vilka sammanfattar Damm och Tengblads (2000) historiska 
epoker. 

2 De har dessutom rollen de kallar för ledare. Då fokus i denna studie inte är på HR-chefen kommer inte samma 
vikt läggas vid den senast nämnda rollen. 
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utgöra länken mellan ledningsgruppen och övriga medarbetare. Detta ska göras för att 

underlätta förståelsen för varandra och för att stå redo inför företagets kommande utmaningar 

(a.a.). Dessa uppgifter går i linje med Ulrichs (1997) roll, medarbetarspecialisten som har till 

uppgift att sörja för medarbetarens perspektiv på arbetsplatsen.  

Administratören – HR-avdelningen som verksamhetsstödjande 

När Damm skrev sin bok Personalarbetet – yrke eller passion 1993 hade administratörsrollen 

funnits i ungefär 40 år men trots det verkar den till stor del leva kvar. Både Ulrich (1997) och 

Hansson och Nicou (1991) betonar vikten av att HR-avdelningen ska bidra till 

verksamhetsstöd och service på olika sätt. Administratören är en person vars uppgift är att ge 

cheferna den service de behöver för att bemästra sitt dagliga arbete, det ska gå snabbt, 

effektivt och vara korrekt information (a.a.). Hansson och Nicou (1991) nämner andra 

uppgifter med liknande inslag av verksamhetsstöd. Det är exempelvis att implementera 

resultat av förhandlingar och lagar och se till att de följs, samla in data och sammanställa dem. 

För att framgångsrikt spela rollen krävs stor företagskunskap, många års erfarenhet och ett 

stort kontaktnät. De menar vidare att HR-avdelningen också behöver en controller; en tekniskt 

duktig administratör med uppgift att genomföra attitydmätningar och kompetens-

kartläggningar. (a.a.)  

Strategen – HR-avdelningen som affärsstödjande 

Dagens HR-era kallar Damm för HRM
3
-eran (1993). Den definieras av att HR-avdelningens 

främsta uppgifter är att stödja affären, arbeta framåtsyftande och strategiskt (a.a.). Den 

administrativa rollen hänger ihop med den strategiska, det går inte att planera för framtiden 

om inte det som behöver göras idag tas i beaktande (Hansson och Nicou, 1991). HR-

avdelningen ska lägga upp en strategi och med hjälp av coachning se till att linjecheferna 

utför det konkreta arbetet (a.a.). Detta arbetssätt liknar den roll Ulrich (1997) kallar för 

förändringsagent, medan den strategiska partnern ska ha kunskap att genomföra 

förändringsarbetet. För att lyckas i förändringen och därmed i det strategiska arbetet, krävs att 

medarbetarna känner till strategin och betydelsen av den (Ulrich och Brockbank, 2005).  

Genom att se till att visionerna genomsyrar hela organisationen och överföra dem till alla 

medarbetare byggs och förstärks den önskade kulturen, och det strategiska arbetet har större 

möjlighet att lyckas (Ulrich och Brockbank, 2005). En personalidé som präglar hela företaget 

                                                        
3 Human Resource Management 
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är extra viktigt för organisationer med verksamhet på geografiskt åtskiljda platser (Hansson 

och Nicou, 1991). Företagskulturen kan vara en nyckel till framgång när det gäller att 

utveckla affärer och kompetens samt skapa konkurrensfördelar. Det räcker inte bara med att 

göra en personalidé, den måste marknadsföras och implementeras ute i organisationen, och 

det är ett område för HR-avdelningarna att utvecklas på (a.a.). 

HR-arbetet idag 

Utifrån både historiken och HR-böckerna kan slutsatsen dras att det som präglar den senaste 

tidens HR-arbete är att arbetssättet förändras mot en mer strategisk roll. Att HR-avdelningen 

får en mer strategisk roll bekräftar även den senaste upplagan av CRANET-studien
4
 som har 

undersökt hur HR-avdelningar arbetar idag (Lindeberg och Månson, 2010). HR-cheferna har 

exempelvis allt oftare en given plats i ledningsgruppen. Sedan 1989 har det skett en ständig 

ökning av HR-chefer med en plats i ledningsgruppen – idag sitter 91 procent av HR-cheferna 

i ledningsgruppen (Lindeberg och Månson, 2010:6).  

Å andra sidan finner studien att ansvaret för HR-frågor, där uppgifter som till exempel 

rekrytering, personalutbildning, personalutveckling och löner, fortsatt delas mellan HR-

avdelningen och chefer ute i verksamheten. Detta liknar snarare den administrativa rollen än 

den strategiska som Damm och Tengblad (2000) förutspådde skulle prägla HR-avdelningen 

idag.  

 En anledning till att det inte sker mer strategiskt arbete på HR-avdelningar pekar Berglund 

(2002) på. Han menar att HR-medarbetaren har bristfälliga ekonomiska kunskaper och är för 

dåligt insatta i den affärsdrivna verksamheten för att kunna bli bra på att utföra det strategiska 

arbetet. Genom att utveckla dessa två områden och öka förståelsen av det ekonomiska språket 

kan HR-avdelningen lättare visa på det värde avdelningen bidrar med till organisationen 

(a.a.). Intressant nog påpekades denna brist redan på 50-talet, då det påstods att dåvarande 

personalkonsulenter inte kunde tillräckligt med ekonomiska termer (Damm och Tengblad, 

2000). En del i Ulrich och Brockbanks (2005) studie visar att ledningsgrupper efterfrågar en 

mer affärsdrivande vision av HR-avdelningen, vilket även är något Hansson och Nicou (1991) 

pekar på. 

                                                        
4 CRANET står för The Cranfield Network on Human Resource Management. 
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Går det att spela alla dessa roller? 

Goffmans (1959) tankar kring rollers motstridigheter har även uppmärksammats i aktuella 

HR-böcker. Det operativa och strategiska arbetet är inte alltid enkelt att kombinera – det 

operativa handlar om att lösa problem idag medan de strategiska har mer fokus på framtiden. 

Hansson och Nicou (1991) menar att HR-avdelningen bör arbeta med båda delarna, då det 

operativa skapar förtroende hos medarbetare och det strategiska möjliggör förändring. 

Samtidigt ser sig yrkesgruppen allt oftare som strateger då de vill fokusera på strategiskt HR-

arbete, tanken är då att det operativa arbetet istället ska utföras av linjechefer (Berglund, 

2002). Strävan mot det mer strategiska arbetet kan ses som en önskan till en bättre position i 

organisationen, men är problematiskt givet att HR-medarbetare i dagsläget ofta saknar 

kunskaper, erfarenheter och driftighet för att nå (a.a.).  

Ett annat problem Hällsten med flera (2007) ser vid övergången mot en mer strategisk roll är 

att det förändringsarbete Ulrich (1997) presenterar inte alltid är enkelt att genomföra. Om HR-

avdelningen ska lyckas i sina processer krävs att linjecheferna förstår att de ska ta sitt ansvar 

ute i verksamheten då de inte längre får samma operativa stöd när HR-avdelningen ska agera 

mer strategiskt och affärsdrivande (Francis och Keegan, 2006; Hansson och Nicou, 1991). 

Hope Hailey med flera (2005) menar dock att linjecheferna inte är tillräckligt kompetenta 

eller motiverade för att ta sig an denna uppgift. Francis och Keegan (2006) går ytterligare ett 

steg och menar att linjecheferna varken har kunskapen eller intresset att ta hand om de 

anställda. 

Det finns en tydlig risk för att det inte finns någon tid för utveckling eller strategiskt arbete 

om inte HR-avdelningen lär sig att avgränsa sitt arbete (Hansson och Nicou, 1991). 

Genomgången av teori och tidigare forskning visar att HR-avdelningen kan ha flera olika 

roller, där den senaste rollen är mer inriktad på det strategiska arbetet. Rollerna är delvis 

väldigt olika och kräver delvis olika slags kompetens. Med grund i detta har följande 

frågeställningar väckts: 

 Hur påtagliga är de tre rollerna i HR-avdelningens arbete? 

 Skiljer sig uppfattningen av HR-avdelningens roll beroende på position? 

 Hur hanterar HR-avdelningen de svårigheter som uppstår när de har olika roller? 
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Metod 

Metodologiska överväganden 

I denna studie ligger fokus på att förstå informanternas upplevelser av hur HR-avdelningens 

roll ser ut på respektive företag, därför kommer en kvalitativ studie genomföras. När 

upplevelser studeras är den fenomenologiska studien bäst att genomföra, och det empiriska 

materialet samlas bland annat in genom intervjuer (Creswell, 2007; Kvale, 1997). I denna 

studie är det fenomenologiska perspektivet dominerande men har vissa inslag av den 

hermeneutiska ansatsen, där texter är i fokus och förståelsen av dessa (Kvale, 1997). I 

kvalitativa studier, där insamlingsmetoden är intervjuer, blir transkriberingarna av 

intervjuerna de texter som tolkas, vilket inte är optimalt då de också skapas av forskaren. 

Texterna är dock fullt möjliga att använda sig av i den hermeneutiska tolkningen vilken liknas 

vid en spiral där delar används för att förklara hela sammanhanget, och hela sammanhanget i 

sin tur används för att förstå delarna (a.a.). Den fenomenologiska studien kännetecknas av att 

världen informanterna lever i ska beskrivas, vilket ska göras utifrån informanternas egen 

synvinkel men genom forskarens tolkning (Creswell, 2007; Kvale, 1997). HR-avdelningens 

roll på företaget undersöks med utgångspunkt i informanternas upplevelser på det sättet de 

framkom under intervjuerna. I hermeneutisk anda plockas delar ut ur intervjuerna för att 

illustrera olika teman används sedan för att skapa en helhetsbild av upplevelserna. 

Studien har genomförts med en blandning av induktiv och deduktiv metod. Deduktivt i den 

mening att intervjuguiden utformades efter viss inläsning av teori för att styra inriktningen på 

undersökningen, men samtidigt induktiv då det empiriska materialet har styrt resultatet. Detta 

är i linje med Aspers (2007) rekommendationer där han menar att en kvalitativ studie ofta inte 

är anpassad efter den deduktiva ansatsen, men att teorin måste hjälpa forskaren in på rätt spår 

och formar ramen kring undersökningen. 

Undersökningsdesign 

En förstudie genomfördes för att skapa en bred översyn över det område som ska undersökas 

och för att lättare avgränsa forskningsfrågan (Aspers, 2007), och gjordes genom ett öppet 

samtal med en HR-chef i ett tredje företag. HR-chefen är verksam inom samma typ av 

bransch som företagen i studien. Genom att presentera och diskutera en preliminär 
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forskningsfråga för en HR-chef med lång erfarenhet skapades en större förståelse för fältet 

samt vilka problem som kan tänkas vara vanligt förekommande på en HR-avdelning.  

Något både Aspers (2007) och Esaiasson med flera (2007) poängterar är att intervjuer kan 

framkalla oväntade svar och att det är viktigt att vara beredd på detta så att forskaren undviker 

att styra intervjun i detalj. Den kvalitativa intervjun är lämplig då syftet bland annat är att 

redogöra för händelser och subjektiva skildringar av dessa (Kvale, 1997), vilket är målet med 

denna studie. Kvale (1997) menar vidare att det kan råda en ojämn maktfördelning i 

intervjusituationen, där den intervjuade anses ligga i underläge då intervjuaren planerat 

frågorna och styr samtalet. Detta ansågs dock inte vara något problem då samtliga informanter 

själva är vana intervjuare och har mycket erfarenhet av detta.  

Intervjuerna utgick ifrån intervjuguider (se appendix 1) vilka konstruerades med utgångspunkt 

i förstudien och inläsning av viss teori. Olika intervjuguider användes beroende på vilken 

position den intervjuade har i organisationerna. Anledning till detta var att på bästa sätt 

anpassa frågorna efter informanterna, samt att vissa frågor inte ansågs relevanta för 

informanter på vissa positioner. En intervjuguide används i de semi- eller halvstrukturerade 

intervjuerna och är uppbyggd efter ett antal teman som styr frågorna (Aspers, 2007; Esaiasson 

m. fl., 2007; Kvale, 1997). Samtidigt lämnas utrymme för följdfrågor och att följa de banor 

intervjupersonerna ger antydning om. Målet är att i så stor utsträckning som möjligt försöka 

få intervjusituationen att likna ett normalt samtal där frågor och svar växlar naturligt (a.a.). I 

den halvstrukturerade intervjun får informanternas upplevelser av det aktuella ämnet största 

fokus då frågorna härleds ur det som kommer fram under intervjun (Kvale, 1997). I aktuell 

studie tillgodosågs detta genom att intervjuguiden i första hand fungerade som ett stöd där 

ordningen på frågorna aldrig prioriterades. I stället eftersträvades att följa ett naturligt samtal, 

dock inte på bekostnad av att alla relevanta frågor ställdes. Detta underlättades genom att 

intervjuerna genomfördes gemensamt där den ena forskaren höll koll på vilka frågor som 

behandlats medan den andra ledde intervjun. 

Intervjuerna spelades in för att lättare kunna analysera materialet samt för att säkerställa att 

ingenting informanterna sa förbiseddes. Inspelningarna gjorde också att fokus låg på att 

lyssna på det informanterna berättade och vara alert på följdfrågor. Samtycke om inspelning 

inhämtades innan intervjuerna startade, och samtliga informanter godkände detta. Att göra 

intervjuerna gemensamt är något Kvale (1997) anser vara positivt då han menar att trots att 

samma intervjuguide används så kan utgången skilja sig mellan olika forskare då lyhördhet 
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för svar kan variera. Vidare säkerställdes också att det vid behov fanns möjlighet att kontakta 

informanterna i efterhand om vissa uppgifter behövde kompletteras, något Aspers (2007) 

förespråkar.  

Presentation av företagen och intervjupersonerna 

Företagen intervjuerna har genomförts på är två stora internationella företag med huvudkontor 

och kärnverksamhet geografiskt åtskiljda. Kärnverksamheten är utspridd över ett stort 

geografiskt område och båda företagen har huvudverksamhet inom sälj och service. 

Anledningen till att de aktuella företagen valdes att ha med i studien var att de har många 

anställda, cirka 2000 respektive 3000 stycken, och att HR-avdelningens roll på ett sådant 

företag är av stort intresse att undersöka då det är troligt att personalen är en viktig resurs för 

företagen. HR-avdelningen, som behandlar personalfrågor, spelar således en viktig roll för 

organisationens framgångar. Av forskningsetiska skäl så kommer ingen vidare information 

om företagen ges då detta inte anses vara viktigt förståelsen för resultatet och i fortsättningen 

presenteras företagen med namnen ”Handel” och ”Turism”. Namnen har viss anknytning till 

företagens huvudsakliga bransch men anses inte påverka de verkliga företagens 

igenkänningsgrad. Vid citatpresentation kommer intervjupersonens position presenteras följt 

av vilket företag, Handel eller Turism, personen arbetar på. Detta görs för att på ett bättre sätt 

skapa möjlighet att jämföra företagen med varandra samt att den upplevda helhetsbilden blir 

bättre. HR-avdelningarna på båda företagen består av cirka tio personer och HR-cheferna 

sitter båda två med i ledningsgruppen på respektive företag. 

Intervjuerna planerades efter vilken typ av intervjupersoner som kunde ge en så nyanserad 

bild av frågeställningen som möjligt. Urval gjordes efter kriterier vilka utvecklades efter en 

sammanställning av vad som framkommit ur förstudien och beslut fattades att det primära 

önskemålet var att få intervjua en HR-chef, en HR-medarbetare och två platschefer på 

respektive företag. Dessa personer valdes för att de på bästa sätt skapar en mångsidig bild av 

företagets HR-arbete och vilken roll HR-avdelningen har på de aktuella företagen. Genom att 

intervjua två platschefer med olika anställningstid på respektive företag minskades risken att 

få en skev bild av HR-avdelningens funktion för deras arbete. En ny platschef kan tänkas ha 

större behov av kontakt med en HR-avdelning än en med längre anställningstid, vilket 

diskuterades fram som en viktig faktor under förstudien. Att intervjua en HR-medarbetare 

ansågs vara ett självklart val då studiens primära intresse är att undersöka HR-avdelningens 

roll på företaget. Vidare gjordes valet att intervjua en HR-chef för att få perspektivet från en 
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person som även sitter med i företagets ledningsgrupp med möjlighet att påverka företaget i 

stort. Detta är i linje med Aspers (2007) rekommendation då han menar att det främjar studien 

att ha informanter med skiftande positioner i organisationen. För att få ytterligare en 

dimension till det empiriska materialet genomfördes en intervju med en person i 

ledningsgruppen på företaget Turism som inte arbetar med HR. Önskemålet var även att få 

intervjua en liknande person i ledningsgruppen på Handel för att skapa en likvärdig bild av 

båda företagen. På grund av otillgänglighet gick en sådan intervju inte att genomföra utan 

empiriskt material insamlades istället genom ett kortare frågeformulär via e-post. Denna 

metod är inte den bäst lämpade, då följdfrågor eller tonfall inte går att utläsa i skriven text, 

något som är viktigt i intervjusituationen (Aspers, 2007; Kvale, 1997). Medvetenhet finns om 

bristfällighet i dessa svar och de kommer således bara fungera som stöd och för ökad 

förståelse för helhetsbilden av Handel, och presenteras inte i större utsträckning i 

resultatdelen.  

Urvalet är endast gjort efter informanternas position där varje informant kontaktades 

personligen, det var således inte känt hos övriga medarbetare vilka som skulle delta i studien. 

Kontakt togs med samtliga informanter via e- post eller telefon där studien presenterades och 

förfrågan om deltagande gjordes. Samtliga tillfrågade tackade ja till att bli intervjuade, med 

enda undantaget som nämnts ovan. För att skapa en bekväm situation för informanterna 

genomfördes alla intervjuer på deras arbetsplats, antingen på personens kontor eller i ett 

mindre konferensrum i anslutning till kontoret. 

De nio intervjupersonerna har arbetat inom företagen mellan ett och 21 år. Både kvinnor och 

män har intervjuats och detta kommer ibland framgå i resultatdelen då pronomen används. 

Genusperspektivet kommer inte behandlas utan anledningen till att kön presenteras är endast 

för att skapa en bättre helhetsbild och underlätta förståelse för läsaren. 

Kodning och analys 

Transkriberingar gjordes ordagrant av samtliga intervjuer så snart som möjligt efter själva 

intervjusituationen då upplevelsen av det informanterna berättade om var färskt i minnet. 

Detta är något Aspers (2007) anser vara en viktig del av att förstå det empiriska materialet och 

för att lätt kunna tolka transkriberingarna om de läses långt efter själva intervjutillfället. För 

att underlätta analysen kodades materialet, vilket då utgjordes av transkriberingar från 

samtliga intervjuer, vilket är i linje med Aspers (2007) rekommendationer om att en 

grundläggande del i kodningsprocessen är att materialet finns i text. I kodningen delas 
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materialet upp i mindre delar som belyser samma fenomen, och är ett hjälpmedel i att ringa in 

det viktiga i det empiriska materialet (a.a.). I denna uppsats gjordes detta genom att först gå 

igenom samtliga transkriberingar för att urskilja gemensamma upplevelser för informanterna 

vilka sedan kunde sammanfattas i olika teman. I nästa steg skapades tankekartor där de olika 

temana bröts ner i mindre delar för att kunna urskilja det mest intressanta inom respektive 

tema. Tankekartorna låg sedan till grund när resultat- och analyskapitlet färdigställdes. Detta 

sätt att koda material, där koder skapas genom att de urskiljs ur materialet är ett induktivt sätt 

(Aspers, 2007). Analysen fortsatte med att det insamlade materialet minskades ner till att 

bestå av konkreta citat vilka anses på bästa sätt besvara studiens frågeställningar. 

Kvalitetsaspekter 

Validering sker genom att kritiskt granska undersökningen, att tydligt beskriva hur 

undersökningen genomförts och genom medvetenhet om den förförståelse som kan finnas 

(Kvale, 1997). Detta har i denna studie beaktats genom att båda forskarna varit delaktiga i 

samtligt avsnitt av uppsatsen samt att svåra delar har diskuterats så att inte en enskild har 

kunnat snedvrida tolkningarna. Förförståelsen är svårt att komma ifrån, det är det som präglar 

intresset för undersökningen och är grunden för all förståelse (Aspers, 2007; Creswell, 2007; 

Kvale, 1997). Att helt bortse från denna förförståelse, vilken delvis kommer från tidigare 

studier och viss kunskap om HR-arbetet, är givetvis svårt, vilket kan ha påverkat studien. Det 

är dock möjligt att påverkan inte endast varit negativ då det med förkunskap i ryggen har varit 

möjligt att gå djupare in i informanternas svar och inte endast fokusera på ytliga detaljer. 

Validitet har vidare beaktats genom triangulering då flera olika källor har använts för att 

förstå undersökningsområdet, något Creswell (2007) förespråkar. Även kompisgranskning har 

genomförts där en utomstående har läst utkast av texter och slutligen hela rapporten för att 

kritiskt granska och kommentera på materialet, även detta i linje med Creswells 

rekommendationer om validering (a.a.). 

Genom att tydligt beskriva tillvägagångssätt och att illustrera resultaten med citat har även 

reliabiliteten beaktats. Reliabiliteten har säkerställts genom inspelningar av intervjuerna så att 

ingen viktig aspekt glömdes eller att det empiriska materialet påverkades av dåligt 

genomförda anteckningar, vilket ofta är grunden till dålig reliabilitet (Creswell, 2007; 

Esaiasson m.fl., 2007). Reliabiliteten ska garantera att studien ska vara möjlig att reproducera, 

men Kvale (1997) menar dock att en för stark fokus på reliabiliteten kan verka i felaktig 

riktning då det kan påverka inspirationen och det dynamiska i studien. Generaliserbarheten är 
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låg i en kvalitativ studie där endast nio intervjuer genomförts på två olika företag, vilket det 

finns medvetenhet om.  

Forskningsetik 

Kvale (1997) tar upp vikten av att förse personer i studien med information om bland annat 

syftet innan intervjuerna genomförs. Detta tillgodosågs genom att e-post skickades ut ungefär 

en vecka innan intervjutillfället så att informanterna hade möjlighet att fundera kring ämnet 

innan intervjun, men information gavs också i anslutning till intervjuerna för att säkerställa att 

deltagandet byggde på frivillighet. Vidare tar också Kvale (1997) upp kravet om 

konfidentialitet i sin bok vilket innebär att avslöjande detaljer under intervjuerna inte kommer 

redovisas i slutresultatet. I denna studie har detta tillgodosetts genom att företagsnamnen är 

fingerade samt att inga detaljer om arbetssätt eller personliga arbetsuppgifter kommer 

redovisas. Detta ligger också i linje med de riktlinjer Vetenskapsrådet har presenterat som 

kännetecken för en god forskning vilket de benämner informationskravet och 

konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet [Elektronisk källa]
5
). Vidare poängterar 

Vetenskapsrådet också samtyckeskravet och nyttjandekravet, vilket innebär att samtycke 

måste inhämtas om informanternas medverkan och att uppgifter som framkommit under 

studien endast ska användas i forskningssyfte (a.a.). Samtyckeskravet tillgodosågs genom att 

tydligt informera intervjupersonerna om möjligheten att avbryta intervjun samt att en 

intervjuperson bad att få sin transkribering skickad till sig för kontroll. Detta bifölls men inga 

ändringar gjordes i texten och har således inte påverkat resultatet. Nyttjandekravet kommer 

även det följas genom att det empiriska materialet denna uppsats bygger på inte kommer 

användas i andra sammanhang.  

I fråga om konfidentialitetskravet har inte full anonymitet varit möjligt att utlova 

informanterna. Då detta tydliggjordes vid intervjutillfällena och att samtliga informanter inte 

hade någon invändning mot detta anses det inte ha påverkat studiens resultat i någon riktning. 

Anledning till att full anonymitet inte kunde utlovas berodde på att de två HR-cheferna har en 

speciell position och att det internt är känt att de har medverkat i studien. Vidare är HR-

avdelningarna relativt små på företagen så att det genom slutledning eventuellt går att förstå 

vem från avdelningen som deltagit. Det kommer dock inte vara möjligt för någon 

utomstående att förstå vilka företag undersökningen genomförts på, och därför är den 

                                                        
5 Medvetenhet finns om att denna text inte längre används aktivt av Vetenskapsrådet. Den anses dock 
fortfarande vara relevant för denna studie och har präglat undersökningens etiska förhållningssätt. 
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bristande anonymiteten begränsad till internt på företagen. Detta gäller dock inte 

platscheferna där full anonymitet utlovats. 

Resultat och analys 

I detta kapitel kommer det empiriska materialet redovisas tillsammans med analyser av 

resultatet och informanternas upplevelser kommer bland annat illustreras med direkta citat. 

Redovisningen kommer göras efter de frågeställningar som presenterades i slutet av kapitlet 

om teori och tidigare forskning, och avslutas med ytterligare resultat som visar framtida 

vision och ledningsgruppens betydelse.  

Hur påtagliga är de tre rollerna i HR-avdelningens 

arbete?  

Socialsekreteraren – HR-avdelningen som personalstödjande 

Trots att socialsekreterarrollen uppstod för drygt hundra år sedan upplever två platschefer att 

den personalstödjande rollen fortfarande finns och uttrycker det på följande sätt: 

”dom är en hjälpande hand vid problem eller vid frågor som vi inte kan svara på.” 

”vår HR-avdelning har ju den funktionen att dom fungerar som en stötta.”  

Platscheferna säger också att det är så de tror att avdelningen vill se sig själva – som en 

stödfunktion, och de säger också att det märks när det är en HR-person de pratar med 

eftersom det är förstående personer som finns där för att ta hand om personalen. I intervjuerna 

framkommer vidare att det inte bara är platscheferna som upplever att HR-medarbetarna har 

en stödjande funktion, det gör de även själva: 

”sen är det ju också att utveckla våra medarbetare och se till att dom utvecklas först 

och främst dit dom själva vill och sen i den riktning som vi tycker, vilket håll vi vill, 

så det är ju våran uppgift.” (HR-medarbetare på Handel) 

Detta är också påtagligt på Turism där de pratar mycket om vikten av att coacha platscheferna 

i personalfrågor så att de själva kan utveckla sin enhet men också för att möjliggöra HR-

avdelningens egen utveckling. Under intervjuerna berättar informanter från båda företagen att 
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de arbetar aktivt med coachning i HR-frågor av platscheferna för att över tid minska det 

operativa arbetet. Båda HR-avdelningarna arbetar också med att skapa trygga relationer och 

en positiv teamkänsla, detta sker dock på olika sätt inom företagen. På Handel berättar HR-

medarbetaren att hon precis varit delaktig i en medarbetarundersökning på en enhet där inte 

resultatet från undersökningen varit tillfredsställande. Hon har agerat medlare mellan 

platschef och övrig personal för att försöka reda ut problem och höja sammanhållningen i 

personalgruppen. På Turism berättar informanten från ledningsgruppen att HR-avdelningen 

nyligen har startat ett internt mentorprogram vilket handlar om att duktiga chefer delger 

erfarenheter för att utveckla relationerna och personerna inom företaget.  

Resultatet tyder på att HR-avdelningens personalstödjande roll i högsta grad lever kvar, en 

anledning kan vara att det finns ett stort förtroende ute i verksamheten för HR-avdelningen. 

Den personalstödjande rollens innehåll har förändrats i takt med samhällets förändring och de 

sociala behov som stöds idag är inte identiska med de Damm och Tengblad (2000) menade 

fanns för drygt hundra år sedan. Den personalstödjande rollen har alltså förändrats och idag 

använder sig platscheferna av HR-avdelningen för att kunna klara av sitt dagliga arbete. Då 

HR-avdelningarna länge arbetat med personalstödjande uppgifter faller det sig naturligt att 

delvis behålla denna roll vilket skulle kunna vara en anledning till att socialsekreterarrollen 

inte försvunnit. Enligt Ulrich och Brockbank (2005) finns socialsekreterarrollen kvar bland 

annat för att skapa trygga och förtroendefulla relationer mellan linjechefer och övriga 

medarbetare, vilket även resultatet tyder på.  

Administratören – HR-avdelningen som verksamhetsstödjande 

Den administrativa rollen är även den påtaglig i HR-avdelningarnas arbete. En administrativ 

stödfunktion båda HR-avdelningarna arbetar med är en HR-guide på respektive företags 

intranät. HR-medarbetaren på Handel säger: 

”vi försöker alltid få platscheferna att gå in där och söka informationen först /…/ 

det är en sån här stående ’okej, har du varit inne på HR-guiden och tittat?’ det är 

ungefär som om man ringer till en växel och blir hänvisad till hemsidan.” 

En kritik mot HR-guiden platscheferna nämner och HR-medarbetaren på Turism är medveten 

om, är att det kan vara svårt att hitta den eftersökta informationen. En av platscheferna liknar 

HR-guiden vid ett stökigt kontor. Trots att medvetenhet finns om detta menar HR-

medarbetaren samtidigt att all information finns där, bara man orkar leta. Även fast denna 
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HR-guide finns frigörs inte HR-avdelningen från alla administrativa frågor. Båda HR-

avdelningarna upplever att platscheferna i första hand ringer för att få svar på sina frågor då 

det upplevs snabbt och smidigt. På Handel har de en uttalad HR-support platscheferna kan 

ringa till, vilket kan liknas vid en jourtelefon. De inkommande samtalen till supporten handlar 

oftast om arbetsrättsliga ärenden, exempelvis frågor om semester och föräldraledighet. HR-

medarbetaren berättar att den som är ny får sitta i supporten för att lära sig verksamheten och 

fräscha upp sina kunskaper i arbetsrätt. Enligt litteraturen krävs många års erfarenhet och stor 

företagskunskap för att spela rollen som administratör framgångsrikt (Hansson och Nicou, 

1991), detta stämmer alltså inte helt överens med hur det ser ut på Handel. HR-chefen 

beskriver hur HR-supporten bör förändras: 

”Om vi har, kan man säga 2000 supportärenden som trillar in om året. Så att då 

sätter man upp att, ‘shit, nästa år ska vi klara av 2500’. Jag säger snarare tvärtom: 

nästa år ska det vara 500 för då har vi gjort något rätt. Det vill säga att dom 

samtalen som kommer in, det är oftast för att någonting inte fungerar i företaget va? 

Alltså, varför mår dom här människorna dåligt, eller varför är det ett problem här? 

Eller varför hinner inte dom med att rekrytera själv. Därför att det är någonting i 

processerna som inte fungerar. Så att vårt jobb är ju att LÖSA det, DET vi ska mäta 

i nyckeltalen, det är ju att supportärendena går NER. För då har vi löst det. Sen kan 

man ju lösa det genom att vara så otrevlig så att de inte vågar ringa till en va, men 

alltså…(skratt)” 

Också HR-medarbetarna menar att de minskade supportärendena skulle bidra till att de får 

större möjlighet att minska det operativa arbetet och att arbeta mer med det strategiska, som 

HR-cheferna efterfrågar. Genom att utveckla HR-guiden försöker HR-avdelningen minska 

den administrativa belastningen. Men då Handel har kvar en uttalad HR-support kommer 

platscheferna fortfarande ringa dit då många informanter upplever att det är lättare att ta upp 

telefonen och ringa än att klicka sig runt på intranätet. Det finns en önskan, av framförallt 

HR-cheferna, om att minska de administrativa arbetsuppgifterna. Rollen som administratör 

kännetecknas av att cheferna ute i verksamheten får den service de behöver för att klara av sitt 

dagliga arbete (Hansson och Nicou, 1991; Ulrich, 1997). Administratörsrollen är även den 

märkbar på HR-avdelningarna, och i dagsläget går inte HR-chefernas vision och det 

administrativa stöd organisationen behöver riktigt ihop, då tiden inte räcker till att utföra båda 

uppgifterna i den utsträckning som efterfrågas idag.  
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Resultatet visar också att HR-avdelningarna utför en mängd andra administrativa uppgifter. 

På Handel är det mycket administration kring HR-medarbetarnas respektive specialistområde 

medan de på båda företagen nämner att bland annat rekrytering till mer kvalificerade tjänster 

och utbildningar kräver administrativa insatser. Då medarbetarna på HR-avdelningen har en 

lång och bred erfarenhet är deras kompetens fördelaktig att utnyttja i vissa administrativa 

processer, exempelvis i mer kvalificerade rekryteringar. Därför bör HR-avdelningen fortsätta 

spela den administrativa rollen i organisationen. En utvecklad HR-guide och kunskapsdelning 

till platschefer i mer generella HR-frågor kan eventuellt minska en del av den tid HR-

avdelningen idag spenderar på att lösa supportärenden.  

Det är vidare uppenbart i intervjuerna att HR-chefer och HR-medarbetare pratar om sitt arbete 

i termer av olika arbetssätt, det strategiska och det operativa, snarare än i form av olika roller. 

Det roller som här talas om i termer av en socialsekreterarroll och administrativ roll (eller som 

personal- och verksamhetsstöd) upplever intervjupersonerna som ett fenomen, nämligen en 

operativ roll. 

Strategen – HR-avdelningen som affärsstödjande 

”Företagets HR har varit baserat på att vi ska finnas till hands. Att vi ska vara en 

reaktiv avdelning som reagerar på när det börjar brinna så skickar vi ut brandbilen 

och släcker det. Medan jag försöker nu ändra det till att vi snarare ska åka ut och 

montera ut brandsläckare, utbilda folk på brandsläckarna, se till att det finns skum 

och vatten i de här brandsläckarna, vi ska ansvara för det. Men det är inte vi som 

släcker eldarna. Det är liksom de själva som ska göra det.” 

Det här citatet från HR-chefen på Handel visar på viljan att utveckla det strategiska arbetet på 

företaget. HR-avdelningarna på båda företagen har det senaste året arbetat aktivt med att 

förändra avdelningens arbetssätt mot att vara mer strategiska. Denna förändring skedde i och 

med att HR-cheferna på båda företagen började sin anställning. Tidigare ansåg HR-

medarbetarna att det strategiska ansvaret låg på ledningsgruppen och HR-chefen. Nu upplever 

HR-medarbetarna att de har andra förväntningar på sig. 

”i början tyckte jag det var stor skillnad. Vadå ska vi jobba strategiskt också? Det 

blev så himla stort. Hur då? Hur ska jag kunna?” (HR-medarbetare på Handel) 
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Företagen arbetar strategiskt på två olika sätt, där Handel har gått från ett generellt HR-arbete 

där medarbetarna har varit delaktiga i alla delar av HR-avdelningens arbete, till 

specialisttjänster.  

”dom var såna där handy-man liksom allihopa, att ’vi som kan allt’! Man kan alltid 

vända sig till HR. Så har dom blivit anställda för det, och nu hamnar dom i ett läge 

där jag säger ’nej, nu ska du göra detta, du ska ansvara för detta, du ska utveckla 

det och du ska ha en strategisk plan för kanske 3-4 år framåt hur det ska gå till’.” 

(HR-chef på Handel) 

Turism har i sin tur gått från specialisttjänster och är nu på väg mot ett arbetssätt mer inriktat 

mot processer. I processarbetet ska alla medarbetare på avdelningen kunna delta i samtliga 

delar av HR-arbetet, och de tror att de på så vis blir mindre sårbara om någon plötsligt 

försvinner från avdelningen under en kortare eller längre period. Då det strategiska arbetet får 

mer utrymme enligt HR-avdelningens nya sätt att arbeta finns det inte lika stor möjlighet att 

spela rollerna som socialsekreterare och administratör. HR-medarbetarna bör därmed göra 

mer aktiva val vilka uppgifter de ska prioritera i sin arbetsvardag. 

HR-cheferna på båda företagen kan liknas vid det Ulrich (1997) kallar förändringsagenter då 

de berättar om hur förändringsarbetet ska genomföras. De måste själva omsätta förändringen i 

praktiken och leda arbetet genom att först förändras själva. Hittills kan i stort sett bara HR-

cheferna liknas vid förändringsagenter, medan HR-medarbetarna upplever att de inte har 

kommit lika långt i sitt förändrade arbetssätt. 

”HR-chefen är ju en strateg ut i fingerspetsarna, vi är ju inte där ännu med tanke på 

vår historik. Vi ska dit men vi är inte där ännu.”(HR-medarbetaren på Turism) 

En anledning till att det strategiska arbetet fått mer utrymme på HR-avdelningarna kan bero 

på det Berglund (2002) menar är en önskan att få en bättre position i organisationen. På 

Turism nämner både HR-chefen och HR-medarbetaren vikten av att komma högre upp i 

organisationens hierarkiska struktur. HR-medarbetaren tycker att det är spännande med det 

strategiska arbetet och beskriver vad hon tror det kommer ge: 

”det känns jättespännande om vi får möjlighet att göra det [arbeta strategiskt], att få 

vara längre fram i värdekedjan än vad vi är idag.  
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I dagsläget känner främst medarbetarna på HR-avdelningen till det nya arbetssättet. Samtliga 

platschefer verkar vara omedvetna om HR-avdelningens nya arbetssätt och fortsätter använda 

HR-medarbetarnas kunskaper på samma sätt som de alltid har gjort, det vill säga att söka 

hjälp av HR-avdelningen när akuta personalsituationer uppstår. I motsats till Ulrich och 

Brockbanks (2005) tankar om att alla ska känna till strategin och dess betydelse så har inte 

detta förmedlats vidare ut till alla i organisationen.  

”han [HR-chefen] har nämnt det för platscheferna att vi kommer behöva jobba 

annorlunda i ett mer strategiskt syfte men det är inte så att vi sagt att ’NU kommer 

vi gå ut och jobba såhär’, utan det är mer en intern process som dragit i gång.” 

(HR-medarbetare på Handel) 

Att de inte har förmedlat ut det nya arbetssättet kan också bidra till att förväntningar på de 

gamla rollerna lever kvar. Om avdelningen istället tydligt förmedlat det nya sättet att arbeta så 

hade kanske införandet av den strategiska rollen underlättats. Ett sätt att göra dess position 

mer tydlig och visa vad de kan stå till tjänst med kan vara att marknadsföra HR-avdelningens 

arbete (Berglund, 2002; Hansson och Nicou, 1991). En platschef på samma företag uttrycker 

sig så här: 

”Jag tror också att en HR-avdelning måste vara tydlig med vad man vill och hur 

man ska göra det, så det inte bara finns en HR-avdelning som ingen får ta del av 

som bara är allmänt diffus och jobbar i det tysta, utan de måste komma upp med 

konkreta åtgärder ibland.” 

Båda företagen beskriver ett annat viktigt område vilket är att utveckla värderingar och 

företagskultur. Handel kommer i höst implementera ett omfattande värderingsarbete HR-

chefen arbetat mycket med. Han menar att det viktigaste med det arbetet är att få alla att dra åt 

samma håll och genom att skapa en stark företagskultur attraherar företaget rätt människor 

utifrån företagets kriterier. Om de får personer vilka delar och lever efter deras värderingar 

skulle många HR-processer kunna underlättas, till exempel rekryteringar då personer som inte 

står för den förmedlade kulturen försvinner tidigt i rekryteringsprocessenprocessen. I och med 

att tydligare föra ut kulturen i företaget hoppas HR-chefen på att bland annat minska 

personalomsättningen. Han berättar att fokus vid rekryteringar inte kommer ligga på 

kompetensen hos de sökande utan snarare på deras personlighet. Informanten från Turism 
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utan en HR-relaterad position i ledningsgruppen uttrycker sig på följande sätt om 

företagskulturen: 

”vi kan inte ha en kultur på en plats och en annan här [på huvudkontoret] och vi 

jobbar efter något som heter X som vi kallar det, det är vår kultur. Den genomsyrar 

hela organisationen.” 

HR-medarbetaren på Turism berättar att den dagliga verksamheten genomsyras av företagets 

kultur, något det inte pratas om på samma sätt på Handel. De är dock medvetna om hur viktig 

företagskulturen är och de arbetar aktivt med att utveckla den. De beskriver stora fördelar 

med vad de tror att den kommer ge, exempelvis att bli en mer attraktiv arbetsgivare. Om 

organisationen präglas av samma värderingar torde det vara lättare att få alla att sträva mot 

samma mål. Detta inkluderar även att HR-avdelningens mål borde blir mer kända och så även 

deras önskade strategiska roll. Att ha en stark företagskultur är speciellt viktigt om 

organisationen har verksamhet på geografiskt åtskilja platser (Hansson och Nicou, 1991), 

vilket är fallet för båda företagen i studien. Enligt Hansson och Nicou (1991) kan även 

konkurrensfördelar skapas och ekonomisk framgång nås med hjälp av företagskulturen.  

Skiljer sig uppfattningen av HR-avdelningens roll 

beroende på position? 

Det råder tvetydiga meningar hos informanterna på de två företagen om vad HR-avdelningens 

huvudsakliga arbetsuppgifter egentligen är. De angivna svaren från platscheferna angående 

vilka arbetsuppgifter HR-avdelningarna har är exempel på det HR-medarbetarna kallar 

operativa uppgifter och som här benämns socialsekreterarrollen och administratörsrollen. Det 

kan exempelvis vara rekrytering, arbetsmiljö, fackliga frågor, bollplank när svåra situationer 

uppstår, stöd till personer med personalansvar inom organisationen, en faktabank och 

framförallt arbetsrättsliga frågor. När samma fråga ställs till HR-medarbetarna ges istället 

exempel på alla tre rollerna. De menar att de både ska vara bollplank (socialsekreteraren), ha 

koll på det arbetsrättsliga (administratören) samt att utveckla och behålla personal i ett längre 

perspektiv (strategen).  

”jag tror att bland annat ledningsgruppen förväntar sig att vi ska jobba utvecklande 

och strategiskt, medan organisationen kräver en fortsatt service som de är vana vid. 

Så förväntningarna är nog annorlunda”. (HR-medarbetare på Turism) 
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Ytterligare ett steg bort från det operativa tas när HR-cheferna beskriver sina upplevelser av 

avdelningens arbetsuppgifter. De inser att de har en stödfunktion men poängterar att det inte 

är den primära uppgiften då de arbetar väldigt mycket med att utveckla det strategiska 

arbetssättet.  

Det går med andra ord att se en skillnad på HR-avdelningens roll beroende på vart i 

organisationen informanterna arbetar. Platscheferna ser HR-avdelningens roll utifrån den 

hjälp de önskar att få. Intervjuerna tyder på att vilket stöd de efterfrågar verkar skilja sig åt 

beroende på anställningstid. Platschefen på Handel har arbetat på sin nuvarande position en 

kortare tid och uppger att han är i kontakt med HR-avdelningen flera gånger i veckan. Den 

andra platschefen på samma företag har haft sin position i tio år, och uppger att han endast 

varit i kontakt med avdelningen ett fåtal gånger under hela sin anställning. Kontakten med 

HR-avdelningen påverkas inte bara av anställningstiden, den geografiska skillnaden visar sig 

också ha betydelse. En platschef på Turism, som arbetar långt bort från huvudkontoret, 

berättar att han har kontakt med HR-avdelningen väldigt sällan. Detta resultat tyder på att 

synen på HR-avdelningens roll påverkas både av platschefens egen arbetslivserfarenhet inom 

organisationen men också avståndet från huvudkontoret.  

Steget mellan platschefernas operativa och HR-chefernas strategiska bild av HR-avdelningens 

arbetssätt är stort. Denna skillnad mellan olika aktörer inom samma organisation gör att det är 

svårt att få en enhetlig bild av vad HR-avdelningen har för roll. Bilden av HR-avdelningarna i 

denna studie är inte så diffus som det tidigare påpekats (Hansson och Nicou, 1991), dock kan 

det, vilket påvisats, hjälpa till att förklara en del av varför informanterna inte har en enhetlig 

upplevelse. HR-medarbetarna har en kombinerad bild av organisationens förväntningar och 

genom att de försöker tillgodose både plats- och HR-chefernas önskemål bibehålls 

diskrepansen.  

Hur hanterar HR-avdelningen de svårigheter som 

uppstår när de har olika roller? 

”Jag tycker, jag representerar arbetsgivaren så är det och det är självklart. Sen så 

skulle jag aldrig… det skulle aldrig få gå förbi förståndet. Om organisationen är en 

klump, en massa som inte har en känsla så skulle det aldrig få styra, vi ska ju 

säkerställa för medarbetaren. Det ser jag som min uppgift.” 
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Det är inte helt självklart för HR-medarbetaren på Handel om hon är arbetsgivarens eller 

arbetstagarens representant och det kan uppstå motstridigheter när en person tvingas ta på sig 

olika roller. Detta går också att se i konflikten mellan den nya strategiska rollen och viljan att 

inte helt släppa den operativa.  

”det är ganska svårt att balansera operativt arbete och strategiskt för det operativa 

kommer på hela tiden, och tar av tiden så att säga. /…/ och vi försöker ändå hålla 

uppe servicen, vi försöker både äta och ha kakan, vi får väl se hur det går” (HR-

medarbetare på Handel) 

Att balansera det operativa arbetet platscheferna efterfrågar med det strategiska enligt chefens 

nya vision gör att HR-medarbetaren tar på sig olika roller. HR-medarbetarna berättar att 

arbetssättet förändras beroende på vem det är riktat mot vilket är i linje med Goffman (1959). 

Då platscheferna söker stöd i operativa frågor anpassas sättet att arbeta efter dessa behov. När 

arbetet istället är riktat mot HR-chefen är det en annan, mer strategisk inriktning i fokus. HR-

medarbetarna upplever att arbetsbelastningen ökat sedan det strategiska arbetet tillkommit till 

deras arbetsuppgifter, då de dessutom ska hålla samma servicenivå. För att underlätta 

arbetsvardagen bör HR-avdelningarna på Turism och Handel tydligare avgränsa sina 

arbetsuppgifter. Då tidsaspekten och dess problem var frekvent förekommande i intervjuerna 

med båda HR-medarbetarna, borde avgränsningens påverkan vara positiv. På Turism 

uttryckte sig HR-medarbetaren så här: 

”och tanken är ju att vi ska frigöra tid så att vi inte hamnar i ett administrativt 

arbete endast utan att vi ska frigöra tid för att jobba mer strategiskt.” 

Trots att HR-medarbetarna på båda företagen är medvetna om att det inte är möjligt att frigöra 

tid då servicegraden behålls, är detta inget de nämner att de arbetar aktivt med. Resultatet 

visar på att många av de saker flera forskare (se exempelvis Ulrich och Brockbank, 2005) 

menar är problematiskt med dessa roller finns i organisationerna. Även det Francis och 

Keegan (2006) menar händer då platscheferna inte längre får samma stöd utan numer själva 

ska sköta det operativa HR-arbetet tyder resultatet på. Samtliga platschefer menar att de har 

arbetsuppgifter de anser är viktigare på sin enhet än att sköta HR-relaterade frågor, detta 

berättar även HR-medarbetaren på Turism om: 

”mycket utav det vi har tryckt ut på cheferna kanske dom inte vill göra, allt det här 

med administration och såna här saker, att dom förväntar sig att vi gör det. Men 
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eftersom vi har sagt att vi inte ska göra det, vi ska vara en partner till dom, inte en 

serviceavdelning så kanske dom också har en… vad ska jag säga, en önskan om att 

slippa det, att någon annan ska göra det, att HR gör det.” 

HR-avdelningarna står således inför en utmaning: att få platscheferna mer motiverade att 

själva utföra det arbete som traditionellt har legat på HR-avdelningen. Motivationen saknas 

ofta och platschefernas kompetensnivå är ofta bristfällig (Hope Hailey m.fl., 2005; Francis 

och Keegan, 2006), vilket inte är något resultatet varken bekräftar eller dementerar angående 

platschefernas kompetens. HR-avdelningarna bör bli tydligare i sitt coachningsarbete mot 

platscheferna så att de vet att de måste klara av delar av det operativa arbetet själva i 

framtiden. För att lyckas med det bör även platscheferna själva vilja göra förändringen. 

Framtida vision och ledningsgruppens betydelse 

Utöver de ovan besvarade frågeställningarna visas det även i resultatet två områden vilka 

präglar HR-avdelningarnas arbete. Två områden de angivna frågeställningarna inte täcker. 

Det ena handlar om ett affärsmässigt tänk vilket blivit mer påtagligt i HR-arbetet, det andra 

speglar informanternas upplevelser av att HR-avdelningen finns representerad i 

ledningsgruppen. Informanterna pratar mycket kring dessa två områden under intervjuerna 

och det anses vara en viktig del av resultatet. En redovisning av detta kan underlätta 

förståelsen för vilken roll avdelningen har i organisationen och vad dessa områden eventuellt 

kan leda till. 

Informanterna från båda företagen upplever att deras HR-avdelningar genomgår ett 

omfattande förändringsarbete. HR-cheferna på båda företagen har, i tillägg till att införa det 

strategiska arbetssättet även bidragit med att försöka skapa ett mer affärsdrivet tänk inom HR-

avdelningarna. Båda poängterar flera gånger vikten av att HR-avdelningen ska vara lika 

vinstdrivande som någon annan avdelning på företagen, och att detta tänk måste finnas hos 

alla medarbetare. Ledningsgrupper önskar att HR-avdelningen har en mer vinstdrivande roll 

(Ulrich och Brockbank, 2005), vilket kan vara en anledning till att de nya HR-cheferna har 

anställts. HR-medarbetaren på Turism har väl anammat vikten av det: 

”ja men det är ju så självklart så det tänker man inte ens på. Kan vi inte försvara 

det vi gör rent ekonomiskt då ser inte heller företaget någon nytta med att vi finns, 

då kan man lika gärna outsourca oss.” 
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Platschefen på Handel nämner det ekonomiska tänket den nya HR-chefen har, och ser också 

hur det kommer fungera i praktiken: 

”det är lite roligt, den här nya HR-chefen, han säger helt krasst att allt företaget gör 

för personalen, alla de insatserna ska ju faktiskt rendera i att vi ska öka 

försäljningen /…/ annars tror jag att det lindas in i väldigt mycket fina ord. Det är 

bara att erkänna att mår folk bra och trivs på sina arbeten så går det säkert att sälja 

bättre också.” 

Då HR-cheferna har en ekonomisk och affärsmässig bakgrund har de en fördel när det gäller 

att arbeta efter det tänk ledningsgruppen efterfrågar. Citatet från platschefen ovan visar på att 

det borde gå att kombinera det affärsmässiga tänket (Berglund, 2002) med ett mer 

omhändertagande perspektiv som socialsekreterarrollen bidrar med (Damm och Tengblad, 

2000) och ändå generera pengar. Om HR-avdelningen utvecklar sitt tankesätt till ett mer 

affärsmässigt sådant borde de kunna kommunicera i mer ekonomiska termer. På så sätt kan de 

mer konkret förklara internt vilken roll HR har i företagets framgång. Att ha denna 

ekonomiska drivkraft för sitt arbete är också något Berglund (2002) efterfrågar för att göra 

HR-avdelningen mer framstående inom organisationen. 

Samtliga informanter på HR-avdelningarna, inklusive cheferna, understryker betydelsen av att 

HR-chefen sitter med i ledningen, vilket är fallet för båda företagen i studien. HR-

medarbetaren på Handel beskriver det på följande sätt: 

”…hade vi inte haft en plats i ledningsgruppen så hade vi först och främst inte fått 

den direkta informationen vi behöver. Dessutom kan vi inte påverka dom otroligt 

viktiga besluten som tas i ledningsgruppen. Eftersom HR-chefen sitter där nu så 

finns alltid ett HR-perspektiv.” 

HR-medarbetaren på Turism har sett båda sidorna då HR-chefen både suttit med och inte 

suttit med i ledningsgruppen, fortsätter i samma bana: 

”…och jag kan se det från min egna personliga tolkning att HR-relaterade frågor 

får ett mycket större fokus om man är med i ledningsgruppen. Då finns det en 

dedikerad person som driver HR-frågor i ledningsgruppen.” 

Hon upplever tiden då inte HR-chefen satt med i ledningsgruppen som en period där de inte 

hade lika mycket pondus och inflytande och ansågs inte vara lika viktig som andra 
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avdelningar. Då HR-medarbetaren ser personalen som företagets viktigaste resurs menar hon 

att det var svårt att driva medarbetarfrågor, allt från den lilla medarbetaren till 

ledarskapsfrågor när inte HR representerades i ledningsgruppen. Hon är dock glad att 

förändringen har skett, vilket den gjorde när de tillsatte en ny HR-chef. Båda HR-

avdelningarna på Turism och Handel följer den rådande trenden (Lindeberg och Månson, 

2010), då båda HR-cheferna sitter med i ledningsgruppen. Företagen är personalintensiva och 

ser personalen som sin främsta resurs och det kan därför förefalla självklart att ha ett HR-

perspektiv i ledningsgruppen.  

Diskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka vilken roll HR-avdelningen har på två olika 

företag. Frågeställningar som använts i uppsatsen är: Hur påtagliga är de tre rollerna 

(socialsekreteraren, administratören och strategen) i HR-avdelningens arbete? Skiljer sig 

uppfattningen av HR-avdelningens roll beroende på position? Hur hanterar HR-avdelningen 

de svårigheter som uppstår när de har olika roller?  

Genom informanternas upplevelser av och deras berättelser om HR-avdelningen bidrar 

uppsatsen till att skapa en ökad förståelse för hur synen på HR-avdelningens roll i 

organisationen skiljer sig åt mellan personer med olika positioner i organisationen. Uppsatsen 

bidrar vidare till att medvetenhet skapats om de många kunskapskrav som ställs på de 

yrkesverksamma HR-personerna. Slutsatser som dras från resultatet är att samtliga tre roller 

finns i HR-medarbetarens arbetsvardag, och uppfattningen om HR-avdelningens roll skiljer 

sig åt beroende på om det är platscheferna, HR-medarbetaren eller HR-chefen som uttalar sig. 

För att hantera svårigheterna med att spela flera roller försöker HR-medarbetarna tillgodose 

allas förväntningar vilket bland annat skapar motstridighet mellan rollerna och tidsbrist.  

Då båda företagen har nya, mer affärsinriktade HR-chefer vilka har ett mer ekonomisk tänk, 

borde de kunna dela med sig av sina kunskaper till övriga HR-medarbetare. HR-avdelningens 

rykte om att ha bristfälliga ekonomiska kunskaper kan kanske därmed förpassas till historien. 

Båda företagen vill ha och arbetar för att använda sig av en stark företagskultur för att slå sig 

fram på marknaden, vilket går i linje med Hansson och Nicous (1991) tankar om hur 

företagskulturen kan användas som konkurrensmedel. Då HR-avdelningarna har ansvaret för 

att bevara och utveckla företagskulturen kan deras position stärkas genom detta, då det visar 
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på hur avdelningen bidrar till affären. Om de visar på att de kan skapa värde för 

organisationen kan detta leda till att de ses som en lika vinstdrivande avdelning som alla 

andra. Men vägen dit är inte enkel, de båda HR-avdelningarna har en mängd beslut att fatta 

gällande avgränsningarna av sina arbetsuppgifter för att kunna fokusera på det värdeskapande 

arbetet vilket i sin tur kan generera vinst. 

Idag har båda HR-avdelningarna ett stort förtroende hos platscheferna, något de själva är 

medvetna om. Detta kan vara en anledning till att de fortfarande vill bibehålla det operativa 

stöd vilket tidigare funnits. Rädslan för att förlora förtroendet samtidigt som de vill leva upp 

till de strategiska förväntningarna HR-chefen har, gör att HR-avdelningen intar flera olika 

roller och motstridighet skapas. Berglund (2002) påpekar att det är viktigt marknadsföra sig 

själv, vilket är ett råd HR-avdelningarna borde ta till sig. Om HR-avdelningen på ett mer klart 

och tydligt sätt redogör för vilka arbetsuppgifter som ingår i deras ansvar, motiverar värdet av 

det och vad de förväntar sig av platschefer, HR-chef och övriga medarbetare framstår deras 

roll mer tydlig. Den diffusa bild, vilket bland annat Berglund (2002) påstår att HR-

avdelningen har, kan därmed reduceras. Resultatet visar att de intervjuade platscheferna 

endast känner till en liten del av vad HR-avdelningen gör, denna okunskap skulle minskas om 

HR-avdelningen tydligare redogjorde för vilka deras arbetsuppgifter egentligen är.  

Båda organisationerna präglas idag av ett förändringsarbete där de önskar inta en mer 

strategisk roll, och de har klara mål med vad strategiarbetet ska innebära – att förbereda sig 

inför framtiden. I dagsläget hamnar det operativa arbetet i kläm, HR-avdelningarna på båda 

företagen vill att platscheferna ska klara av det själva, medan platscheferna inte vill ta över 

ansvaret för dessa frågor. Vem som ska ansvara för de operativa frågorna och hur 

fördelningen ska gå till för att flytta ansvaret från HR-avdelningen är beslut som bör tas i 

ledningsgruppen så att HR-avdelningarna har ett tydligt mandat att fokusera mer på att 

utveckla det strategiska arbetet. Då HR-medarbetarna upplever att de operativa ärendena tar 

från tiden de har att utföra det strategiska arbetet bör tydligare riktlinjer för ansvarsområden 

upprättas. Dessa svårigheter har bland annat Francis och Keegan (2006) uppmärksammat. 

Hansson och Nicou (1991) rekommenderar coachning, och kanske är just coachning av 

platschefer en viktig funktion för HR-avdelningen i detta förändringsarbete. HR-

avdelningarna på de båda företagen borde överväga huruvida detta coachningsarbete ska 

fortsätta eller om de ska arbeta annorlunda med att överföra de operativa kunskaperna de har 

till platscheferna. 
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De tre historiska epokerna visar på tre roller som HR-avdelningen har haft historiskt sett 

(Damm och Tengblad, 2000) och resultatet visar att dessa tre roller lever kvar än idag. 

Platscheferna efterfrågar socialsekreterarrollen, organisationen förväntar sig att de 

administrativa uppgifterna blir gjorda och ledningen förväntar sig att HR-avdelningen arbetar 

strategiskt. Det är svårt att få en enhetlig bild på HR-avdelningen då uppfattningen grundas i 

individens egen yrkesposition, men om HR-avdelningens arbetsuppgifter kommuniceras ut 

tydligare kan det skapa ökad förståelse för varandras perspektiv. Då personer på olika 

positioner i grunden har väldigt olika uppfattningar är det bättre att fokusera på en ökad 

förståelse för varandras perspektiv, snarare än att försöka skapa en gemensam bild. Då HR-

avdelningen försöker avveckla den sociala rollen är det viktigt att ta i beaktning det Ulrich 

och Brockbank (2005) menar är den viktigaste uppgiften för avdelningen – att utgöra länken 

mellan ledningsgrupp och medarbetare. Om den sociala rollen, och därmed länken försvinner 

hamnar medarbetaren allt längre ifrån beslutsfattarna i ledningsgruppen. I och med att 

företagen har huvudverksamheten geografiskt avskiljt från huvudkontoret blir det ännu mer 

påtagligt då vägen blir längre mellan medarbetare och ledningsgrupp.  

Enligt Damm och Tengblad (2000) påbörjades den strategiska epoken under 80-talet, men på 

de företag studien genomfördes på är förändringsarbetet i högsta grad aktuellt. Detta visar hur 

lång tid det tar för en förändring att ta plats ute i verkligheten och hur mycket kunskaper HR-

yrket kräver. Den personalstödjande rollen ställer krav på att vara empatisk, social och kunna 

handskas med mellanmänskliga relationer. Som verksamhetsstödjande måste HR-

medarbetaren strukturera och skapa ordning och i den affärsstödjande rollen bör HR-

medarbetaren ha en förståelse för omvärlden och affären. Att bemästra dessa kunskaper för att 

på ett bra sätt klara av att spela alla roller är en svårighet som finns inom HR-yrket.  

Goffmans (1959) tankar kring roller har präglat studien trots att hans teori inte har legat i 

fokus. Slutsatserna i denna uppsats handlar om HR-avdelningens tvetydighet i och med att 

medarbetarna intar olika roller beroende på vilken mottagare de har. De intar en roll när de 

bistår platscheferna i de främre regionerna och en annan mot HR-chefen i de bakre 

regionerna. HR-avdelningens medarbetare vill tillgodose hela organisationens behov och ha 

kvar alla de funktioner de tidigare haft. Detta liknar Goffmans (1959) tankar kring 

identitetsanpassning och gör att HR-avdelningens omställning efter organisationens olika 

förväntningar går att förstå. Samtidigt visar sig en tydlig rolldiskrepans där HR-medarbetare, 

för att underlätta både för sig själva, men framförallt för organisationen, kanske ska förtydliga 
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rollerna genom förhandlingar inom organisationen om vilka arbetsuppgifter de ska arbeta 

med. Det krävs en konkret plan och ett tydligt mandat för hur ansvaret ska fördelas på de 

uppgifter HR-avdelningen inte ska vara verksamma inom. Därefter rekommenderas en tydlig 

marknadsföring av avdelningens arbete för att nå ut till alla medarbetare i organisationen.  

Förslag till vidare forskning 

I denna studie har en HR-medarbetare från varje företag deltagit och den bild som presenteras 

här representerar vad denna person upplever. Det skulle vara intressant att undersöka frågan 

djupare genom att intervjua samtliga medarbetare på HR-avdelningen, eller ett slumpurval av 

HR-medarbetare i många organisationer för att lära mer om resultaten i denna studie. Ett 

annat förslag på vidare forskning skulle kunna vara att undersöka om det affärstänk som finns 

på HR-avdelningarna i denna studie även är aktuellt i andra organisationer. Vidare skulle det 

vara intressant att genomföra en liknande studie som denna på företag i andra branscher för 

att undersöka huruvida HR-arbetet även där innefattar många roller. Även företag som har 

kommit längre i sin förändringsprocess mot det strategiska arbetet är tänkvärt för framtida 

forskning. En sådan studie skulle kunna underlätta förändringsarbeten på andra företag då mer 

praktiska råd kan tydliggöras.   
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Appendix 1 – Intervjuguide6  

Information om studien och etiska riktlinjer; informationskravet, nyttjandekravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet. 

Bakgrundsfrågor: ålder, utbildning, position, anställningstid, tidigare HR- erfarenheter. 

Vad gör HR- avdelningen på ditt företag? 

Vad tycker du att HR- avdelningen gör bra? 

Vad skulle dem/ni kunna göra bättre? 

Vad tror du att platscheferna förväntar sig av HR- avdelningen?  

Vad tror du ledningsgruppen förväntar sig av HR- avdelningen? 

Vilka kunskaper förväntar du dig att HR- avdelningen ska ha? 

Vilka finns? Vilka behöver utvecklas? 

Hur är möjligheterna för en sådan utveckling?  

Vad driver HR för frågor? 

Kan du beskriva hur rekrytering av personal går till på ditt företag? 

Vilken roll/ position anser du att HR har på företaget? 

Vad är företagets mål? 

Hur bidrar HR till att uppnå dem? 

Hur upplever du att övriga medarbetare ser på HR som funktion? 

Skiljer sig den synen från den som du har? 

Vad bidrar HR med som ingen annan avdelning på företaget gör? 

Vad tycker du är din viktigaste arbetsuppgift? Största utmaning i jobbet? 

Ser du dig i första hand som arbetsgivaren eller arbetstagarens representant? 

Vilka arbetsuppgifter hjälper du platscheferna med? 

Gör du något som du tycker att de borde klara av på egen hand?  

Har det hänt någon gång att du inte kunnat hjälpa dom? 

Hur ser du till att övriga i organisationen får det de behöver från HR? Vad är det? 

Hur är möjligheterna att komma i kontakt med ledningsgruppen? Platscheferna? 

Vid vilka tillfällen behöver du komma i kontakt med dem? 

Hur kommunicerar du med HR- chefen? Övriga i ledningsgruppen? Platscheferna? 

Har du några förslag till förbättringar som har att göra med HR- funktionen? 

                                                        
6 Denna intervjuguide sammanfattar de mest centrala frågorna i de olika intervjuguiderna som använts vid 
insamling av det empiriska materialet. 


