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 Personalarbetet har förändrats mycket de senaste åren, det har 

orsakat att delar av organisationerna inte följt med i denna 

förändring. Yrkesrollen var förr mer omsorgsinriktad och 

fokuserade mer på medarbetarna men idag innehåller 

yrkesrollen mer ett affärstänk samt har ett arbetsgivarfokus. 

Syftet med studien var att få en ökad förståelse för vilka 

utmaningar HR-arbetare möter i sin yrkesroll när de ska 

tillgodose ledningens direktiv och medarbetarnas behov. Om det 

finns några utmaningar, vad de i så fall innebär och hur HR-

arbetare lyckas hantera dessa utmaningar. Sex personer från 

olika privata företag i Stockholms län intervjuades, materialet 

transkriberades och analyserades tematiskt. Resultatet visade att 

en utmaning var att det fanns olika förväntningar på HR. En 

annan utmaning gällde att ledningen och medarbetarna hade 

olika maktpositioner, vilket påverkade HR:s prioriteringar. 

Dessa utmaningar hanterade intervjupersonerna genom 

kommunikation, tydlighet samt genom att klargöra 

representantfokus vilket tolkades motverka en rollkonflikt. 

 

 

Personalarbete är något som har förändrats mycket under de senaste åren, det har gått 

från ett personalarbete som handlade om att ta hand om medarbetarna i organisationerna 

och se till att arbetsmiljön var god. Idag ser vi istället att personalarbetet som berör 

strategiska frågor, utvecklingsfrågor, coacha chefer samt att representera ledningen, som 

oftast är personalvetares arbetsgivare. HR-chefer sitter ofta även med i ledningsgrupper 

av olika slag och har en påverkan på organisationens mål och riktning. I detta ligger en 

utmaning då HR ska fungera som en länk eller stöd till både ledning och medarbetare, 

vilket medför en risk för en rollkonflikt mellan ledningens och medarbetarnas intressen. 

Med medarbetarna menas i denna studie de anställda, inte cheferna, inte ledningen utan 

den övriga personalen som arbetar i organisationen. Begreppet kommer användas på det 

sättet genom hela studien. Enligt tidigare forskning (Wright & Snell, 2005) så har HR-

chefer börjat bli en del av affärsverksamheten i organisationen samtidigt som de ska 

ansvara för strategiska frågor samt etik och moral på företaget. De har alltså en bred, 

mångsidig roll, som kan vara svår att hantera. Ulrich (1998) anser att denna förändring 

av HR rollen gör att den måste omdefinieras.  

 

Givet de förändringar som HR-arbetet har genomgått finns det risk för rollkonflikter då 

HR-arbetet kan ses som länken eller kittet mellan ledningen och medarbetarna och att 

de därför allt som oftast måste balasera mellan dessa för att försöka att tillfredsställa 

båda parternas behov, direktiv och önskemål. Därför kanske det finns en inbyggd  
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rollkonflikt i HR:s yrkesroll. En central aspekt i denna balansgång är makt. Makt kan 

vara något som påverkar hur man lyckas hantera balansgången som HR-arbetet innebär. 

Här nedan kommer det först tas upp vilken yrkesroll och vilka arbetsuppgifter som HR 

har, för att få en förståelse för vad HR idag arbetar med. Därefter kommer studien gå in 

på rollkonflikter, mellanmänskliga konflikter samt makt. De mellanmänskliga 

konflikterna tas upp eftersom HR ofta är de som ska se till att konflikterna reds ut och 

att utmaningar kan förekomma i att tillgodose båda parter även när det gäller det arbetet. 

Det kommer nedan beskrivas och redovisas vad teorier och tidigare forskning har att 

säga om dessa områden. 

 

Inledningsvis menar en studie (Truss, 2004) att HR arbetar inom en komplex kontext, 

där det finns många potentiella spänningar och konflikter mellan de olika 

affärsområdena i organisationen, vilket HR ansvarar för att reda ut. Exempelvis så 

måste produktionen tillverka produkter och tjänster företaget sedan ska kunna sälja. 

Detta kräver ett samarbete för att lyckas hitta en så bra produkt som tillverkarna vill 

producera och som köparna vill ha. Mellan dessa enheter kan det då lätt uppstå 

konflikter. Det är en svår balansgång med makt eftersom det i denna situation finns två 

olika maktperspektiv där HR har en roll att stödja och bevara tillverkarens makt, men 

också att gynna den relativt maktlösa köparen. Det handlar om att hitta en balans, där 

HR måste ta hänsyn till både tillverkarna och köparen, men där tillverkaren har 

betydligt högre makt än köparen. I en annan studie (Bartram, Leggat, Stanton & Young, 

2010) beskrivs det att hierarkin måste ”sjunga samma sång”, alltså gå åt samma håll och 

att HR är en viktig del i detta då de har en mellanroll, det vill säga kontakt med hela 

organisationen, genom att de ansvarar för att information kommer ut till hela 

organisationen och mellan grupper via formella och informella kommunikationskanaler. 

För att få en djupare förståelse för vilka utmaningar som kan uppkomma i HR:s 

yrkesroll behöver man i första han förstå vilka arbetsuppgifter de utför och vad som kan 

förväntas av yrkesrollen.  

 

Yrkesroll och arbetsuppgifter 

Enligt Welch och Welch (2012) innehåller HR-arbetet service, att se till att policys följs, 

att vara en strategisk partner, att agera agenter för omställningar och ansvara för omsorg 

och trivsel i organisationen. Att vara en strategisk partner menar Lawler och Mohrman 

(2003) handlar om att strategiskt hjälpa till med förändringsarbete och 

implementeringen av förändringen som sker inom organisationer. I implementeringen 

kan det uppkomma problem och HR ansvarar även för att hantera dessa problem. Blum 

och Wall (1997) vidgar arbetsuppgifterna och menar att HR även har hand om 

konflikter mellan ledningen och enhetschefer, där enskilda samtal med varje part hålls 

och HR försöker att hjälpa till och lösa problemet. De menar att HR-arbetet även kan 

handla om bemanning, kompetensutveckling och ersättning samt att det finns en del 

som blivit viktigare, det gäller medlemskap i ledningen och hjälpa företaget bli 

konkurrenskraftigt. Att hjälpa företaget att bli konkurrenskraftigt ser Lawler och 

Mohrman (2003) som en del av att vara delaktig i affärsplanen. Lawler (2005) anser 

också att det handlar om att förstå den breda och djupa kunskapen som finns inom HR. 

Det gäller därför att få in HR i hur affärerna fungerar; konkurrensen, marknaden och 

affärsstrategier så att HR kan bidra med det perspektivet som andra enheter inte har. De 

kan vara en motvikt, oliktänkande i det strategiska arbetet som påverkar företaget, se 

saker som andra enheter inte tänker på och som kan hjälpa företaget att lyckas bättre i 
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att driva företaget framåt (Lawler, 2005). Enligt denna synvikel så ingår HR i det 

strategiska affärsinriktade arbetet, för att de kan hjälpa företag att lyckas bättre, då HR 

kan bidra med perspektiv som andra enheter lätt gömmer bort, som t.ex. hur personalen 

påverkas av omorganisationer och hur man därför bör ta hänsyn till det när affärsplaner 

görs. Lawler (2005) menar även att HR påverkar organisationens effektivitet. Han 

menar att HR har en kritisk roll i och med att de tar beslut om tillgångar, utbildning och 

humankapital som spelar en avgörande roll för organisationens effektivitet. Schuler 

(1992) menar att HR-arbetet även innehåller en påverkan på företagets värderingar och 

kultur, att de ska hjälpa till att sätta upp riktlinjer för hur man bör agera i 

människorelaterade frågor. HR ansvarar också för att ledningen, chefer och operativa 

yrkesgrupper får utbildning som motiverar dem att utföra sitt arbete på ett 

tillfredställande sätt. Det gäller även att HR kan argumentera för de satsningarna som de 

vill genomföra (Schuler, 1992). 

 

Sammanfattningsvis visas att det finns olika åsikter om vad som ingår i arbetet, men det 

kan konstateras att personalarbetet främst inriktar sig på administrativa arbetsuppgifter, 

strategiskt arbete, förändringsarbete, utbildningssatsningar samt omsorg och trivsel. I 

denna mångsida yrkesroll kan det tänkas uppstå en rollkonflikt, där det förväntas skilda 

tjänster och stöd av HR.  

 

Rollkonflikter 

Alla människor har olika roller och intar olika roller i olika situationer. En roll kan 

definieras som ett antal normer som bestämmer hur människor i en given social position 

bör agera (Myers, 2008). I HR:s fall, så är den sociala positionen HR:s yrkesroll. 

Normerna är det som personalen och ledningen förväntar sig av HR. Här kan det tänkas 

finnas en problematik ifall ledningen och medarbetarna inte har samma normer för hur 

en HR ska agera. Det är när människor ska inta flera roller samtidigt som en rollkonflikt 

uppstår (Forsyth, 2006), när det som krävs av en roll krockar med det som begärs av en 

annan roll, när rollerna är inkompatibla med varandra och inte går att kombinera (Brief, 

Schuler & Van Sell, 1981, refererad i Forsyth, 2006). Rollkonflikter inom arbetet kan 

uppkomma om individen känner slitningar mellan två grupper av människor som begär 

olika saker eller tror att arbetsrollen innehåller olika saker (Arnold, Cooper & 

Robertson, 1998). Detta kan man koppla till HR idag, då de ofta ska ta hänsyn till både 

ledning och medarbetarna, där en roll består av att tillgodose ledningen och en roll 

innebär att tillgodose medarbetarna. Dessa två roller kan kollidera och kan vara 

oförenliga och då skulle en rollkonflikt hos HR-personen kunna uppkomma. I vissa fall 

däremot så kanske dessa roller är förenliga och då är det inte ett problem. 

Konfliktsituationer kan bli en stressfaktor och leda till minskad trivsel och ökad 

orosnivåer (Arnold et al., 1998). Om HR idag befinner sig i en rollkonflikt så skulle det 

därmed kunna leda till att de även blir stressade vilket i sin tur även skulle kunna leda 

till minskad trivsel på arbetet och mer oro.  

 

Hailey, Ferndale och Truss (2005) tar upp konflikten som HR-arbetare kan hamna i. De 

menar att det finns en konflikt, som ligger i att simultant balansera uppgifter som hör till 

processen och arbete som är människorelaterat. Detta gör att HR ofta negligerar 

medarbetarrelationer i förmån för ledningen. De ifrågasätter om HR har möjligheten att 

möta både medarbetarnas och företagets viljor (Hailey, Farndale & Truss, 2005). Enligt 

Hailey, Ferndale och Truss (2005) har HR en inbyggd rollkonflikt i sin yrkesroll. Det 
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kan också genom deras studie förstås att HR måste kunna hantera flera roller samtidigt. 

Hur detta hanteras är något som tidigare forskning inte besvarat och som denna studie 

avser ge svar på. Andra studier visar på att HR har en mellanroll, genom att de ska 

hantera och tillfredsställa alla nivåerna i hierarkin, vilket kan vara en svår balansgång 

(Beatty & Schneier, 1997). Mellanrollen kan också innebära att HR ska ansvara för att 

lösa konflikter mellan personer i organisationen. 

 

Mellanmänskliga konflikter 

Inom organisationer uppstår mellanmänskliga konflikter, det vill säga konflikter mellan 

två eller flera personer. I organisationer kan det exempelvis handla om konflikter mellan 

medarbetare eller mellan chefer och medarbetare. Enligt Blum och Wall (1997) så 

ansvarar HR för dessa konflikter och har i uppgift att se till att konflikterna reds ut på 

bästa möjliga sätt.  

 

Mellanmänskliga konflikter påverkar arbetsrelaterade attityder och beteenden 

(Jaramillo, Mulki, & Boles, 2011). De menar att detta sker genom att mellanmänskliga 

konflikter kan leda till utmattning och att personalens attityd mot arbetet då kan ändras, 

på grund av konflikterna samt att de oftare lämnar organisationen. Detta kan kopplas till 

HR-arbetet idag då de har en viktig uppgift i att se till att konflikterna reds ut, innan de 

arbetsrelaterade attityderna förändras negativt.  

 

HR kan också i sin yrkesroll bidra med att stärka ledningen, skapa en gemensam 

plattform för arbetsgivare-arbetstagare, öka välbefinnandet på arbetsplatsen och minska 

arbetsrelaterade konflikter genom att vara problemlösare, främja sammarbete mellan 

ledning och anställda samt arbeta innovativt (Lewin, 2001). Studien (Lewin, 2001) visar 

också att maktobalanser kan minska eller helt försvinna om medarbetarna och ledningen 

delar samma mål. Det menas alltså att om medarbetarna och ledningen samarbetare och 

har samma strävan så minskar maktobalansen. Organisationer borde därför arbeta mot 

gemensamma mål, så hela organisationen går åt samma håll och därmed minska 

obalansen som kan finnas i maktrelaterade frågor.  

 

Makt 

Makt definieras som möjligheten att påverka en annan persons beteende så att den 

personen gör någonting som denne inte annars skulle ha gjort (Robbins, 1986). Det kan 

också definieras som möjligheten att försäkra sig om att sina mål eller värderingar går 

över andras mål och värderingar (Armstrong, 2006). Det handlar alltså om att en person 

har en typ av bestämmanderätt över en annan person som gör att den personen kan 

påverka hur den andra personen agerar och värderar saker. Makt kan ses som någonting 

som skapas i interaktionen mellan människor, att det är först när människor interagerar 

som makten uppkommer (Bloomfield & Coombs, 1992). Det finns också olika typer av 

makt och legitim makt fås genom en formell position. I organisationer ges makten av 

arbetsgivaren och är en del i den hierarkiska stukturen (Armstrong, 2006; Robbins, 

1986). Gomes och Pereira (2012) menar att HR har en legitim makt. De menar att HR 

har en typ av auktoritet som gör att de har ett visst inflytande över medarbetarnas 

prestation och att de får makten genom att de har en viss position som innehåller en del 

makt i sig. Enligt Bacon (2011) kan makt också uppkomma av olika skäl, en anledning 

är att rollen man har innehåller en maktposition. Den officiella ledarrollen är en av de 

starkaste makterna man kan ha. Det finns dock en risk i att personalen bara låter ledaren 
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styra över medarbetarna, som följer order och rättar sig i ledet, men att det inte har 

något med engagemang att göra. Som HR tilldelas man alltså en viss makt i och med sin 

position, vilket gör att medarbetarna följer dem, men att det krävs mer än bara en 

maktposition för att få personlen att bli engagerade och göra det lilla extra för 

organisationen, vilket ofta är målet. Samtidigt har ledningen en högre position än HR 

och därmed även mer makt än HR och medarbetare. Det finns också en koppling mellan 

ledarskap och makt, då ledare använder makt för att uppnå mål. Ledare ser till att mål 

uppfylls och det gör de genom makt (Robbins, 1986). Genom detta kan vi förstå att 

ledare använder makt för att få sina medarbetare att uppfylla de mål som organisationen 

satt upp. Det kan då antas att ledningen även använder sin makt mot HR för att se till att 

de uppfyller de uppsatta målen.  

 

Brockbank, Ulrich och Younger (2008) menar att värde i yrkesrollen som HR, skapas 

genom att HR-avdelningar organiserar resurser som går hand i hand med affärsstrategin 

och strukturen. Genom att HR får en insyn i affärsstrategin, leder detta till att de kan 

stödja ledarna bättre i hur och var de ska lägga resurserna för att skapa nya 

affärsmöjligheter. HR ska inte fokusera på bemanning, utveckling med mera, utan 

istället koncentrera sig på att stödja organisationens mål. Enligt Brockbank et al. (2008) 

får HR alltså mer makt i organisationen om de inriktar sitt arbete på att stödja 

organisationens mål, det vill säga affärsstrategin. Ulrich (1998) menar också att det 

förväntas mer och mer av HR och att detta medför att högre kvalitet och profession 

inom ämnet. Detta blir allt viktigare och krävs i större utsträckning.  

 

Sammanfattningsvis så kan det konstateras utifrån tidigare forskning att personarbetare 

ofta har en mellanroll samt att de ska kunna hantera mellanmänskliga konflikter, de ska 

även tillgodose både ledningen och medarbetarna, enligt tidigare forskning. De har även 

i uppgift att arbeta affärsinriktat, men även med personaladministrativa och 

människorelaterade frågor. Det finns även en antydan om att HR har en inbyggd 

rollkonflikt som ligger i deras yrkesroll. I rollkonflikten har även maktpositionen en 

betydelse, då det i denna studie belyses hur HR lyckas tillgodose både medarbetarna 

och ledningen. Där ledningen har den högsta makten inom organisationer och 

medarbetarna har den lägsta makten. I HR:s yrkesroll har även mellanmänskliga 

konflikterna en inverkan, då HR kan ha förväntningarna på sig att företräda ledningen 

eller medarbetarna. 

 

Syfte 

Syftet med studien var att få en ökad förståelse för vilka utmaningar HR-arbetare möter 

i sin yrkesroll när de ska tillgodose ledningens direktiv och medarbetarnas behov. 

Studien handlade om att få en förståelse för hur HR-arbetare lyckas hanterar de olika 

utmaningarna som är relaterade till olika hierarkiska nivåer, med fokus på medarbetarna 

och ledningen. Mina frågeställningar var: 

 

 Finns det några utmaningar i att tillgodose både ledningens direktiv och 

medarbetarnas behov? 

 Om det finns utmaningar, vad innebär dessa utmaningar i så fall?  

 Hur hanteras dessa utmaningar?  
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Det intressanta i denna studie var att se om mina resultat stämmer överens med tidigare 

resultat inom forskningen samt hur utmaningarna, relaterade till de hierarkiska nivåerna, 

hanterades. Något som tidigare forskning inte gett svar på. 

 

 

Metod 

 

Undersökningsdeltagare  

Sex personer handplockades som arbetade inom HR, utifrån de HR-personer som det 

gick att hitta kontaktinformation till och som frivilligt ställde upp. Urvalet gjordes också 

med två kriterier, ett krav på lika andel kvinnor och män och ett krav på deltagare från 

olika företag. Tanken var att studien inte skulle påverkas av könsperspektivet och därför 

fanns ett kriterium på jämn könsfördelning. Det fanns också en anledning till att välja 

deltagare från skilda företag. Detta för att få en bredd och mångsidighet i svaren och 

inte titta på vilka utmaningar HR på ett företag stöter på, utan kunna se hur olika 

organisationer arbetar och vilka utmaningar som uppkommer på olika företagen. Fyra 

av HR-arbetarna letades fram via Google och Linked In och två av intervjupersonerna 

via tips från personliga kontakter. De personliga kontakterna som användes var varken 

chefer eller satt i någon ledning för de HR-personerna som valdes ut. En person 

arbetade på samma företag som den personen som deltog i studien, men hade en lägre 

HR-befattning och har inte tagit del av studien.  

 

De HR-personer som letats fram kontaktades via mail och/eller telefon. Det tog ungefär 

15-20 mail och/eller samtal för att hitta de tre män och de tre kvinnor som ställde upp. 

De som tackade nej, gjorde det på grund av tidsbrist. Deltagarna som medverkade 

arbetade på sex olika företag i Stockholms län, inom den privata sektorn, där alla 

företag var stora, många av dem även globala organisationer. Tre personer arbetade som 

HR business partner, en som HR partner, en som HR talent coordinator och en som HR 

specialist. Eftersom mitt syfte var att undersöka HR:s utmaningar i sin yrkesroll valdes 

HR-personer med olika HR-titlar ut, eftersom studien inte undersökte någon speciell 

HR-befattning. Deltagarna var mellan 26-54 år och hade en varierad utbildnings- och 

erfarenhetsbakgrund. De hade arbetat inom HR mellan 1- 24 år. Alla hade någon typ av 

personalvetarutbildning i grunden. Hela urvalsprocessen behandlades konfidentiellt, 

inga namn eller personuppgifter stod på något nedskrivet material, vilket gjorde att 

personerna inte skulle kunna identifieras av någon annan än studiens författare 

(Langemar, 2008).  

 

Datainsamling  

Insamling av data utfördes genom sex intervjuer under hösten 2012. Dessa intervjuer 

var semi-strukturerade och utgick från en intervjuguide, men var trots det fri i mina 

frågeställningar utefter vad som kom upp i intervjun och vad som var intressant att veta 

mer om utifrån mitt syfte. Intervjuguiden var uppdelad i fyra delar; arbetsroll och 

arbetsuppgifter, ledning respektive medarbetare, personlighet och vision. Visionsdelen 

handlade delvis om makt, men det var ett ord som jag inte ville använda i mina frågor, 

då det i Sverige oftast ses som något negativt och kunde ha påverkat svaren. I slutet av 

intervjun frågades intervjupersonerna om de hade något övrigt de ville tillägga och 

ibland ställde även intervjuaren ytterligare frågor. Intervjuguiden innehöll frågor som: 

”Ser du några utmaningar i att tillgodose både medarbetarna och ledningen?” ”Hur 
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hanterar du dessa utmaningar?” ”Hur skulle du beskriva din yrkesroll på företaget?” och 

”Kan dina beslut/utförande påverka andra kollegors arbete?” En del frågor var alltså 

mer konkreta och andra mer abstrakta. Intervjuguiden prövades på en utomstående 

person innan den användes i studien för att se om frågorna var tydliga nog. Därefter 

gjordes det små korrigeringar innan första intervjun utfördes. 

 

Intervjuerna ägde rum i enskilda mötesrum på de olika företagen, satt avskilt i en tyst 

miljö. Alla intervjuer spelades in. Intervjupersonerna hade fått reda på lite om vad 

studien handlade om innan intervjun ägde rum. Alla fick reda på att ämnet som 

studerades var HR:s yrkesroll. De som ville ha ytterligare information fick även lite 

exempel på frågeställningar, men hela syftet avslöjades inte. Intervjupersonerna blev 

också informerade om att studien skulle vara konfidentiell och vad den skulle användas 

till samt hur lång tid intervjun planerades ta. Samtyckeskravet blev uppfyllt eftersom de 

själva fick bestämma om de ville vara med i studien eller inte. Detta gjorde att 

vetenskapsrådets regler följdes (Langemar, 2008). Intervjuerna blev mellan 35 minuter 

och 1 timme och 7 minuter långa. Att längden varierade berodde bland annat på att det 

lades till en bakgrundsdel efter de två första intervjuerna.  

 

Författaren till studien var även intervjuaren, en 25-årig kvinna som studerade sista 

terminen på PAO-programmet på Stockholms universitet. Intervjuaren hade under tre år 

studerat på Stockholm universitet samt läst en termin utomlands på The National 

Taiwan University. Den erfarenheten som intervjuaren hade inom syfte var framförallt 

att ha läst tre olika organisationskurser, en intervjukurs, en kurs i socialpsykologi samt 

en i gruppspykologikurs.  

 

Analys 

När materialet samlats in och intervjuerna hade transkriberats så försöktes svaren på 

syftet och frågeställningar hittas. Processen började med att stryka under de viktigaste 

delarna som relaterades till syftet och frågeställningarna. Det noterades ute i kanterna 

vad som stod i de understrykta områdena. När materialet hade kodats av försökte något 

mönster upptäckas i de ord som hade noterats i kanterna och gemensamma teman 

började påträffas. Olika alternativ på teman växte fram och i åtanke fanns hela tiden hur 

de temana skulle besvara syftet och frågeställningarna. Det framkom teman som blev 

rubriker och som ansågs kunna besvara syftet och frågeställningarna. Efter jag hade fått 

fram vilka rubriker som tänkte användas gick transkriberingarna igenom en gång till, 

noterades vilka delar som skulle ingå under vilken rubrik med hjälp av tankekartor. 

Under arbetets gång flyttades olika delar från en rubrik till en annan. Ibland skrevs 

diskussionspunkter upp som uppkom under förloppets gång. En del rubriker togs också 

bort eller sattes ihop med andra rubrik, för att innehållet blev för lika eller flöt samman 

med det som stod under ett annat tema. I slutändan blev det fyra huvudrubriker; 

utmaningar relaterade till förväntningar, utmaningar relaterade till konflikhantering 

mellan chefer och medarbetare, utmaningar relaterade till yrkesrollen samt utmaningar 

relaterade till tid och prioriteringar. Det skulle kunna tolkas som att en empiristyrd 

tematisk analys använts i denna studie (Langemar, 2008). När diskussionen sedan 

skrevs utgick det från resultatet och minnesanteckningarna och slutsatser drogs med 

hjälp av teorierna och tidigare forskning som belystes i inledningen.  
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Resultat 

 

Resultatet som presenteras är kopplat till de utmaningar som HR-arbetet innebär. 

Utmaningarna relateras till hur HR-arbetare lyckas tillgodose både ledningens direktiv 

och medarbetarnas behov samt hur dessa utmaningar hanteras. 

 

Utmaningar relaterade till förväntningar 

Generellt ser intervjupersonerna en utmaning i att få all personal och även chefer att 

förstå vad HR gör och vad HR står för. Det finns en gammal, traditionell uppfattning 

om HR som lever kvar. En uppfattning är att HR ligger i något slags dunkel där rollen 

blir tydligare och tydligare, men att denna omstrukturering bara har pågått sedan början 

på 2000-talet inom HR och att den korta tidsomställningen därför gör att den 

traditionella rollen fortfarande lever kvar. Flera intervjupersoner menar att det finns en 

förväntan på att personalavdelningen är någon slags ”allt-i-allo-funktion” där de 

fortfarande ansvarar för att sköta personaladministrationen. En person berättar att 

cheferna ibland kan säga ”Ni ska jobba med personaladministration och ni ska fan inte 

lägga er i affären”. En intervjuperson berättar också att medlemmar i organisationen 

ibland till och med tror att personalvetare gör allt som handlar om personalen, vilket 

skulle vara ohållbart, då personalen, alla medarbetare kan ses som hela företaget och i så 

fall skulle HR verkligen göra allt. Även om HR idag inte har det ansvaret och inte 

arbetar på det sätter, så finns en sådan förväntan som ligger kvar. Detta är därför en 

utmaning att försöka förändra. En intervjuperson menar att utmaningen handlar om att 

ha modet, att ta steget fram och berätta att HR visst ska ingå i affärsutvecklingen. En 

annan intervjuperson menar att det är viktigt att kunna motivera HR:s insatser till 

affärsnyttan, att visa hur projekten riktar sig mot företagets mål, för att lyckas få en plats 

i affärsutvecklingen. Det gäller att ibland utmana pessimistiska chefer.  

 

En annan utmaning är enligt intervjupersonerna könsperspektivet, att det ofta är kvinnor 

som sitter på HR-poster och att kvinnor generellt sätt ska ta hand om omsorgen av 

personalen, eftersom det ofta är män som sitter på de höga chefsrollerna som inte är 

intresserade av att ta den biten, så förväntas HR ta en omhändertagande roll. Det kan 

därför, enligt en intervjupersom, vara svårt som kvinna inom HR att ha ett affärstänk 

runt personalen. En annan kvinnlig intervjuperson menar också att det kan vara svårt när 

man dessutom är ung att få mandat hos de manliga cheferna.  

 

Flera intervjupersoner tar upp att HR ibland kan blandas ihop med facket och att 

medarbetarna tror att HR står på deras sida i konfliksituationer. En intervjuperson menar 

att det därför kan vara klokt att redogöra vilken roll HR har i olika situationer, t.ex. 

innan man sätter sig ner i trepartssamtal så att rätt förväntningar skapas. För som 

personalvetare vill man reda ut utan att ta någons parti. En annan intervjuperson menar 

att ett sätt att hantera detta är att hela tiden i vardagen förklara varför HR inte kan göra 

allt. En generell åsikt är att cheferna är de som ansvarar för omhändertagandet av 

medarbetarbetarna, att det står i deras arbetsbeskrivning och att det inte är HR:s uppgift.  

 

Trots att det finns en förväntan på att HR ska vara omhändertagande, så menar 

intervjupersonerna att det även finns en annan förväntan, att HR idag ska vara en del av 

affärsverksamheten och att den traditionella HR-avdelningen börjar försvinna. En 

intervjuperson berättar att många som arbetar inom HR tycker att de får en starkare 
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koppling i företagets affärslinje, att ”Man räknar med att HR ska bidra till businessen”, 

som han uttrycker det. En uppfattning är att HR bör ses som en stödfunktion i 

affärsprocesserna, en expertfunktion, precis som ekonomi och IT är. En intervjuperson 

menar också att HR just ska hjälpa till att skapa ett värde för affärerna, att få 

organisationen att gå framåt genom att vara den strategiska partnern till ledningen för ett 

visst område. Intervjupersonen berättar att det kan handla om att ansvara för att 

implementera och utföra förändringsarbeten, vilket är ett område som HR bjudas in att 

hjälpa till med idag, men att det krävs att HR vågar anta den utmaningen. 

Intervjupersonen berättar också att det är viktigt att inte vänta på att bli inbjuden i olika 

ledningar, utan att tränga sig in och förklara varför du ska vara där. Intervjupersonen 

uttrycker det: ”Att inte vänta på att ta kontakter, utan tränga sig in i ledningar, förklara 

varför du ska vara där och liksom inte vänta på att bli inbjuden. Det är otroligt viktigt”. 

En annan intervjuperson menar att det kan vara viktigt att poängtera att HR idag inte är 

ansvariga för att ta hand om allt som medarbetare och chefer inte orkar göra eller inte 

vet hur de ska lösa. Utan att HR snarare har ett affärstänk som rör personalen, 

människorna i organisationen. De har i uppgift att se till att till exempel 

förändringsarbeten implementeras på ett bra sätt så att organisationen får personalen 

med sig. Uppgiften blir att se till att ledningen inte utför något som personlen inte vet 

något om, utan en medvetenhet och engagemang skapas hos personalen innan 

förändringen sker.  

 

En uppfattning är att HR-arbetare idag ofta står som en länk mellan medarbetarna och 

ledningen, det kan också handla om en länk mellan medarbetare och chefer eller mellan 

chefer och ledningen. Att det kan finnas mycket tryck och press som kommer från olika 

håll, många olika intressenter som vill ha din uppmärksamhet. En intervjuperson menar 

att detta i samband med en otydlig agenda och strategi kan pröva HR:s stresstolerans. 

Intervjupersonen menar att det gäller att själv ta kommandot och inte vänta på att någon 

ska berätta för dig hur du ska agera och lösa situationen att du kan lösa problemet.  

 

”Det sker ju massor av saker och det är viktigt att du är ganska trygg i dig själv, 

när du inte har den klara rollprofilen, när du inte har den faktiska planen vart du är 

på väg att du då kan sätta ner foten och styra upp det. Det kallar jag 

osäkerhetstolerans.”  

 

En åsikt är också att det kan bli komplext att ta hänsyn till flera olika grupper för att 

informationen som ges ut måste anpassas. Chefer ska ha en mer ingående, 

bakomliggande och språkligt annorlunda information än vad medarbetarna ska ha, trots 

att informationen handlar om samma sak. Det kan då vara svårt att skilja på 

informationen och veta vilken information som ska ut till vilken person.  

 

Utmaningar relaterade till konflikthantering mellan chefer och medarbetare 

Intervjupersonerna är relativt eniga om att HR ofta är de som ansvarar för att konflikter 

tas tag i när problem mellan chef och medarbetare uppstått, det kan även handla om 

konflikter ledning och chefer emellan eller mellan medarbetare och ledning, men det 

vanligaste är att det handlar om en konflikt mellan chefer och medarbetare och därför 

kommer det fokuseras på det.  

 



10 
 

En uppfattning är att HR ska se till att parterna som har en konflikt pratar med varandra 

i första hand. HR:s roll kan då vara att leda tillbaka exempelvis chefen till sin 

medarbetare och låta dem lösa problemet själva och att HR bara har en stöttande roll, 

t.ex. att hjälpa chefen att våga ta samtalet. En intervjuperson anser att det finns en poäng 

i att prata med folk och inte om folk, att det blir en rak feedback. En annan mening är att 

konflikten ibland gått för långt och blivit för stor och att HR då blir tvungna att vara 

delaktiga i konfliktlösningen och ta ett samtal med berörda parter. En intervjuperson 

säger:  

  

”I de värsta av världar så sitter jag som medarbetare och har en ganska rejäl 

konflikt med dig som chef, vi är jätteförbannade på varandra och ingen trivs med 

det och vi kommer inte ur det. Då kan jag gå in i ett trepartssamtal med er.” 

 

Enligt en intervjuperson sitter HR på två stolar. Ibland kan det därför vara klokt att före 

eller efter ett trepartssamtal hålls, ta enskilda samtal med de berörda parterna, nämner 

en annan intervjuperson. En åsikt är att utmaningen handlar om när man ska gå in i 

konflikten och när man ska låta bli. Ibland är cheferna bara oroliga och bara behöver lite 

stöd för att våga ta konflikten och i andra fall så behöver HR gå in i konflikten och ta ett 

samtal med berörda parter. I andra fall kan det vara så att medarbetarna bara vill gå runt 

sin chef för att man inte tycker så bra om sin chef, eller att det kan vara problem att få 

kontakt med chefen, berättar en intervjuperson. Det kan även handla om att det finns en 

liten påbörjad konflikt. Intervjupersonerna menar att det ibland gäller att inte gå in i 

konflikten utan istället leda medarbetaren tillbaka. Det är dock viktigt att inte alltid säga 

nej, utan att vara diplomatisk. En intervjuperson uttrycker det så här:  

 

”Sedan är det ju den där balansgången, när man ska lägga sig i och när man inte 

ska lägga sig i. När du ska ta kontakt med chefen och säga; du har en medarbetare 

här som kommer och säger att du är ganska värdelös.” 
 

Intervjupersonen menar också att det kan vara en svår balansgång just för att det är 

viktigt att medarbetarna har någonstans att vända sig när de inte har någon annanstans 

att gå. Denna synpunkt delar även en annan intervjuperson, som menar att senioriteten 

på cheferna spelar in på hur mycket HR kan låta dem utföra själva. Ibland så måste HR 

pressa chefen och förklara att det här kan du utföra själv, det ligger i din roll att coacha 

medarbetarena och i andra fall kan det vara elakt att låta en chef göra arbetet själv och 

att HR då går in och visar vägen och tar på sig samtalet med medarbetaren.   

 

En annan uppfattning är att om HR hjälper cheferna för mycket i olika ärenden kan det 

bli en hjälplös organisation där de inte lär sig ta tag i problemet. En intervjuperson tar 

upp att om HR gör uppgiften, så lär sig inte chefen något på det och lyckas förmodligen 

inte lösa samma uppgift nästa gång. Om lösningen istället växer fram tillsammans, så att 

personerna som har konflikten kan känna att de själva bidragit till lösningen, så gör det 

att cheferna utvecklas, får mer självförtroende och skapar en starkare tro till lösningen. 

En intervjuperson menar också att det inte handlar om att en person ska vinna över den 

andra i konfliktsituationer, utan att det är viktigt att hitta en lösning som passar båda, 

endera är det en lösning som båda vinner på eller så är det en lösning som båda förlorar 

på. Hon uttrycker det: ”Båda upplevde det säkert som att jag hade stöttat dem så mycket 

som de ville, men egentligen var ju båda win-win eller lose-lose i den här situationen”. 
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Samma intervjuperson tycker också att det kan finnas en utmaning i att sitta med i 

trepartssamtal eftersom det handlar om människliga relationer och det inte finns ett 

manus för sådana situationer. Det gäller att våga lita på sig själv och ha ett mod att gå in 

i det utan att ha något att luta sig mot.  

 

En intervjuperson menar att konflikter mellan medarbetare och chefer kan hanteras 

genom att uttrycka behov inför varandra tillsammans med en tredje part. 

Intervjupersonen menar att man ska ställa konkreta frågor: ”Vad behöver du av mig, för 

att du ska lyckas i ditt jobb? Och vad behöver jag av dig, för att kunna ta ett bra ansvar 

som chef och ledare för dig?” En intervjuperson tar upp att det ibland bara är bra att 

lyssna när någon kommer med ett problem, att det inte behöver kommenteras 

någonting. Det gäller bara att vara lyhörd för vad personen förmedlar. Det leder till att 

personen känner sig hörd och dessutom får HR chans att hinna tänka över hur problemet 

skulle kunna lösas, menar intervjupersonen. Ibland kan lösningen bli att HR rent av 

frågar personen vad denne tycker ska göras med informationen. En intervjuperson 

menar att det gäller att försöka se var sanningen ligger, att inte direkt ta medarbetarens 

eller chefens sida utan försöka förstå och identifiera var problematiken ligger och 

anpassar lösningen till det specifika fallet. Så att det inte redan från början finns en 

massa verktyg och förslag, utan att förslagen letas upp i situationen när problemet 

förklaras. Det kan dock vara en utmaning att inte styra för mycket, att inte tvinga på 

någon en lösning även om HR själva kan tycka att lösningen är väldigt bra, menar en 

intervjuperson. 

 

En intervjuperson anser att det är viktigt att förstå att hur bra personalvetaren än sköter 

sitt arbete så måste chefen och medarbetarna också göra det bästa av situationen. Det 

går inte att lägga allt ansvar på HR. Även om det är ett faktum att HR:s agerande 

påverkar andra. Så handlar det om att medarbetaren och chefen ska äga lösningen i 

konfliktsituationer.  

 

Utmaningar relaterade till yrkesrollen 

Yrkesrollen handlar om vad HR har i uppgift att göra på företagen. Hur mycket av 

arbetet inriktas mot medarbetarna och hur mycket går till ledningen/cheferna. Vilka 

utmaningar som uppkommer i den rollen HR har.  

 

En uppfattning är att det kan bli en krock när medarbetarnas behov ska tillgodoses 

samtidigt som hänsyn måste tas till ledningens direktiv. En intervjuperson menar att det 

handlar om resurser och säger: ”Hade jag haft hur mycket pengar som helst att fördela 

på våra medarbetare och våra projekt, då hade jag gjort helt andra saker”. En annan 

uppfattning är att medarbetare tar mer och mer kontakt och som HR-arbetare skulle det 

då viljas ge mer stöd åt medarbetarna, men att det då finns en risk att ledarskapet tas 

över. En intervjuperson berättar också att det kan vara smickrande att alla vill ha ens tid 

och därför kan det även vara frestande att stödja även medarbetarna. Men att HR-

arbetaren i den situationen måste sätta sig ner och fundera över vem de representerar 

och då blir svaret arbetsgivaren, att driva ledningens agenda och stötta cheferna.  

 

Generellt så menar HR-arbetarna att de påverkar medarbetarna indirekt via cheferna. Att 

HR ser till att medarbetarna har en god arbetsmiljö genom cheferna, via den stöttningen 

HR ger dem, men att allt i slutändan ska ner till medarbetarna. En annan intervjuperson 
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menar att om HR ska ta hand om alla medarbetare som fått en dålig chef, då har man 

byggt upp en mycket krånglig väg. Intervjupersonen medger dock att medarbetarkontakt 

aldrig ska undvikas, dels för att få en mångsidig bild av saker som händer på företaget 

samt knyta kontakter. En annan intervjuperson berättar att det också kan vara en 

utmaning i att välja ut vad de procenten som ska läggas ner på medarbetarna ska 

innehålla. Intervjupersonerna är eniga om att lyssna och att vara lyhörd för vad 

medarbetarna har att säga är viktigt, men att fokus ligger på att driva arbetsgivarlinjen. 

En intervjuperson menar att det är viktigt att lyssna på medarbetarna för att det är de 

som driver verksamheten framåt och därför är något som företaget borde värna om. En 

annan intervjuperson menar dock att det inte går att tillgodose medarbetarna i alla 

situationer. Däremot anser en intervjuperson att det är viktigt att inte ignorera de gånger 

då en medarbetare kommer och mår dåligt, har en konflikt eller vill göra någonting 

annat. Intervjupersonen menar att de gångerna även ger information om organisationen 

som kan vara användbart och att det bygger upp trovärdigheten för personalarbete. 

Dessutom bedömer en intervjuperson att företaget tjänar på att HR går in och coachar 

medarbetare i vissa situationer. En intervjuperson tar upp att allt detta kan leda till att 

HR kan hamna i en klämroll där de har en arbetsgivare, är en arbetsgivare och sedan 

även har medarbetarna som vill någonting med HR, vilket kan vara en utmaning.  

 

”Där kommer man ju in i den där rollen, klämrollen, d.v.s. att du har en 

arbetsgivare och du är en arbetsgivare, du har medarbetare som vill någonting 

med HR också. […] I vissa lägen kan man fråga om man kommer i kläm, men jag 

har alltid sett mig som arbetsgivarrepresentant sedan behöver inte det rimma fel 

med att vara väldigt, väldigt lyhörd mot medarbetarna.” 

 

En annan intervjuperson håller med om det men kallar det för rävsax och att rävsaxen 

kan lösas upp genom att HR tydligt motiverar varför de tagit ett visst beslut och att det 

gör att de får respekt från båda sidor. Det handlar om att vara tydlig, så man får rätt 

förväntningar på sig. Detta kommer att analyseras närmare i diskussionen.  

 

En HR-arbetare berättar också att det ibland handlar om att fungera som mottagare och 

vidarebefordrare av budskap som inte ledningen eller medarbetarna får ta del av om inte 

HR förmedlar det. Det kan till exempel handla om att ge en förklaring till varför 

ledningen inte alla gånger har möjlighet att tillfredsställa personalen. Från ledningens 

sida kan det handla om budgetsfrågor och från personalens sida kan det handla om vad 

som inte fungerar i verksamheten. I detta fungerar HR som en förmedlande länk mellan 

de olika hierarkiska nivåerna. Intervjupersonen menar att så länge informationen förs 

vidare brukar parterna förstå varandra och att det gör att inga slitningar eller konflikter 

uppkommer. Intervjupersonen tar också upp att det kan vara något positivt som kommer 

utav att medarbetarna säger till när någonting inte fungerar. En intervjuperson uttrycker 

det: ”Men det är ju inte konflikt, utan det är snarare något produktivt som brukar 

komma av det. Ibland vet ledningen inte vad som fungerar dåligt förrän verksamheten 

verkligen skriker, hej nu måste ni fixa det här”. Intervjupersonen berättar att det trots det 

kan vara en utmaning att lyckas fånga upp allt som medarbetarna säger och lyckas få 

ledningen att förstå vad som behöver göras. Intervjupersonen berättar också att ett sätt 

att få ledningen att se medarbetarnas behov är att ”vaska fram guldkornen” till 

diskussionen med ledningen, så vinsten i att tillfredsställa medarbetarnas behov 

förmedlas.  
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En intervjuperson arbetar på ett globalt företag och menar att svårigheten därför kan 

vara att arbetet har två fokus, lokalt och globalt. Det kan därför vara svårt att lyckas 

balansera insatserna globalt och lokalt. Det kan också vara komplicerat när processerna 

ska delas upp, där hela processen ska vara lokal, men bara vissa delar ska vara globala.  

 

En utmaning, som en intervjuperson upplever, är att lyckas få ett helhetsperspektiv på 

vad företaget gör och detta är mycket för att kunna förklara på ett tydligt och begripligt 

sätt hur helheten ser ut för de nyanställda. Intervjupersonen försöker även för sin egen 

skull se helheten och vilken del intervjupersonen ansvarar för i processen. Alla 

arbetsuppgifter som görs är inte så synliga och då kan det vara viktigt att komma ihåg 

att det bidrar till något större. Intervjupersonen utrycker det: ”Vissa insatser syns lite 

mer än vissa andra. Ibland så får man […] intala sig om att varje del bidrar till en 

helhet.”  

 

De flesta HR-arbetarna är eniga om att ledningen och cheferna påverkar deras arbete i 

högre grad än vad medarbetarna gör. En intervjuperson menar att yrkesrollen ska bidra 

till företagets lönsamhet. Generellt så menar intervjupersonerna att ungefär 70-80% av 

arbetet läggs ner på ledningen och/eller cheferna och att 20-30% går till att direkt 

tillgodose medarbetarna. En intervjuperson berättar att det är ett aktivt val som gjorts för 

att HR påverkar fler personer per nedlagd tidsenhet om de går via cheferna. En 

intervjuperson anser dock att relationen är 90%-10%, där 90% av arbetet fokuseras mot 

ledningen och 10% av arbetet riktas mot medarbetarna. Intervjupersonen menar att har 

man arbetat länge som personalvetare så försöker fällan undvikas, att svara direkt på 

medarbetarnas frågor. Det arbete som tillägnas medarbetarna är de lokala frågor som 

dyker upp, som ingen annan kan besvara. Intervjupersonen menar att ledningens 

påverkan är det som blir en förutsättning för att HR-frågor generellt ska bli viktiga på 

företag. Intervjupersonen uttrycker det: ”Om ledningen inte har det på agendan så kan 

du jobba ihjäl dig.” En annan intervjuperson menar också att ledningen är A och O, att 

det är ledningens strategi som man ska hjälpa till att implementera och att detta sker 

genom en direkt konversation med ledningen angående strategiska frågor. 

 

En annan intervjuperson tycker däremot inte att ledningen påverkar arbetet så mycket, 

men att det kan vara både positivt och negativt. Då det kan vara befriande att själv 

kunna påverka sitt arbete, men att det samtidigt kan vara skönt att få riktlinjer så det är 

tydligt vart arbetet är på väg någonstans. Medarbetarna påverkar intervjupersonens 

arbete i större utsträckning: ”Man tänker ju på medarbetarna när man kommer med 

idéer […] tjänsterna som jag vill hjälpa till med så tänker jag ju på medarbetarna och 

vill underlätta deras vardag.” Dock så menar intervjupersonen att det även är viktigt att 

lyssna på ledningen och vad den globala HR-chefen vill, men att 

medarbetarperspektivet är det intervjupersonen utgår ifrån. Eftersom chefen är 

informerad om vilka HR-personen inriktar sitt arbete på så upplever inte 

intervjupersonen något problem i att arbetet inriktas mot medarbetarna. 

  

En HR-arbetare anser att ledningen påverkar arbetet rätt så mycket och att 

intervjupersonen hela tiden har i åtanke vad företaget vill att HR ska leva upp till. Att 

det gäller att se till att det finns en röd tråd mellan det HR själv gör och det företaget 

strävar mot, samt att detta kommuniceras ut till övriga intressenter. Intervjupersonen 

uttrycker det själv:  
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”I och med att jag jobbar med strategiska frågor, så jag har ju alltid i tanken att det 

finns en tydlig koppling mellan det jag gör och det som [XXX] säger att vi 

strategiskt ska leva upp till, våra mål och våra strategiska planer. Både när det 

gäller vår affärsplan och vår strategiska HR-plan och se till att det finns en röd 

tråd därigenom och helst att den tråden är kommunicerad till övriga intressenter.” 

 

Samma intervjuperson tycker också att medarbetarna påverkar arbetet i allra högsta 

grad. Detta för att HR.personen är i stort behov av att fånga in deras kompetens och 

kunskap om olika roller, även om intervjupersonen själv tycker att en generell bild finns 

av vad olika roller arbetar med. Intervjupersonen menar att rollen består av att lägga en 

struktur och ramverk medan medarbetarna bidrar med egentliga innehållet. Arbetet har 

inte ett fokus som kommer uppifrån eller nedifrån utan det handlar om att leverera 

projektet. Intervjupersonen beskriver det som att: ”Projektet ligger ju som en viktig 

strategisk del av det ledningen vill att jag ska åstadkomma och jag kan inte leverera det 

utan medarbetarnas hjälp.” 

 

En intervjuperson anser att utmaningen kan vara att personalområdet är väldigt brett och 

att det är omöjligt att vara expert på alla områden, HR blir bra på det som de gör ofta, 

men de arbetsuppgifterna som utförs mer sällan blir personalarbetarna sämre på. Detta 

gör att de måste ha ett nätverk, för att slippa springa på alla bollar och kunna ge snabba 

svar. Annars orkar de inte. Ibland måste man dock ta reda på frågan själv och då får 

man uppdatera sig själv så gott det går. Det kan vara en utmaning att arbeta mot många 

affärsområden och så många chefer och anställda, berättar en annan intervjuperson, då 

det kan vara svårt att arbeta förebyggande och se vart allt är på väg. Intervjupersonen 

säger:  

 

”Önskan hade egentligen varit att jag haft ansvar för färre anställda och färre 

chefer […] om man hade arbetat med ett affärsområde hade man kunnat sitta med 

i ledningsgruppen, så man förstår vad som är på gång. För när man förstår deras 

affär skulle jag kunna vara proaktiv.” 

 

Intervjupersonen menar också att det även kan vara en utmaning att få cheferna att 

förstå att HR existerar och finns till som en stödfunktion till dem. Om man däremot 

lyckas få en bra relation till en chef så kommer den personen ofta tillbaka. 

Intervjupersonen beskriver det så här:  

 

”För ibland får jag en känsla av att många teamledare sitter och jobbar med 

mycket saker själva som de skulle kunna ta hjälp av oss med, för de vet inte att vi 

finns och vi gör det bästa för att marknadsföra oss på olika sätt […] om att får 

man ett ärende med en chef så kommer den chefen garanterat tillbaka om man har 

ett bra lir om det går bra så klart.” 

 

Det finns en utmaning i att arbeta med förändringsarbete, anser en intervjuperson. Det 

utmanande kan då vara att få ut sitt budskap och lyckas få organisationen att se nyttan 

med att arbeta på ett annorlunda sätt. Intervjupersonen anser också att förankringsarbete 

är viktigt, just för att alla involverade ska få veta vad som kommer att hända och då får 

möjligheten att förbereda sig på förändringen.  
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Utmaningar relaterade till tid och prioriteringar 

Tid och prioriteringar utröner hur mycket av arbetstiden som använts för att tillgodose 

ledningen respektive medarbetarna samt i hög utsträckning HR själva kan bestämma 

fördelningen i tid som läggs ner på medarbetare respektive ledning/chefer.  

 

Intervjupersonerna får ofta tydliga mål och arbetsuppgifter från sin närmsta högre chef 

eller från ledningen som sedan blir deras prioriteringslista som de arbetar utefter. En 

intervjuperson menar att ledningen påverkar personalvetares arbete ganska mycket, inte 

det fortlöpande arbetet, men däremot vilka prioriteringar intervjupersonen har under ett 

år. En annan intervjuperson tycker att det kan vara utmanande när HR-personen själv 

har en känsla för vad som behöver göras, medan chefen har en annan vilja. I det kan det 

vara svårt att veta vad som ska läggas fokus på. Det kan också vara en utmaning att 

prioritera rätt när personalarbetarna inte får tydliga och klara riktlinjer uppifrån, då de 

själva måste ta ställning till vad som ska prioriteras först. En intervjuperson anser att 

detta kan vara en utmaning i början för HR-arbetaren, men att det blir lättare med 

erfarenhet. En annan uppfattning är att tydliga mål ges av närmsta chef, men att det 

sedan gäller att prioritera det mest kritiska först. En intervjuperson menar att det finns 

en chef som sätter agendan och dessa uppgifter prioriteras först och därefter tar 

intervjupersonen det i en kronologisk ordning som arbetsuppgifter och förfrågningar 

kommer in via bland annat mail. En annan intervjuperson menar att de stora 

prioriteringarna görs gemensamt med chefen, men att det därefter försöks att skapa en 

rättvisa i tidsfördelningen. Intervjupersonen noterar hur mycket tid som ungefär läggs 

ner på respektive enhet och försöker få det att bli rättvist, även om det ibland behövs 

läggas ner mer tid på en enhet än en annan.   

 

En intervjuperson tar upp att man ibland också måste bli mer effektiv för att hinna med 

alla arbetsuppgifter. Flera intervjupersoner menar att det gäller att inte lägga ner så 

mycket tid på att hitta den bästa lösningen utan att lösningen bara behöver vara bra nog, 

så HR sen kan gå vidare och utföra nästa uppgift. Ett annat hanteringssätt, som en 

intervjuperson nämner, är att förstå valmöjligheten att säga nej, att klara av att sätta 

gränser. Det kan vara en utmaning att inte ta på sig för mycket, framförallt när man är 

ny och hungrig. En intervjuperson belyser också svårigheten med att arbeta i en global 

organisation, intervjupersonen menar att det hela tiden måste avvaktas med de lokala 

satsningarna tills vetskapen finns om vad som kommer att hända på global nivå, så att 

inte en båt sätts i sjön som sedan inte går att ro i land.   

 

 

Diskussion 

 

Syftet med studien var att få en ökad förståelse för vilka utmaningar HR-arbetare möter 

i sin yrkesroll när de ska tillgodose ledningens direktiv och medarbetarnas behov. Om 

det finns några utmaningar, vad de i så fall innebär och hur HR-arbetare lyckas hantera 

dessa utmaningar. I intervjuerna framkom det att det fanns olika förväntningar på HR 

när det gällde affärinriktat arbete, där en förväntan var att HR ska arbeta med 

personaladministration och vara omhändertagande. En annan förväntan var att de ska 

bidra till att föra affärsverksamheten framåt genom att vara en strategisk partner till 

ledningen. En annan del som kom upp i studien var att det fanns olika intressenter som 

ville ha personalvetares uppmärksamhet och tid. Medarbetarna förväntade sig ofta att 
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HR skulle agera facket och stå på deras sida i konfliktsituationer, medan 

personalarbetarna själva bara vill se till att konflikten reddes ut och att båda parter blev 

nöjda. I konfliksituationer visade resultatet på att det därför var viktigt att förtydliga 

vilken roll HR hade. 

 

Kommunikation mellan de hierarkiska nivåerna var också viktigt, vilket gjorde att de 

hierarkiska nivåerna förstod varandra vilket utmynnade i att stora slitningar och 

konflikter undveks. Där hade HR ibland den länkade rollen, att mottaga och 

vidarebefordra information i hierarkin. I resultatet framkom det också att det kunde det 

uppstå en krock i HR:s yrkesroll i att tillgodose både medarbetarna och ledningen, men 

att detta inte behövde vara ett problem. HR är arbetsgivarrepresentanter men att det inte 

motsa att de kan vara lyhörda mot medarbetarna. Dock framgick det i intervjuerna att 

arbetsgivarens direktiv var det som HR prioriterade i första hand, innan de själva kunde 

bestämma vad de ville utföra för uppdrag. 

 

Resultatdiskussion 

I intervjuerna framkom det att det i organisationen fanns olika förväntningar på HR. 

Dessa förväntningar skulle kunna delas upp i två delar. Där en förväntan handlade om 

att HR ska ha ett affärstänk, där de hjälper organisationen att driva organisationen 

framåt, genom att ha hand om konflikthantering, coacha chefer och strategiskt planera 

inför organisationsförändringar samt att HR ska stå på arbetstagarens sida. Denna del 

går också i linje med det intervjupersonerna tog upp om den nya rollen, att HR räknades 

bidra till affärsverksamheten. En annan förväntan var att HR ska vara omhändertagande, 

arbeta med personaladministration, ha en allt-i-allo funktion, fokuserade mer på de så 

kallat mjuka värdena i företaget samt ta medarbetarens parti. Detta kan sammankopplas 

med det intervjupersonerna tog upp om den gamla rollen att de inte ska lägga sig i 

affärerna och istället ägna sig åt personaladministration. I dessa skilda förväntningar 

uppstod en utmaning för HR.  

 

I intervjuerna framkom det även att HR ansvarar för att lösa mellanmänskliga konflikter 

och att ett sätt att göra det är genom trepartssamtal. Intervjupersonerna berättade också 

att en utmaning med det är att medarbetarna ofta tror att HR likställs med facket och står 

på medarbetarnas sida medan ledningen/cheferna förväntar sig att de stödjer dem 

eftersom de är arbetsgivarrepresentanter. Personalarbetarna själva ansåg att det handlade 

om att se till att konflikten löstes.  

 

Alla dessa olika förväntningar går att koppla till rollkonflikter. Det är när människor ska 

anta flera roller samtidigt som en rollkonflikt uppstår (Forsyth, 2006). Detta går också i 

linje med det som Brief et al. (1981, refererat i Forsyth, 2006) nämner; att det som krävs 

av en roll krockar med det som krävs av en annan roll, när detta sker stöter individen på 

problem. Det är alltså när rollerna är inkompatibla med varandra och går isär som en 

rollkonflikt uppstår. En möjlig tolkning är att det finns två parallella förväntningar på 

HR som går isär, men att så länge personalarbetarna tydliggör och motiverar vad de har 

i uppgift att utföra på företaget samt motiverar varför det gör just det och inget annat på 

så uppstår inget problem. Intervjupersonerna tog upp att tydligheten kan användas för 

att få rätt förväntningar på sig genom att till exempel tydligt motiverar varför de tagit ett 

visst beslut. Detta kan tolkas som att det därför inte uppstår en rollkonflikt, utan att 

tydligheten hanterade de olika förväntningar vilket gör att rollkonflikten inte uppstår.   
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Förväntningarna är också kopplade till könsperspektivet. En intervjuperson menade att 

HR ofta är kvinnor och de höga cheferna oftast är män, vilket gör att HR förväntas ta 

den omhändertagande rollen, bara på grund av sitt kön. Det kan därför vara svårt för 

kvinnliga HR-arbetare att ha ett affärstänk i sitt arbete. Det kan också enligt en 

intervjuperson vara svårt för unga, kvinnliga HR-arbetare att få mandat hos de manliga 

cheferna. Detta kan kopplas till makt, där Armstrong (2006) definierar makt som 

möjligheten att försäkra sig om att sina mål eller värderingar går över andras mål och 

värderingar. Det kan då tolkas som att det som ung kvinna är svårt att se till att 

personalvetares mål och värderingar går över de äldre manliga chefernas egna mål och 

värderingar. Detta gör att det av maktrelaterade själ kan vara problematiskt som ung 

kvinnlig personalvetare att få gehör för sina tankar och idéer och bli trovärdig i sin 

yrkesroll gentemot de äldre manliga cheferna. 

 

I intervjuerna framkom det att en del i yrkesrollen innebar att ta hand om medarbetarna 

när de mår dåligt eller vill göra någonting annat, medan en annan del riktar sig till att 

vara en strategisk partner till ledningen. Detta kan kopplas till det som Hailey et al. 

(2005) skriver; att det handlar om utmaningen att simultant kunna balansera uppgifter 

som hör till processen och uppgifter som är människorelaterade, vilket gör att en 

konflikt lätt uppstår och det ifrågasätts om dessa två områden är möjliga att förena. 

Detta kan relateras till det en intervjuperson berättade att HR ibland måste sätta sig ner 

och tänka över vem de representerar och att svaret då blir arbetsgivaren. Samtidigt så 

behöver det inte motsäga att personalarbetarna är lyhörda för medarbetarna, som en 

intervjuperson nämner. Welch och Welch (2012) menar att HR-arbetet består av; 

service, policykontroll, vara en strategisk partner, vara med i omorganisationer och 

ansvara för omsorg och trivsel. Blum och Wall (1997) menar att personalarbetet även 

innehåller medlemskap i ledningen samt hjälpa företaget att bli konkurranskraftigt. 

Enligt dessa studier så innehåller personalarbetet alltså båda delarna; omsorg och 

affärstänk. Det kan därför tolkas som att HR idag har både ett omsorgsansvar för 

medarbetarna samt att de ska vara en strategisk partner till ledningen och agera utifrån 

ett arbetsgivarperspektiv. Det är när människor ska inta flera roller samtidigt som en 

rollkonflikt uppstår (Forsyth, 2006), när det som krävs av en roll krockar med det som 

begärs av en annan roll, när rollerna är inkompatibla med varandra och inte går att 

kombinera (Brief et al., 1981, refererad i Forsyth, 2006). Det skulle kunna tänkas uppstå 

en rollkonflikt i denna splittrade yrkesroll eftersom HR ska vara en strategisk partner till 

ledningen samtidigt som HR ska vara omhändertagande mot medarbetarna, vilket kan 

ses som två stridande roller. En möjlig tolkning är dock att HR-arbetarna inte upplever 

det så eftersom det togs upp i intervjuerna att vara en arbetsgivarrepresentant inte 

behöver rimma fel med att vara lyhörd mot medarbetarna.  

 

Det framgick av intervjuerna att ju högre befattning HR hade desto mer kontakt hade 

personalvetaren uppåt och det ledde till att personen mer direkt kunde diskutera sina 

ansvarsområden med högre instans, vilket gjorde att HR-personen kunde påverka sitt 

arbete i större utsträckning. Ulrich et al. (2008) tar upp att värde i yrkesrollen skapas 

genom att HR avdelningar organiserar resurser som går hand i hand med affärsstrategin 

och strukturen. Genom att HR får en insyn i affärsstrategin, leder detta till att de kan 

stödja ledarna i hur och var de ska lägga resurserna för att skapa nya affärsmöjligheter. 

En möjlig tolkning är att värde i yrkesrollen är en typ av makt som kan likställas med 
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möjlighet att påverka sitt eget arbete. Höga HR-positioner ofta har ett arbete som i 

större utsträckning inriktas mot att följa företagets affärsstrategi, vilket gör att det enligt 

Ulrich et al. (2008) därför har en högre makt. En möjlig tolkning är därför att höga HR-

befattningar kan påverka på sitt eget arbete i större utsträckning än lägre HR-positioner.  

 

Intervjupersonerna nämnde att de ofta får tydliga mål och arbetsuppgifter från ledningen 

eller sin närmsta högre chef. Robbins (1986) beskriver makt som möjligheten att 

påverka en annan persons beteende så att den personen gör någonting som denne inte 

annars skulle ha gjort. Bacon (2011) menar också att man kan få makt genom att den 

rollen man har innehåller en maktposition och att den officiella ledarrollen är en av de 

starkaste makterna man kan ha. Det kan tolkas som att ledningen är en officiell ledarroll 

och att de därför har den högsta makten inom organisationer, genom den positionen de 

har. Det leder till att ledningen kan få människor, HR i det här fallet, att utföra saker 

som de annars inte skulle ha gjort, exempelvis förändringar eller omorganisationer inom 

företaget som HR annars inte skulle välja att utföra.  

 

Intervjupersonerna berättade att de ofta sätter upp sina mål eller arbetsområden för året 

gemensamt med en högre chef eller tillsammans med ledningen. Detta kan kopplas till 

det Bartram et al. (2010) skriver att hierarkin måste ”sjunga samma sång”. En möjlig 

tolkning är att genom de gemensamt bestämda målen så leder det till att HR och högre 

chef eller ledning går åt samma håll, vilket gör att organisationens mål riktas åt samma 

håll. Intervjupersonerna berättade att de själva ofta kunde påverka sitt arbete mer eller 

mindre. Ibland bara genom hur de ska utföra arbetsuppgifterna men i andra fall även 

vilka arbetsuppgifter som ska ingå i ens arbete. Detta kan ses som att HR har makt över 

sitt eget arbete, men att ledningen har en högre legitim makt i och med sin position 

(Armstrong, 2006; Robbins, 1986) och detta gör att HR måste följa ledningens direktiv i 

första hand.   

 

Jaramillo et al. (2011) menar att mellanmänskliga konflikter påverkar arbetsrelaterade 

attityder. En intervjuperson berättade att en konflikt som ligger alltid växer om den inte 

tas tag i och ju större den blir desto svårare blir det att gå tillbaka och reparera det som 

blivit fel. Intervjupersonerna menade att HR ofta har i ansvar att se till att konflikten 

reds ut vilket Truss (2004) även konfirmerar. Det kan tolkas som att det därför är viktigt 

att personalarbetarna ser till att konflikterna löses så fort som möjligt, innan de 

arbetsrelaterade attityderna påverkas negativt.  

 

Metoddiskussion 

En svårighet som upptäcktes under arbetets gång, var valet att undersöka olika HR-

befattningar och vilka utmaningar de möter när de ska tillgodose ledningen och 

medarbetarna. Materialet från intervjupersonerna blev därför ganska spretigt och pekade 

i lite olika riktningar. Om studien skulle replikeras så skulle studien bara inrikta sig på 

en HR-befattning för att få ett mer koncentrerat material, till exempel de HR som 

arbetar som HR business partner. Med denna studie får vi därför en viss förståelse för 

vilka utmaningar olika HR-befattningar möter när de ska tillgodose ledningens direktiv 

och medarbetarnas behov, men som i en begränsad studie som denna kan bli svårt att 

rymma denna bredd. Jag anser därför att mättnad i data skulle kunna diskuteras, då en 

HR-titel vore mer lämpligt att undersöka för att uppnå denna vision. Jag upplever dock 

att studien bidragit med en djupare förståelse inom utmaningar som HR möter i sin 
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yrkesroll samt bidragit till idéer om hur dessa utmaningar kan bemötas för att undgå en 

rollkonflikt.  

 

Syftet och frågeställningar ändrades under arbetets gång, vilket gjorde att intervjuguiden 

inte blev lika nära relaterade till frågeställningarna och syftet som intervjuguiden skulle 

kunna bli. Att intervjuguiden inte ändrades berodde på att intervjuerna redan var gjorda 

vid omarbetningen av syftet och frågeställningarna. Detta gjorde att resultaten kanske 

skulle kunnat bli mer fokuserade och koncentrerade till frågeställningen än vad de blev i 

denna studie, vilket skulle kunna ändras om studien replikerades.  

 

Den första intervjun som utfördes blev lite för kort för att ingå i en C-uppsats. Det 

valdes ändå att låta den ingå i denna studie och det beslutet gjordes för att det ansågs att 

viktiga aspekter som andra intervjupersoner inte nämnt framkom, vilket gav studien en 

djupare förståelse och en större mättnad i data. Annars skulle den kunna väljas att ses 

som en pilotstudie. 

 

Slutsats 

Den slutsats som kan dras av denna studie är att HR:s utmaningar inte handlar om att 

lyckas tillgodose behov från medarbetarna och direktiv från ledningen. HR-arbetare har 

en arbetsbeskrivning eller ett arbetsuppdrag som de anställts för att utföra samt har en 

arbetsgivare som de ska representera och att HR därför inte har någon valmöjlighet. Det 

gäller att lyckas genomföra det som de anställts för att utföra. Däremot behöver HR:s 

arbetsgivarrepresentantfokus inte stå i konflikt med att vara lyhörd gentemot 

medarbetarna. 

 

Den stora utmaningen ligger istället i förväntningarna som finns på HR, att lyckas få 

organisationens alla olika delar att förstå vad HR gör och vad som ingår i deras 

yrkesroll. De skilda förväntningarna som finns på HR hanteras genom att de hela tiden 

tydligt kommunicerar ut till organisationen vad HR har för uppgift i olika situationer 

samt genom att HR själva funderar över vilket uppdrag de har på företaget.  

 

Framtida forskning 

I vidare forskning skulle det kunna forskas vidare på HR-arbetares utmaningar, för att få 

en djupare och bredare förståelse inom området. Detta skulle kunna göras genom att 

studera varje HR-befattning för sig och då få en uppfattning av vilka olika utmaningar 

olika befattningar har samt hur personalarbetarna hanterar de utmaningar som finns. Går 

utamningarna att hantera samtidigt som personalarbetarna trivs i yrkesrollen och lyckas 

genomföra ett bra HR-arbete i organisationerna? Denna forskning skulle då kunna bidra 

med en djupare förståelse för vad de olika befattningarna har för fokus, om det i 

huvudsak inriktar sitt arbete mot medarbetarna, cheferna eller ledningen exempelvis och 

vilka utmaningar som uppkommer i och med det. Detta skulle kunna vara användbart 

när personalvetare söker ett nytt arbete, då de redan när de söker kan få reda på vilka 

utmaningar som finns i denna HR-befattning och dessutom kan ta del av 

hanteringsstrategier. På så sätt kan de då förbereda sig på vilka utmaningar som finns i 

den yrkesrollen och fundera över om denna tjänst passar den presumtiva sökandes 

personlighet. 
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Det som också skulle vara intressant är att få svar på är om organisationers tankesätt 

idag har blivit för mycket affärsinriktat, om det inriktas för mycket på lönsamhet och 

effektivitet och om det påverkar personalens trivsel i organisationerna negativt. 
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