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Abstract 

Studien ämnade att söka förståelse för om yrkesverksamma inom personalarbete (HR) i den 

offentliga sektorn upplever rollkonflikter som en följd av olika förväntningar hos arbetsgivare 

och arbetstagare. Studien utgjordes av en kvalitativ design och ett målinriktat urval 

tillämpades, vilket resulterade i tio HR-praktiker. Genom tematisk analys framkom två 

huvudteman, varav det första temat speglar respondenternas frånvaro av rollkonflikt och det 

andra speglar respondenternas upplevda utmaningar i HR-rollen. Resultatet visade att 

majoriteten av respondenterna inte upplevde någon rollkonflikt, vilket främst förklarades 

genom en tydlig arbetsbeskrivning. Respondenterna upplevde dock att det var utmanande att 

kombinera de strategiska och operativa arbetsuppgifterna samt att begränsa sitt arbete. En 

intressant upptäckt i analysen var att kön var av betydelse för respondenternas förmåga att 

begränsa sina åtaganden. 

Sökord: arbetstagare, arbetsgivare, HR, rollkonflikt, strategiskt, operativt, arbets- 

och organisationspsykologi 
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Inledning 

Sedan början av 1900-talet har det funnits specifika avdelningar på arbetsplatser som 

ansvarar för personalfrågor. Titeln har varierat och arbetet med personalfrågor kom att 

benämnas Human Recources (HR) först under 80-talet (Brown, Metz, Crega, & Kulik, 2009). 

Trots att HR idag är väl etablerat råder det många frågetecken om yrket. Vem ska de 

representerar av arbetstagarna och arbetsgivaren? Vilka är de huvudsakliga arbetsuppgifter? 

Handlar yrket egentligen om något annat än att vara en kaffedrickande kompis? Cadewell 

(2003) menar att den ständiga utvecklingen som sker inom yrket utgör en anledning till varför 

HR ibland uppfattas som komplext. En förändring som har skett inom yrket är att fokus har 

skiftat från arbetstagarna till arbetsgivaren (Van Buren, Greenwood, & Sheehan, 2011). Trots 

att arbetsuppgifterna har förändrats, förväntar sig både arbetsgivaren och arbetstagarna mer av 

HR (Ulrich, Brockbank, Johnson, & Younger, 2007). Vidare menar Ulrich et al. (2007) att 

nyckeln till att lyckas inom yrket är att kunna tillfredsställa båda parterna. Andra studier visar 

dock att HR-praktiker som arbetar både mot arbetsgivaren och arbetstagarna riskerar att stå 

mellan olika förväntningar, vilket kan leda till att de upplever en påfrestande rollkonflikt 

(Caldwell, 2003; Lemmergaard, 2009; Van Buren et al., 2011). Det kan därför vara intressant 

att studera hur HR upplever sin arbetssituation i förhållande till arbetsgivarens och 

arbetstagarnas förväntningar.  

Syftet med denna studie är således att söka förståelse för huruvida HR-personal inom 

den offentliga sektorn upplever en rollkonflikt i att uppfylla förväntningar från arbetstagarna 

och arbetsgivaren. Bakgrunden till studiens uppkomst är bristen på forskning som berör HR-

praktikers upplevelser av olika förväntningar samt bristen på empiriskt underlag från Sverige.  
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Bakgrund 

Under denna rubrik presenteras den teoretiska bakgrund som ligger till grund för 

studien. Inledningsvis identifieras och förklaras HR:s roll. Därefter följer en definition av 

unitarism och pluralism och avslutningsvis följer en redogörelse av rollkonflikt och dess 

eventuella koppling till HR-rollen. 

HR:s roll 

HR förväntas utföra många olika arbetsuppgifter (Ulrich et al., 2007), vilket också kan 

vara en förklaring till rollens komplexitet. Den forskning som finns baseras på begrepp som 

operativt och strategiskt arbete eller arbetstagar- och arbetsgivarcentrerad roll. En 

arbetstagarcentrerad roll fokuserar främst på det operativa arbetet för att tillgodose 

arbetstagarnas behov. Till skillnad från föregående roll förklaras en arbetsgivarcentrerad roll 

fokusera på organisationens intresse. Det innebär ett mer strategiskt arbete, i syfte att kunna 

möta organisationens behov av att vara konkurrenskraftiga (Brown et al., 2009; 

Lemmergaard, 2009; Rynes, 2004). 

På grund av globaliseringen började arbetsmarknaden att förändras. Det tvingade 

därmed organisationerna att agera för att kunna bevara sin konkurrenskraft. Ett mer strategiskt 

HR efterfrågades, som skulle fokusera mer på organisationens vinstintresse än vad det 

tidigare operativa HR gjort (Beer, 1997; Brown et al., 2009; Lemmergaard, 2009). 

Förändringen innebar nya utmaningar för HR och ställde krav på nya kompetenser 

(Lemmergaard, 2009). Vidare har skiftet krävt en omställning för fler parter än HR. Historiskt 

sett har arbetstagarna förväntat sig att HR ska förespråka deras intresse, vilket är en 

uppfattning som i viss mån lever kvar. Numera ska dock HR prioritera arbetsgivaren genom 

att exempelvis bidra till organisationens övergripande strategi. Utöver det förväntas HR 

försäkra att strategin förmedlas till de anställda. HR-rollen innefattar också att bevaka 

affärstrender och arbeta med kompetensutveckling (Ulrich et al., 2007). När HR arbetar med 
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utgångspunkt hos arbetsgivaren fokuseras mer på ledningen än på arbetstagarna. Följden blir 

därför att arbetstagarnas behov inte prioriteras av HR i samma utsträckning som tidigare, trots 

att arbetstagarna fortsätter vara ett viktigt bidrag till organisationens övergripande mål 

(Rynes, 2004). Lemmergaard (2009) menar att ett skifte från en arbetstagarcentrerad roll till 

en arbetsgivarcentrerad roll var av stor vikt för företagens konkurrenskraft. Vidare påvisas att 

det alltid har varit HR:s uppgift att balansera mellan arbetsgivarens och arbetstagarnas olika 

intressen. Ulrich (1998) och Ulrich et al. (2007) menar att det är möjligt att integrera de två 

rollerna, vilket innebär att arbeta parallellt med operativa och strategiska arbetsuppgifter. 

Däremot visar annan forskning att det inte är möjligt att kombinera rollerna (Beer, 1997; 

Caldwell, 2003; Guest, & Woodrow, 2012; Van Buren et al., 2011). 

Ulrich (1998) formulerade en beskrivning av HR-rollen som innefattar fyra 

huvudsakliga åtaganden. Det första utgörs av ”partner in strategy execution”, vilket innebär 

att HR har ett strategiskt åtagande att agera som partner till cheferna för att tillsammans nå 

organisationens mål. Parallellt med det strategiska arbetet ska HR också arbeta effektivt med 

de administrativa arbetsuppgifterna för att upprätthålla kvalitet i arbetet. De administrativa 

arbetsuppgifterna utgör beskrivningens andra förpliktelse ”administrative expert”. Det tredje 

åtagandet, ”employee champion”, innebär att HR ska fokusera på att öka arbetstagarnas 

engagemang för att de ska bidra till organisationens resultat. Slutligen innefattar HR:s 

arbetsuppgifter att bidra till en organisation som står stark i förändring, ett åtagande som 

benämns ”change agent”. Vidare förutsätter det att HR kan integrera det strategiska arbetet 

med det operativa för att lyckas i rollen. Trots att beskrivningen av HR-rollen är frekvent 

refererad till bland forskare, har den också givit upphov till debatt. Det är främst den 

simplifiering av HR-yrket som har kritiserats, där hänsyn inte tagits till den utmaning det 

innebär att kombinera det strategiska arbetet med det operativa. Forskare hävdar att 
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beskrivningen inte speglar den eventuella rollkonflikt som kan uppstå (Andreescu, 2004; 

Caldwell, 2003; Lemmergaard, 2009). 

Studier visar  att det inte finns en renodlad roll inom HR som arbetar enbart mot 

arbetsgivaren eller arbetstagarna (Beer, 1997; Caldwell, 2003). En kvalitativ studie utförd i 

Australien visade att 29 procent av respondenterna spenderade mer än halva sin arbetstid på 

arbetsuppgifter kopplat till arbetstagarna och resterande tid på strategiska arbetsuppgifter. 

Resultatet visade att respondenterna inte upplevde att det utgjorde ett problem eftersom den 

arbetstagarcentrerade rollen ansågs vara kompatibel med det strategiska arbetet. Den 

arbetstagarcentrerade rollen betraktades snarare vara av strategisk betydelse eftersom det 

gynnade arbetsgivaren att ha välmående arbetskraft. Respondenterna poängterade bland annat 

att det var viktigt att fånga upp arbetstagare som for illa eftersom de påverkade resterande i 

arbetsgruppen, vilket i sin tur påverkade produktiviteten. Trots att den arbetstagarcentrerade 

rollen och det strategiska arbetet föreföll samverka, visade resultatet att somliga respondenter 

upplevde svårigheter att kombinera rollerna i praktiken. Ett sådant fall var 

rehabiliteringsansvar i relation till organisationens ekonomi. Hur länge kunde det exempelvis 

anses vara acceptabelt för HR att involvera sig i fall där en arbetstagares hälsa var försämrad? 

Det som först verkade oproblematiskt för HR att hantera, visade sig vara mer komplext i 

praktiken. De respondenter som lyckades förena de två rollerna i praktiken valde att 

omdefiniera den arbetstagarcentrerade rollen till att innefattas i den strategiska rollen (Brown 

et al., 2009).  

Faktum är att HR behöver integrera arbetstagarperspektivet i det strategiska arbetet för 

att koppla an till yrkets tidigare utformning. Vidare är det också av betydelse för att HR skall 

bidra med värde inom organisationen eftersom personalvetenskap bör utgöra yrkets främsta 

kompetensområde (Renwick, 2003).  
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Unitarism kontra pluralism 

Två begrepp som är återkommande i diskussionen om HR är unitarism och pluralism. 

Dessa anses utgöra den ideologiska grunden inom personalfilosofi (Geare, Edgar, & 

McAndrew, 2006; Greenwood, 2002; Greenwood, & Van Buren, 2017). Unitarism definieras 

inom personalfilosofin som den ömsesidiga relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare, 

det vill säga att arbetsgivaren och arbetstagarna har gemensamma intressen och mål 

(Greenwood, 2002). Det innebär att HR:s strategiska roll inte borde utgöra ett problem, där 

argumenten baseras på antagandet att arbetsgivaren och arbetstagarna strävar mot samma mål 

(Van Buren et al., 2011). Unitarismen har kritiserats för att inte spegla verkligheten utan 

snarare utgör ett önsketänkande. Faktum är att arbetstagarna och arbetsgivaren kan ha 

oförenliga intressen, exempelvis strävar arbetstagarna efter att få högre lön eller bättre 

arbetstider medan arbetsgivaren istället önskar minskade personalkostnader (Geare et al., 

2006). Ytterligare problem med unitarismen är att filosofin inte reflekterar över maktbalansen 

mellan arbetsgivaren och arbetstagarna. Det vill säga att arbetstagarna är underordnade 

arbetsgivaren. Pluralismen erbjuder en bättre beskrivning av relationen mellan arbetsgivaren 

och arbetstagarna eftersom en sådan personalfilosofi tar hänsyn till att de olika parterna har 

mål som ibland stämmer överens, men som kanske mer frekvent skiljer sig åt (Van Buren et 

al., 2011). Beroende på vilket synsätt som tillämpas kommer det att påverka utformandet av 

personalarbetet, främst i form av hur HR arbetar för att nå organisationens mål (Greenwood, 

2002).  

Rollkonflikt 

Enligt rollteori antar individer olika roller baserat på omgivningen. Vidare innebär det 

att förväntningarna som finns på en roll utgör grunden för hur individen antar rollen (Biddle, 

1986). För HR kan således förväntningar från andra intressenter, såsom arbetsgivare och 

arbetstagare, påverka hur HR upplever sin roll trots att det finns en tydlig arbetsbeskrivning 
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(Welch, & Welch, 2012). Ulrich et al. (2007) menar i sin studie att HR-praktiker som varit 

framgångsrika i tidigare decennier inte kan fortsätta arbeta som tidigare eftersom 

förväntningarna på rollen har förändrats. De ökade förväntningarna på HR förklaras delvis 

genom globaliseringen; marknaden är idag mer flexibel och mångfalden bland de anställda är 

större. För att lyckas i rollen måste HR kunna tillfredsställa både arbetstagarnas och 

arbetsgivarens förväntningar. I studien förs dock ingen vidare diskussion hur HR-praktiker 

upplever dessa förväntningar och huruvida de är kompatibla. Welch och Welch (2012) menar 

att det kan vara problematiskt om arbetsgivaren och arbetstagarna har olika förväntningar på 

HR-rollen. Det finns nämligen en risk att individen upplever rollkonflikt om det finns fler 

motsägelsefulla förväntningar på dennes roll. Sheehan, De Cieri, Cooper och Shea (2016) 

menar dessutom att kvinnor riskerar att uppleva rollkonflikt i större utsträckning än män. En 

upplevelse av rollkonflikt för en HR-praktiker kan innebära att förväntningarna från 

arbetstagarna och arbetsgivaren inte stämmer överens. Caldwell (2003) bekräftar risken för 

HR att uppleva rollkonflikt. Däremot verkar det råda oenighet i hur konflikten bör undvikas. 

Ulrich et al. (2007) menar att HR måste integrera rollerna i större utsträckning medan andra 

forskare hävdar att det inte är möjligt att integrera rollerna utan istället krävs en insikt i att HR 

inte kan tillgodose allas behov (Beer, 1997; Guest, & Woodrow, 2012; Rynes, 2004). 

En av anledningarna till att rollerna inte anses kunna kombineras är på grund av den 

överbelastning som HR riskerar att uppleva. Beer (1997) tillsammans med Lemmergaard 

(2009) menar att det inte finns tillräckligt med tid för HR-praktiker att utföra både operativa 

och strategiska arbetsuppgifter. Om arbetsgivarens och arbetstagarnas förväntningar dessutom 

skiljer sig åt blir det en komplex situation för HR att bemästra eftersom det kräver mer av HR 

än vad det finns resurser till (Sheehan et al., 2016). Som en följd av tidspress blir det 

problematiskt att utföra alla arbetsuppgifter, vilket kan leda till att de förväntningar som ställs 

på HR inte går att uppfylla. Vidare kan det ge upphov till rollkonflikt (Lemmergaard, 2009). 
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När rollen inte är väl definierad utgör det ytterligare en risk för HR att uppleva rollkonflikt 

(Caldwell, 2003; Welch, & Welch, 2012). En vag arbetsbeskrivning kan resultera i att HR inte 

vet vad som ska prioriteras. I en studie utförd av Caldwell (2003) framkom att 39 procent av 

HR-praktikerna inte kunde definiera sin huvuduppgift. Ett problem med en vag 

arbetsbeskrivning kan vara att andra i organisationen inte vet vilka förväntningar som är 

rimliga att ha på HR. Rollens tvetydighet verkar vara en effekt av den förändring som har 

skett i HR-rollen de senaste decennierna (Beer, 1997; Lemmergaard, 2009).     

Grundtanken i att omformulera HR till att bli mer arbetsgivarfokuserad var att öka 

helhetsfokus och därigenom uppnå resultat i organisationen. Implementeringen av ett 

strategiskt HR kan dock riskera att leda till det motsatta. Det har nämligen framkommit att när 

HR upplever rollkonflikt i att tillgodose arbetsgivarens och arbetstagarnas förväntningar 

sjunker effektiviteten i HRs arbete (Sheehan et al., 2016). 

Forskningsstrategi 

Inledningsvis presenteras metodvalet och urvalsprocessen. Konstruktionen av 

intervjuguiden presenteras och därefter förklaras intervjuprocessen. Eftersom att studien vilar 

på etiska grunder följer en kortare presentation av de etiska hänsynstaganden som tillämpats. 

Avslutningsvis sker en beskrivning av analysdelen.    

Operationalisering  

Eftersom att syftet var att undersöka upplevelsen av rollkonflikt hos HR, har en 

kvalitativ metod tillämpats. Det är således inte möjligt att generalisera resultatet (Bryman, 

2011). Med en intervjuguide (Bilaga 2) som underlag, har data samlats in genom 

semistrukturerade intervjuer. Den semistrukturerade intervjun tillät HR-respondenterna att 

tala fritt samtidigt som det genererade beskrivande detaljer (Bryman, 2011). Ett sådant 

tillvägagångssätt var av relevans eftersom att det fångade den komplexitet som finns i HRs 

roll (Patton, 1987). Utöver frågorna i intervjuguiden tillkom ytterligare frågor under intervjun 
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för att inkludera mer detaljerad information. Samtliga intervjuer utfördes av författarna och 

spelades in med en Iphone 6 eller Iphone 8 där appen “röstmemon” användes. 

Respondenterna fick studiens syfte beskrivet för sig innan intervjutillfället. Däremot 

bestämdes att intervjuguiden inte skulle lämnas ut i förväg eftersom respondenterna eventuellt 

kunde korrigera sina svar utefter det ideal som finns för HR-praktiker.  

Urval 

Ett målinriktat urval tillämpades, vilket innebar att eventuella respondenter 

kontaktades beroende på hur de svarade mot inklusionskriterierna (Bryman, 2011). Inga 

avgränsningar gällande kön, ålder, utbildning eller erfarenhet gjordes under urvalsprocessen. 

För att inkluderas i studien var kravet att respondenten arbetade med HR på en kommun i 

Jönköpings län. Det bestämdes att potentiella respondenter skulle kontaktas via mejl. Första 

steget blev således att söka efter mejladresser till HR-praktiker genom kommunernas 

hemsidor. I de fall det inte fanns någon information på hemsidan kontaktades också 

kommunens kontaktcenter för att hitta giltiga mejladresser. Processen resulterade i 23 

mejladresser och därefter formulerades mejl som skickades till de potentiella respondenterna. 

I mejlen gavs en kort beskrivning av studiens syfte, vad en medverkan i studien skulle 

innebära samt hur mycket tid respondenten skulle behöva avsätta. 

Ett första mejlutskick gjordes cirka sex veckor innan intervjuerna var planerade att 

genomföras och resulterade i sex respondenter. En vecka efter första mejlutskicket gjordes 

ytterligare ett i syfte att påminna de potentiella respondenter som ännu inte besvarat förfrågan. 

Detta resulterade dock inte i fler respondenter. Efter diskussion tillämpades ett kedjeurval där 

mejl skickades till de sex respondenter som redan tackat ja till medverkan i studien. Ett 

kedjeurval innebär att de respondenter som redan kontaktats och tackat ja ombeds namnge 

andra relevanta kandidater (Bryman, 2011). Ytterligare fyra respondenter tillkom genom ett 

sådant tillvägagångssätt, vilket resulterade i att totalt tio HR-praktiker deltog i studien. 
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Respondenterna bestod av tre kvinnor och sju män, med varierande ålder från 31 år till 62 år. 

Medelålder var 49 år och erfarenheten inom yrket var i genomsnitt 20 år. Respondenternas 

befattning var från konsult till chefsnivå.  

Konstruktion av intervjuguide 

Intervjuguiden utformades i enlighet med studiens syfte och bestod av fem 

huvudfrågor med varierande antal följdfrågor (Bilaga 2). Första frågan bör vara av enkel 

karaktär för att respondenten ska känna sig bekväm i situationen, förslagsvis får respondenten 

berätta om sin roll (Denscombe, 2016). Fråga ett lyder därför ”Hur skulle du beskriva din 

yrkesroll inom kommunen?”. Följdfrågorna klargör respondenternas huvuduppgift samt vad 

han eller hon hade önskat spendera mer tid respektive mindre tid på. Svaren gav indikation på 

om respondenten arbetade med arbetsuppgifter av strategisk eller operativ karaktär. ”Hur 

upplever du att andra i organisationen uppfattar din roll?” möjliggjorde för respondenten att 

leda in på om det fanns olika uppfattningar och därmed olika förväntningar på HR. Frågan 

”Anser du att det är möjligt för HR att representera både arbetsgivaren och arbetstagarna 

likvärdigt?” syftade till att skapa en förståelse för HR:s position i verksamheten och hur 

respondenterna såg på relationen till arbetsgivaren och arbetstagarna. ”Upplever du att det 

finns skillnader i arbetsgivarens och arbetstagarnas förväntningar på dig?” genererade ett 

direkt svar kopplat till studiens syfte, vilken inkluderade följdfrågor om utmaningar i att möta 

såväl lika som olika förväntningar. Som en sista huvudfråga kontrollerades HR:s möjlighet i 

att vara en neutral part. 

Intervjuguiden var väl genomarbetad innan den tillämpades i praktiken, vilket innebar 

att varje fråga diskuterades och blev tilldelad ett syfte. Anledningen var att säkerställa att 

frågorna bidrog med värdefull information och att frågorna var av relevans kopplat till 

studiens syfte. Efter att intervjuguiden genomgått en granskning bedömdes att intervjuerna 

kunde påbörjas.  
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Intervjuprocess       

Intervjuerna utfördes på respondenternas arbetsplats för att minimera bortfall av 

arbetstid och därigenom öka möjligheten för fler att delta. Det fanns kontor alternativt 

konferensrum att tillgå vid varje intervjutillfälle. Av de tio intervjuerna utfördes sju av enbart 

en intervjuare och tre med intervjuare och bisittare. Första intervjun utfördes gemensamt för 

att säkerställa att frågorna genererade tydliga svar och där bisittaren kunde vara kritisk till 

frågorna i större utsträckning än intervjuaren. Med en bisittare ökar chanserna att fånga upp 

eventuell information som kan ligga till grund för ytterligare frågor (Eisenhardt, 1989). Som 

följd av att intervjuguiden inte förändrades efter första intervjun, blev intervjun en del av 

insamlade data. Syftet med att ytterligare två intervjuer utfördes gemensamt var att säkerställa 

att den data som samlades in stämde överens med studiens syfte. För att effektivisera den tid 

som fanns att tillgå valdes att hålla resterande intervjuer enskilt. Alvesson (2011) menar att 

fördelen med att hålla enskilda intervjuer är att respondenten blir mer bekväm. Vidare menar 

han att en passiv observatör kan uppfattas som granskande, vilket kan skapa osäkerhet och 

hämma respondentens svar.   

Med hänsyn till respondenternas och intervjuarnas tillgänglighet, schemalades 

intervjuerna med ett tidsspann på nio dagar. Sammanlagt utfördes de tio intervjuerna under 

fyra dagar, maxantalet intervjuer per dag var tre stycken. Intervjuernas längd varierade mellan 

15 och 40 minuter med en genomsnittstid på 30 minuter. Efter varje avslutad intervju 

avlyssnades inspelningen för att garantera att intervjumaterialet var av god kvalitet och för att 

observera och analysera förbättringsmöjligheter till nästkommande intervju (Patton, 1987). 

Etik 

I Sverige finns fyra etiska principer som eftersträvas vid forskning: informationskrav, 

samtyckeskrav, konfidentialitetskrav samt nyttjandekrav. Alla dessa fyra principer har tagits 

hänsyn till under studien. Principerna innebär att respondenterna ska ha informerats om 
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studiens syfte, att deltagandet är frivilligt samt att respondenten själv bestämmer över sitt 

deltagande i studien. Vidare säkerställer principerna att respondenterna förblir anonyma och 

att data endast används för studiens syfte (Bryman, 2011; Vetenskapsrådet, 2002).  

För att säkerställa att respondenterna informerades om de etiska principerna 

utformades ett samtyckesdokument (Bilaga 1) i enlighet med Vetenskapsrådet (2002). I 

samband med att intervjutillfället bokades, skickades samtyckesdokument ut om de etiska 

grunder som studien vilar på. Varje intervjutillfälle inleddes med att intervjuaren gick igenom 

dokumentet för att säkerställa att respondenten förstått innebörden av att delta. Efter 

genomgången skrevs dokumentet under av båda parter. Enligt Denscombe (2016) bör 

forskaren skriva under samtidigt som respondenten eftersom det hör till god sed. Det försäkrar 

respondenten om att forskaren håller sin del av samtyckesdokumentet.  

Forskningskvalitet  

För att säkerställa att studien uppnår god forskningskvalitet tillämpades de fyra 

kriterier som beskrevs av Bryman (2011); trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet samt 

möjlighet att styrka och konfirmera. Studien har utförts i enlighet med Vetenskapsrådets 

(2002) etiska principer, vilket tidigare redovisats. Det togs ett aktivt beslut att inte rapportera 

resultatet till respondenterna innan studien var slutförd. Anledningen till beslutet grundades i 

den risk som finns i att respondenterna intar en försvarsställning och korrigerar sina svar efter 

det ideal som finns för HR-praktiker. Som forskare åligger också ett ansvar i hur deltagarna i 

studien presenteras. Det fördes frekvent en diskussion om hur detaljerad information om 

respondenterna som skulle delges för att fortsatt kunna bevara deras anonymitet. Det valdes 

således att inte presentera respondenternas titlar, eftersom det skulle kunna avslöja deras 

identitet. Nackdelen med detta är dock att studien inte fullständigt går att reproducera, 

eftersom andra forskare inte kan efterlikna det exakta urvalet. För att försäkra att det fanns en 

tydlig redogörelse för forskningsprocessen lät två utomstående granska studien. Efter att 
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granskarna lämnat kommentarer och detta korrigerats ansågs att den tillämpade 

forskningsprocessen var väl redovisad. Ytterligare ett tillvägagångssätt som tillämpades för 

att säkerställa god forskningskvalitet var att i ett första skede analysera den insamlade data 

separat. Syftet var att minska subjektiviteten i analysprocessen, eftersom det finns en risk att 

författarnas förförståelse tenderar att påverka resultatet (Bryman, 2011).  

Analys 

Tematisk analys användes för att analysera insamlade data. Analysen utfördes i 

enlighet med de riktlinjer samt de sex steg som utformats av Braun och Clarke (2006). Inga 

teman bestämdes i förväg utan tilläts framkomma från respondenternas svar. Första steget i 

analysen var att transkribera det inspelade materialet, vilket utfördes exakt efter ordalydelsen. 

För att säkerställa kvalitén på transkriberingen jämfördes det skriftliga materialet med 

inspelningen. Den transkriberade data lästes sedan igenom flera gånger och initiala idéer 

noterades. Därefter påbörjades individuell kodningen av materialet, vilket innebar att 

författarna bearbetade data separat. Analysen utgick både från det sematiska och det latenta, 

vilket innebar att hänsyn togs till det som sades under intervjun men också till det som var 

underliggande. Koder identifierades utifrån dess relevans till studiens syfte och utifrån vad 

som var återkommande i fler av intervjuerna. Den individuella analysen och kodningen av de 

tio intervjuerna tog en vecka att genomföra, därefter gjordes en gemensam analys av 

intervjuerna. Författarnas olika koder jämfördes med varandra och det konstaterades att det 

gjorts liknande observationer. Det visade att författarna varit överens om hur data skulle 

tolkas (Bryman, 2011). Således påbörjades den tredje fasen i den tematiska analysen; att 

skapa teman utifrån koderna. Initialt fanns fem huvudteman, men genom bearbetning 

minskades dessa till två huvudteman med tillhörande underteman. En ”mindmap” var 

behjälplig i det här steget då den visualiserade och gjorde det möjligt att förstå sambanden 

mellan teman. När temana ansågs vara adekvata jämfördes dessa med de koder som 
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framkommit från analysen för att säkerställa kvalitén, därefter namngavs temana. För att 

temats innebörd skulle fångas var det viktigt att namnen som tilldelades var målande och 

informativa. Avslutningsvis valdes citat ut som ansågs representera respektive tema bäst 

(Braun & Clarke, 2006).   

Resultat 

Under resultat beskrivs de två huvudteman med tillhörande underteman som framkom 

under analysen (Tabell 1). Vidare presenteras citat som anses representera respektive tema. 

Första temat beskriver hur HR upplever förväntningarna från arbetstagare och arbetsgivare 

samt huruvida det påverkar HR:s arbetssituation. Här presenteras också anledningen till varför 

majoriteten av HR inte upplever motstridiga förväntningar i sin yrkesroll. Trots att 

majoriteten av HR inte upplever rollkonflikt antyder somliga respondenter på att det finns 

utmaningar i HR-rollen, vilket utgör studiens andra tema.  

Tabell 1 

Teman och underteman 

 

Frånvaron av rollkonflikt 

Resultatet visade att nio av tio respondenter ansåg att det inte fanns någon problematik 

i att möta arbetsgivarens och arbetstagarnas förväntningar. Det fanns således ingen antydan på 

rollkonflikt bland dessa respondenter. Trots att det fanns olika förväntningar på HR verkade 

respondenterna trygga i sin roll och kunde därför kommunicera vilka förväntningar som var 

Tema Undertema 
Frånvaron av rollkonflikt Rolltydlighet 

HR:s relation till cheferna  
HR:s relation till medarbetarna 
Helhetssyn 
 

Utmaningar i HR-rollen Balansera de strategiska och operativa 
arbetsuppgifter 
Bromsa sig själv 
Motsägelsefulla förväntningar 
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rimliga att ha på HR. Fem respondenter beskrev tydligt en helhetssyn där det var viktigt att 

värna om såväl arbetsgivaren som arbetstagarna. Under intervjuerna uttryckte respondenterna 

sig i termer av chef och medarbetare, vilket är detsamma som arbetsgivare och arbetstagare.  

Rolltydlighet. Genomgående i intervjuerna var att respondenterna upplevde sin 

yrkesroll som bred men tydlig. Samtliga ansåg sig vara arbetsgivarrepresentanter. Endast en 

ansåg att rollen kunde upplevas som svårförståelig, det var dock ingenting som utgjorde ett 

problem för respondenten. Han förklarade sin situation: ”Jag menar ställs [jag] inför det 

faktum att jag är tvungen att ta reda på vad som gäller så tar jag reda på det, sen så löser jag 

det så att det är inget problem för mig personligen.” (Respondent 5, man). Resterande 

respondenter var trygga i sin roll och uttryckte: ”rollen är ju solklar” (Respondent 2, man). 

Resultatet visade att det var tydligt för HR vem de skulle representera. En respondent sa: 

”men vi är en arbetsgivarrepresentant och därför finns vi” (Respondent 8, man). Det fanns en 

gemensam uppfattning bland respondenterna att cheferna var HR:s kundgrupp. En respondent 

berättade: ”Våra kunder är cheferna punkt. Den som jobbar på HR har ingen annan kund.“ 

(Respondent 10, man).   

En trygghet i HR-rollen var att det fanns en tydlig arbetsbeskrivning. Det förenklade 

arbetssituationen eftersom att HR därför kunde förmedla vad som var inom gränserna för 

HR:s arbetsuppgifter. En respondent förklarade: ”Men allting går ju inte heller i vårt uppdrag 

och det ska [cheferna] veta. Det finns ju liksom en uppgiftsbeskrivning som säger att det här 

kan vi hjälpa till med annars får man föra en dialog.” (Respondent 9, kvinna).    

HR:s relation till cheferna. Samtliga respondenter ansåg att relationen med cheferna 

var god. Däremot varierade HR:s kontakt med cheferna. En respondent sa: ”Vissa chefer 

nyttjar ju en ganska ofta och man har god kontakt andra ser man inte så där, eller frågar inte 

utan är väldigt självständiga.” (Respondent 9, kvinna). HR:s relation med cheferna samt hur 

väl kommunikationen fungerade, visade sig vara avgörande för hur mycket cheferna valde att 
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använda HR-funktionen. Det framkom ingen tydlig anledning till varför kontakten varierade, 

vilket illustreras i följande citat:  

Där känner jag ju att med några utav [cheferna] så har jag väldigt nära relation och 

daglig, eller kanske inte daglig men tät kontakt med, medan andra väljer att inte bolla 

frågor med mig på samma sätt. Om det är att de inte vet vad de ska ha mig till eller att 

de tycker att de kan det här själva eller om de tror att de inte får störa mig det vet man 

ju inte riktigt ... det är ju inte alla chefer som använder mig som de skulle kunna. 

(Respondent 4, kvinna) 

  En respondent ansåg dessutom att det fanns en risk att cheferna inte visste vad de kunde 

förvänta sig av HR och förklarade att ”vissa kan kanske inte veta vad de kan förvänta sig ... Det 

kanske inte är glasklart att vi är arbetsgivarrepresentanter lika mycket som [cheferna]” 

(Respondent 6, kvinna). 

Trots att majoriteten av cheferna var medvetna om HR:s roll, visade resultatet att sju 

av tio respondenter upplevde att cheferna förväntade sig mer av HR. En respondent 

förklarade: ”De skulle säkert vilja ha mer ... jag har ju liksom inte jättestora medel till att göra 

det men man skulle ju vilja få ut mer utav HR-funktionen.” (Respondent 4, kvinna). Vidare 

menade respondenterna att det fanns chefer med mer specifika förväntningar på HR. En 

respondent förklarade: ”De skulle nog vilja att vi gör vissa saker eller skriver ett protokoll ... 

men vi gör inte allt.” (Respondent 9, kvinna). En annan respondent sa: ”Jag tror att man 

egentligen förväntar sig att jag borde nog kanske kunna lite mer en expertroll.” (Respondent 

3, man). Resultatet visade också att det fanns chefer som ville lägga över sitt chefsansvar på 

HR. En respondent förklarade: ”Det kan ju säkert finnas en del som förväntar sig att, nej men 

lös mina problem. Ja men vi hjälper dig att lösa dina problem men det är du som frontar 

dem.” (Respondent 8, man). Trots att cheferna önskade mer av HR-funktionen ansåg samtliga 

respondenter att det var oproblematiskt. En respondent menade att han istället blev motiverad 



17 	

och förklarade: ”Det påverkar inte mig liksom negativt personligen att jag blir stressad av det, 

utan det är snarare tvärtom att det påverkar mig till att försöka se till att de behoven då 

tillfredsställs.” (Respondent 5, man). När respondenterna upplevde att cheferna förväntade sig 

mer än vad det fanns resurser till valde HR att kommunicera vilka förväntningar som var 

möjliga att ha på HR-funktionen. Vid de tillfällen när cheferna kom med orimliga 

förväntningar valde en respondent att bemöta det enligt följande: ”För alltså är det 

förväntningar som de har rätt till då löser vi det. Är det förväntningar man inte har [rätt till], 

då talar jag ju om det för dem, att det kan jag inte hjälpa er med.” (Respondent 2, man).   

HR:s relation till medarbetarna. Resultatet visade att det fanns medarbetare som 

förväntade sig mer än vad HR kunde infria. Det handlade i de fall om att medarbetarna 

förväntade sig att HR skulle företräda dem. En respondent upplevde att medarbetarna 

förväntade sig att HR skulle vara en ”kaffedrickande kompis” (Respondent 2, man). Samma 

respondent förklarade: ”Ungefär de förväntar sig att jag ska hålla dem om ryggen och köra 

över den som är chef” (Respondent 2, man). Fler respondenter uttryckte att medarbetarna 

förväntade sig få stöd av HR i konflikter med chefen, vilket var en missuppfattning enligt HR. 

Ja vi ska hjälpa dig men i form av att du ska följa reglerna, du ska få det stöd du har 

rätt till men inte i form av att hjälpa dig mot din chef. ... då talar jag om hur vårt 

förhållningssätt är ... Ganska oproblematiskt eller korrekt men jag tror att det är viktigt 

med tydlighet. (Respondent 8, man)   

Medarbetarnas höga förväntningar på HR utgjorde inget problem för respondenterna. Större 

delen av respondenterna poängterade istället att det var viktigt att föra en dialog med 

medarbetarna. En respondent uttryckte: ”Sen så är det ju kommunikation på alla dess sätt och 

vis, via samverkan med fackliga organisationer … ja på alla möjliga sätt och vis” 

(Respondent 5, man). Genom kommunikation blev det tydligt för medarbetarna i vilka 

ärenden de kunde kontakta HR. 
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Huruvida respondenterna valde att se medarbetarna som en del av sin kundgrupp 

varierade. Tre respondenter ansåg att kontakten med medarbetarna ingick i deras 

arbetsuppgifter eftersom ”alla medarbetare [har] möjlighet om man vill prata med mig, det är 

ju såna som skickar mejl och inte vill prata med sin chef exempelvis om något” (Respondent 

2, man). Resterande sju respondenter ansåg inte att medarbetarna tillhörde sin kundgrupp 

eftersom all kommunikation gick via chefen. En respondent förklarade:      

Men då för man en dialog och så återkopplar man till chefen och så säger man: jag 

kommer prata med din chef och så är det den som kommer att få komma tillbaka till 

dig. Därför att min roll är inte att vägleda medarbetaren egentligen utan det är chefens 

ansvar. (Respondenten 9, kvinna)   

En respondent gav en antydan till varför medarbetarna fortfarande valde att kontakta HR. 

Respondenten förklarade:  

Kanske fanns HR mer för arbetstagaren förr ... Då gick ju den enskilde anställde till 

den istället för till chefen och frågade om semester och uttag av timmar och närvaro 

och allt sånt där. Idag gör man det med sin chef. Och därmed så klipptes banden mot 

HR. Återigen är det då bara chefen kvar som HR möter. (Respondent 10, man) 

Som en följd av den minskade kontakten med HR riskerade också medarbetarnas kännedom 

om HR-funktionen att minska. Vidare beskrev en respondent: ”Jag tror, alltså arbetstagare om 

vi tittar då längst ut i periferin, de medarbetarna som liksom, jobbar på golvet inom 

citationstecken, vissa av dem tror jag inte ens vet vilka vi är.” (Respondent 7, man). Det här 

förklarar också en annan respondent bero på att HR ”inte har så mycket kontakt med 

arbetstagare” (Respondent 9, kvinna).  

Trots att HR inte upplevde någon rollkonflikt i att möta medarbetarnas förväntningar, 

upplevde en respondent ett problem. I en verksamhet fanns det medarbetare som inte vågade 
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uttrycka sina åsikter och upplevde därför att det inte fanns någon stödfunktion för dem. En 

respondent gav ett exempel: ”Då upplevde de dilemmat om man då gick till HR-avdelningen 

så är det samma, så känns det som att HR-avdelningen mer representerar arbetsgivaren än 

arbetstagarna och där blir det ju ett dilemma.” (Respondenter 5, man). Respondenten menade 

att det utgjorde ett dilemma att vara en stark arbetsgivarrepresentant, eftersom det ökade 

risken för att medarbetarna inte vågade kontakta HR när det gällde känsliga frågor. I kontrast 

till det ovan presenterade dilemmat menade en annan respondent att det var omöjligt att vara 

en neutral part vid konflikter.     

Eftersom vi uttalat stödjer chefer så tror jag att det blir lite konstigt annars, alltså i 

relationen, alltså till chef först och främst men också till medarbetarna, att man helt 

plötsligt sen ska gå in på något vis och börja medla. Det blir inte riktigt trovärdigt. 

(Respondent 8, man) 

Kontakten med medarbetarna varierade således bland respondenterna och det fanns dessutom 

olika uppfattningar om vilket stöd de kunde förvänta sig av HR. Flera respondenter menade 

att det var viktigt att ha ett helhetsperspektiv för att värna om verksamhetens bästa. 

Helhetssyn. Som tidigare nämnts innefattade samtliga respondenters 

arbetsbeskrivning ett tydligt arbetsgivarperspektiv. Trots detta var det fem respondenter som 

betonade vikten av att ha ett helhetsperspektiv. Vidare innebar det en ambition att ”skapa bra 

och fungerande arbetsplatser där vi har medarbetare som trivs och som inte bara trivs utan 

som presterar något” (Respondent 2, man). Ytterligare en respondent förklarade: ”Vi är ju inte 

betjänta av att ha någon arbetstagare som mår dåligt eller arbetsgivarrepresentanter som far 

illa utan målet är ju helheten, hela organisationen.” (Respondent 1, man). En annan 

respondent framhävde betydelsen av att kunna jämka vid avtal och regler för att skapa en god 

arbetsmiljö, där både arbetstagare och arbetsgivare skulle känna sig tillfredsställda. 
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Man ska ha med sig det här i bakhuvudet att man ska jobba för en human syn på nåt 

sätt. Att inte vara för strikt med det där med avtal, att inte bara leta paragrafer utan 

försöka hitta bra lösningar. Det tror jag att man tjänar på i längden liksom för att ha en 

bra arbetsmiljö och trivsel. (Respondent 3, man) 

Två respondenter förtydligade möjligheten att kunna vara arbetsgivarrepresentant och 

samtidigt kunna värna om medarbetarna. En HR-funktion ”har ju ett arbetsgivarperspektiv 

och ska ha ett arbetsgivarperspektiv, men den måste ju ha ett klokt arbetsgivarperspektiv och 

se liksom till verksamhetens och förvaltningens bästa” (Respondent 5, man). Den andra 

respondenten förklarade: 

Ur ett juridiskt arbetsrättsligt perspektiv så är jag arbetsgivare fullt ut, till 100 procent 

... men sen i vardagen, i anställningen så har jag ett arbetsmiljöansvar och så att säga 

även ett etiskt ledaransvar. Och etiken finns inte i några regelverk, det finns i 

människors medvetande och samhällets normer. (Respondent 10, man) 

Den dagliga kontakten fanns inte med medarbetarna men trots det fanns ett bredare perspektiv 

som ändå innefattade medarbetarnas välmående. Genom att anta ett sådant helhetsperspektiv 

innebar det att HR inte upplevde att de utförde arbetsuppgifter som var oförenliga.  

Utmaningar i HR-rollen 

Resultatet visade att det fanns vissa utmaningar i HR-rollen. Framträdande var 

kombinationen av att arbeta strategiskt och operativt, vilket upplevdes som tidskrävande av 

sju av tio respondenter. Ytterligare en upplevd utmaning var att arbeta i en bred roll. Det gav 

upphov till hög arbetsbelastning, någonting som förutsatte att HR kunde begränsa sina 

arbetsuppgifter. Till skillnad från övriga respondenter antydde en respondent på rollkonflikt 

som uppstod på grund av olika lagar och avtal samt divergenta förväntningar från 

arbetsgivarrepresentanter.  
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Balansera de strategiska och operativa arbetsuppgifterna. Samtliga respondenter 

kombinerade operativa och strategiska arbetsuppgifter. Tiden som ägnades åt de olika 

uppdragen varierade hos respondenterna. Sex respondenter utförde huvudsakligen operativa 

arbetsuppgifter medan resterande ansåg att de främst arbetade strategiskt. Det fanns dock en 

uppfattning att det strategiska och operativa arbetet ibland var svårt att särskilja eftersom ”det 

jag gör idag det får ju effekter längre fram” (Respondent 2, man). Av alla respondenter 

önskade fem arbeta mer strategiskt och två mer operativt. Det fanns ett tidsskäl till att det inte 

var möjligt att kombinera de två arbetsuppgifterna i den utsträckning som respondenterna 

önskade. En respondent förklarade: ”Men hur man än gör så upplever man själv och känner 

att, att man skulle vilja ha kanske en timme mer om dagen att bara träffa och möta upp 

människor och medarbetare” (Respondent 10, man). Ytterligare en respondent sa: ”Man 

skulle liksom vilja jobba med vissa saker på längre sikt men av tidsskäl så får man prioritera 

det som, alltså du kan ju inte se till att inte någon får lön för du ska göra någonting sådant 

istället.” (Respondent 3, man). Det fanns utmaningar med att arbeta kombinerat, framförallt 

för de som främst arbetade strategiskt. En respondent nämnde att det kunde vara svårt att 

förhålla sig till de operativa arbetsuppgifterna, vilket är någonting som nästkommande citat 

illustrerar: 

Men jag kan känna ibland att jag fastnar att det är jättelätt att fastna i det operativa, 

konsultandet, det här vardagliga. Så att där måste vi jobba hela tiden så att jag får 

jobba med det jag ska jobba med, det strategiska så. (Respondent 6, kvinna) 

Upplevelsen av att arbeta kombinerat varierade mellan respondenterna. Trots att det fanns 

utmaningar upplevdes det också som ”ett väldigt roligt sätt att jobba på” (Respondent 4, 

kvinna).   

Bromsa sig själv. Resultatet visade att det var viktigt i en HR-roll att kunna sätta 

gränser. Samtliga respondenter hävdade att rollen innefattade många och breda 
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arbetsuppgifter, vilket medförde ett krav på att inte åta sig mer än vad som var hanterbart. 

Utmärkande var tre kvinnliga respondenter som berättade att en av rollens främsta utmaningar 

var att kunna bromsa sig själv. En av de kvinnliga respondenterna berättade:  

Ja den största utmaningen är nog … vi går igång och tycker saker är jätteroliga. Men 

har vi tid till det och är det våran uppgift? … Så jag brukar säga att vi vill väldigt 

mycket och det är väldigt mycket som är roligt att jobba med HR-frågor och det skulle 

jag säga kanske är den största utmaningen, att bromsa sig själv. (Respondent 9, 

kvinna) 

Motiven till respondenternas upplevda utmaning varierade dem emellan. Respondenten ovan 

uttryckte det i form av att det fanns många roliga arbetsuppgifter och att det därför fanns en 

risk för överbelastning. Nästkommande respondent förklarade problematiken med 

gränssättning som en del av att hon var ”service minded”.  

Det är ju en balansgång mellan att jag inte ska göra jobbet åt dem, till att ändå ge dem 

en bra service ... du sitter liksom i knät på de cheferna du jobbar med och börjar hjälpa 

dem väldigt mycket och tillslut kommer det vara en ohållbar situation ... För jag är ju 

väldigt service minded som person och vill ju ha en bra relation och tycker inte om att 

säga, nej det får du göra själv, utan det får man göra på ett bra sätt. (Respondent 4, 

kvinna) 

En annan respondent menade att förvaltningens storlek utgjorde en anledning till varför det 

upplevdes som en utmaning att begränsa arbetet.   

Nej, jag kan nog tycka att min roll inom HR som område, att i stort sett allting faller 

där inom. Men där måste man själv vara väldigt duktig på att inte suga åt sig eller ta 
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över för det är väldigt, väldigt lätt. Det finns oändligt att göra, speciellt i en sån här 

liten förvaltning i förhållande till resten. (Respondent 6, kvinna) 

Det var främst i relationen till cheferna som det var viktigt att kunna sätta gränser eftersom 

cheferna var HR:s kundgrupp. Respondenterna upplevde att cheferna tenderade att överlåta 

mer arbetsuppgifter på HR än vad det fanns resurser till. En respondent uttryckte att 

gränssättning var viktigt, trots att han inte upplevde det som en utmaning, ”Vad bra då kan du 

väl skriva minnesanteckningarna också? Och där går gränsen säger jag, vi stöttar ju juridiskt 

men vill de göra protokoll eller någonting så gör de det själva” (Respondent 10, man). 

Motsägelsefulla förväntningar. Av samtliga respondenter antydde en på att rollen 

kunde ge upphov till rollkonflikt. Det var vid två särskilda situationer respondenten upplevde 

motsägelsefulla förväntningar. En problematik som respondenten beskrev var motsägelsefulla 

lagar. Exempel som gavs var kommunens uppdrag att tillhandahålla hemtjänst samtidigt som 

arbetsgivaren ansvarar för att medarbetarna har en god arbetsmiljö.    

Men så har vi samtidigt en lagstiftning som säger att kommunen ska tillhandahålla 

hjälp till den som behöver det och där är det inte alltid vi får svar på vilken fot vi ska 

stå på. Våra medarbetare kan må dåligt av att vara i ett specifikt hem. Men vi ska 

tillhandahålla hemtjänst. (Respondent 4, kvinna) 

Medarbetarna förväntade sig att de skulle kunna verka i en god arbetsmiljö samtidigt som 

arbetsgivaren var tvungen att uppfylla de lagkrav som fanns inom socialtjänstens områden. I 

exemplet ovan fanns olika lagkrav som inverkade på HR:s arbete, vilket medförde problem i 

att bedöma vad som skulle prioriteras. 

Ytterligare en situation som gav upphov till att HR upplevde motstridiga förväntningar 

var lönesättning vid en nyanställning. Det berörde då motstridiga förväntningar mellan olika 

arbetsgivarrepresentanter. Respondenten förklarade:  



24 	

Där är ju, blir, personalenheten ofta en liten bromsande funktion i lönesammanhang 

för om du tänker dig en som söker jobb hos oss och som har ett väldigt högt 

löneanspråk och du som chef vill väldigt gärna anställa den här personen, facket vill få 

lönen, personen vill få upp lönen och chefen vill ju bara få den anställd. Så den enda 

som bromsar det här är ju vi på personalenheten och det är ju för ... vi måste ju ha 

arbetsgivarperspektiv här. (Respondent 4, kvinna) 

Trots att det fanns fler parter inblandade var det de divergenta förväntningarna från 

arbetsgivarrepresentanterna som respondenten upplevde var påfrestande. Chefen som nämns i 

exemplet ovan värnade främst om sin verksamhet och var därför angelägen om att anställa 

kompetent arbetskraft. HR fungerade då som en kontrollfunktion för kommunens 

lönestruktur. I de fall respondenten godkände en för hög lön förklarade hon att det berodde på 

viljan att tillfredsställa den rekryterande chefen. Respondenten förklarade hur hon upplevde 

situationen: ”Det kan ju vara lite frustrerande så där och jag kan få lite ont i magen sen efteråt 

och liksom, uh, nu släppte jag nog igenom en lite för hög lön.” (Respondent 4, kvinna). 

Resultat i förhållande till tidigare forskning  

Resultatet visade att nio av tio respondenter inte upplevde någon rollkonflikt. En 

tydlig arbetsbeskrivning kunde förklaras vara anledningen till att respondenterna inte 

upplevde någon rollkonflikt (Caldwell, 2003; Welch, & Welch, 2012). Ur resultatet framkom 

att arbetsbeskrivningen klargjorde att HR representerade arbetsgivaren. Vidare innebar 

arbetsbeskrivningen att respondenterna i studien kunde klargöra vilka förväntningar som var 

rimliga att ha på HR-funktionen, både för medarbetare och chefer.  

HR:s förhållande till medarbetarna. Resultatet visade att respondenternas 

förhållningssätt till medarbetarna varierade. Tre respondenter menade att medarbetarna 

tillhörde sin kundgrupp och att det därför var viktigt att vara lyhörd för deras behov. En av 

respondenterna uttryckte att medarbetarna kunde kontakta honom när de inte ville anförtro sin 
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chef eller i ärenden rörande chefen. Samma respondent menade att medarbetarna förväntade 

sig att HR skulle företräda dem i ärenden mot chefen, vilket HR ansåg vara felaktigt. När HR 

förmedlar två motstridiga budskap till medarbetarna bör det medföra en risk för HR att 

uppleva rollkonflikt. Detta eftersom medarbetarna inte vet vilka förväntningar som är rimliga 

att ha på HR-funktionen och att medarbetarna därför förväntar sig mer än vad HR kan 

uppfylla. Dessutom innebär ett sådant förhållningssätt att HR måste ta hänsyn till 

medarbetarnas förväntningar. Sheehan et al. (2016) menade att HR inte besitter de resurser 

som krävs för att hantera förväntningar från både arbetsgivaren och arbetstagarna. Skulle 

dessa förväntningar vara divergenta kan det utgöra ytterligare en anledning till att HR 

upplever rollkonflikt (Biddle, 1986). Trots att det fanns skäl till att HR skulle kunna uppleva 

rollkonflikt, var det inget som de tre respondenterna rapporterade. Det kan förklaras genom 

Ulrich et al. (2007) som menar att HR behöver integrera den arbetstagarcentrerade rollen med 

den arbetsgivarcentrerade för att undvika rollkonflikt. Till skillnad från de respondenter som 

ansåg att medarbetarna var en del av sin kundgrupp, menade resterande sju respondenter att 

medarbetarna inte tillhörde kundgruppen och därför skulle hänvisas till chefen. En respondent 

lyfte bristen på trovärdighet som kunde uppstå, både i relationen till medarbetarna och 

cheferna, om HR agerade neutral part. Tidigare forskning visade i linje med respondenten, att 

det inte var möjligt för HR att tillfredsställa både arbetstagarna och arbetsgivaren (Beer, 1997; 

Caldwell, 2003; Guest, & Woodrow, 2012, Van Buren et al., 2011). När det inte finns någon 

kontinuerlig kontakt mellan HR och medarbetarna bör risken minska för HR att uppleva 

rollkonflikt eftersom det inte finns några krav på HR att möta arbetstagarnas förväntningar. 

Resultatet visade att båda förhållningssätten mot medarbetarna fungerade för HR-praktikerna 

i denna studien. Trots att respondenternas förhållningssätt till medarbetarna varierade, gav 

inget av dem upphov till rollkonflikt.  
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Det framkom såväl i teorin som ur somliga intervjuer att HR-rollen har förändrats i 

form av vilken medarbetarsyn HR har. Vid vidare analys av data framkom att respondenternas 

ålder verkade influera vilken medarbetarsyn som tillämpades. De äldre antydde i större 

utsträckning än de yngre på att även medarbetarna ansågs vara en del av HR:s kundgrupp. Det 

kan därför tyda på att de i åldern 45 år och äldre har bevarat en helhetssyn i större 

utsträckning än de i åldern 44 år och yngre. Eventuellt kan anledningen till yrkesvalet varierat 

mellan de olika åldrarna. Tidigare kanske det främst var arbetet med människor som lockade 

individer att påbörja en karriär inom yrket. Skiftet från personalarbete till det strategiska HR 

innebär att yrket fått en högre status. Det är idag vanligt att HR finns representerade i 

ledningsgruppen och är respekterade i organisationen (Ulrich et al., 2007). Det kan således 

innebära att individer numera väljer att arbeta inom HR för de strategiska arbetsuppgifterna 

och för den status som titeln medför. Vidare kan det förklara varför medarbetarperspektivet 

inte är lika framträdande hos de yngre respondenterna. Risken för att HR upplever rollkonflikt 

kan således minska eftersom att medarbetarperspektivet för nya HR-praktiker inte är lika 

framträdande som hos de äldre.  

Helhetssyn. Tre av respondenterna ansåg att medarbetarna var inkluderade i 

kundgruppen, trots det var det fler som poängterade att det var viktigt att ha ett bredare 

verksamhetsperspektiv. Vidare innebar ett sådant perspektiv att medarbetarnas välmående och 

trivsel var viktigt för att skapa en fungerande arbetsplats, men också för att medarbetarna 

skulle prestera. Trots att samtliga respondenter ansåg sig ha ett arbetsgivarperspektiv, lyftes 

under intervjuerna ord som humant och klokt arbetsgivarperspektiv samt etiskt ledaransvar. 

Det tyder på att det fortfarande finns en helhetssyn hos dessa respondenter där medarbetarna 

anses vara ett bidrag till att uppfylla långsiktiga mål och därför utgör en del av det strategiska 

arbetet. Bland annat förklarade en respondent att välmående medarbetare ger positiva effekter 

längre fram. HR-praktikers tendens att betrakta arbetet med medarbetarna som strategiskt var 
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också vad som framkom i en studie som undersökte HR:s upplevelser av att kombinera den 

strategiska rollen med den arbetstagarcentrerade (Brown et al., 2009). Det framkom i Browns 

studie att respondenter rättfärdigade sitt medarbetarfokus genom att hävda att medarbetarnas 

välmående utgjorde en strategisk betydelse för organisationen. Genom att anta ett sådant 

synsätt kunde respondenterna i den studien hantera båda rollerna utan att uppleva en konflikt. 

Resultat från både denna och Browns studie kan tolkas som att det finns HR-praktiker som 

har skapat ett verktyg för att hantera de arbetstagarcentrerade och de strategiska 

arbetsuppgifterna parallellt. Ett sådant angreppssätt förutsätter dock att arbetstagarna och 

arbetsgivaren har gemensamma mål och värderingar, eftersom HR därför kan arbeta för att 

tillfredsställa båda parter (Van Buren et al., 2011). Det har dock framkommit att det är svårt 

att förena alla parters förväntningar i praktiken (Geare et al., 2006), vilket kan förklaras vara 

anledningen till varför en respondent i denna studie upplevde rollkonflikt. Respondenten 

upplevde att arbetsgivarrepresentanter inte delade samma vision för verksamheten. Det kan 

vara problematiskt eftersom enade arbetsgivarrepresentanter bör vara en förutsättning för att 

kunna förena arbetstagarnas och arbetsgivarens mål och värderingar. Följden av att 

arbetsgivaren och arbetstagarna inte har gemensamma mål och värderingar kan innebära att 

det finns divergenta förväntningar på HR, vilket kräver en tydlig gränssättning samt en god 

kommunikation av HR-funktionen för att undvika överbelastning och rollkonflikt.  

Utmaningar. En anledning till att HR kan uppleva överbelastning är på grund av det 

kombinerade arbetet med strategiska och operativa uppgifter. Majoriteten av respondenterna i 

denna studien upplevde att ett kombinerat arbete var tidskrävande. Det var också vad Beer 

(1997) och Lemmergaard (2009) beskrev som ett dilemma av att arbeta kombinerat. Det 

kunde leda till tidspress och överbelastning, vilket kunde resultera i rollkonflikt (Sheehan et 

al., 2016). Den tydliga arbetsbeskrivningen kan återigen påstås vara anledningen till varför 

majoriteten av HR-praktikerna inte upplevde någon konflikt. Beskrivningen klargör vilka 
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arbetsuppgifter som är inom gränsen för vad HR förväntas leverera och allt utöver kan HR 

därför delegera. Det fanns dock tre respondenter som menade att det var gränssättning som 

var en av rollens största utmaningar. Vid vidare analys av data visade det sig att det var 

studiens alla kvinnliga respondenter som upplevde utmaningen att sätta gränser. Det kan 

tolkas som att kvinnorna i studien är angelägna om att uppfylla de förväntningar som finns på 

dem. Männen verkar ha satt tydligare gränser för vilka förväntningar som är rimliga att ha på 

HR-funktionen. Tendensen hos kvinnorna att vilja uppfylla andras förväntningar kan ge 

upphov till rollkonflikt om respondenterna inte lyckas begränsa sitt arbete. I linje med 

studiens resultat menade också Sheehan et al. (2016) att kvinnor riskerade att uppleva 

rollkonflikt i större utsträckning än män. Alla tre kvinnor upplevde svårigheter i att sätta 

gränser, däremot var det endast en av dem som upplevde rollkonflikt. Resultatet visade att 

förväntningar inte nödvändigtvis måste uppkomma direkt från en individ, istället nämnde en 

respondent de lagkrav som HR förväntades följa. Risken för rollkonflikt uppstod när lagar 

inte samspelade och ett exempel var när HR förväntades upprätthålla god arbetsmiljö för 

medarbetarna samtidigt som kommunen som arbetsgivare skulle tillhandahålla hemtjänst. Det 

var en situation som HR kunde uppleva som svårhanterlig eftersom att lagarna inte alltid gick 

att uppfylla parallellt med varandra.  

Diskussion  

Syftet med studien var att söka förståelse för huruvida HR-personal inom den 

offentliga sektorn upplevde en rollkonflikt i att uppfylla förväntningar från både arbetstagarna 

och arbetsgivaren. Sammanfattningsvis upplevde majoriteten av respondenterna i denna 

studie inte någon rollkonflikt. Den främsta anledningen var att det fanns en tydlig 

arbetsbeskrivning. Ytterligare förklaring var att HR inte arbetade mot medarbetarna, vilket 

resulterade i att respondenterna inte kände till medarbetarnas förväntningar. I de fall som 

medarbetarna och cheferna förväntade sig mer av HR än vad det fanns resurser till, 
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kommunicerade respondenterna vilka förväntningar som var rimliga att ha på funktionen. Det 

framkom dock att det var fler respondenter som upplevde utmaningar i HR-rollen. 

Utmaningen var främst att kombinera det strategiska och operativa arbetet eftersom det kunde 

ge upphov till tidsbrist och överbelastning. Ytterligare en utmaning som respondenterna 

upplevde var att begränsa sitt arbete. 

 Studiens bidrag till forskningsområdet är genom ökad förståelse för hur HR-praktiker 

kan uppleva arbetet med arbetstagare och arbetsgivare. Den befintliga litteraturen inom 

området tenderar att beskriva HR:s upplevelse av att arbeta mot både arbetstagare och 

arbetsgivare som problematisk, eftersom det kan leda till rollkonflikt. Resultat från den 

aktuella studien visade dock inte det problemet. Vidare bidrar studien till en insikt i att HR 

inte behöver uppleva rollkonflikt, trots att arbetsgivare och arbetstagare har olika 

förväntningar på funktionen.  

Begränsningar, praktiska implikationer samt förslag på vidare forskning 

Med bakgrund i att studien utgörs av kvalitativ design är det inte möjligt att 

generalisera de slutsatser som framkommit om HR:s upplevelse av arbetsgivarens och 

arbetstagarnas förväntningar. Det faktum att majoriteten av intervjuerna utfördes enskilt kan 

ha varit av betydelse för resultatet eftersom att olika förförståelse kan ha influerat de frågor 

som ställdes utöver de i intervjuguiden. Ytterligare en begräsning i studien är att det inte 

tillämpades någon pilotstudie. För att en pilotstudie skulle generera en rättvis indikation om 

intervjuguidens kvalitet, var kravet att testintervjuerna utfördes på en grupp som var 

jämförbar med studiens respondenter (Bryman, 2011). Det konstaterades således att 

testintervjuerna behövde utföras på HR-praktiker. Med grund i de svårigheter som HR-

praktiker uttryckte i att delta i den faktiska studien, gjordes en bedömning att det inte skulle 

vara möjligt att få verksamma inom HR att avsätta tid för att delta i en pilotstudie. Vidare 

gjordes bedömningen att det inte fanns någon lämplig grupp att utföra testintervjuerna på 
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utöver HR-praktiker. Om inte deltagarna i pilotstudien har kännedomen om HR-arbetet samt 

hur det är att arbeta mot arbetstagare och arbetsgivare, finns risken att frågor exkluderas på fel 

grunder. Det beslutades således att inte tillämpa en pilotstudie. Kvalitén på intervjuguiden 

skulle dock med hjälp av en pilotstudie kunnat förbättras.  

Det finns en förhoppning att studien bidrar till att arbetstagare och arbetsgivare får 

ökad förståelse för HR-yrket och vad som kan förväntas av funktionen. Resultatet indikerade 

att ålder var av betydelse för hur respondenterna uppfattade sin yrkesroll. För vidare forskning 

kan det därför vara intressant att undersöka HR:s upplevelser av rollkonflikt kopplat till ålder. 

I samband med en sådan studie kan det också vara intressant att undersöka HR:s upplevelse 

av rollkonflikt kopplat till kön, eftersom att resultatet visade att kvinnor och män uppträdde 

olika i förhållande till de förväntningar som fanns på dem.  
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Bilaga 1 
 

Information och samtycke 

 

Syftet med studien är att undersöka om HR-personal inom den offentliga sektorn upplever 

rollkonflikt när det gäller att uppfylla förväntningar från arbetstagare och arbetsgivare.  

 

För att försäkra att studien sker på etiska grunder följer här ett dokument baserat på riktlinjer 

från Vetenskapsrådet. Deltagandet i studien är frivilligt och du kommer att vara anonym. 

Intervjun genomförs vid det inbokade tillfället och kommer att spelas in för att kunna 

transkriberas och analyseras. Inga obehöriga har tillgång till det inspelade materialet. Du har 

rätt till att avbryta din medverkan när som helst under studien. Notera att om du väljer att inte 

delta eller vill avbryta ditt deltagande behöver du inte uppge varför. Vid de tillfällen avhoppet 

sker under eller efter intervjutillfället förstörs det inspelade materialet direkt. Om hela 

processen genomförs kommer det inspelade materialet förstöras först efter att uppsatsen blivit 

godkänd.  

Efter studien fått godkänt kommer ni få möjligheten att ta del av studien, lämna i så fall gärna 

namn och mejladress på angiven rad nedan. En underskrift bekräftar att du har tagit del av och 

godkänner informationen ovan.  

 

 

 

Deltagarens underskrift     Ort & datum 

 

 

Ansvarig student      Ort & datum 

 

 

Deltagarens email 

 

 

Vid frågor kontaktar du oss via mejl eller telefon: 

Anna Hermansson [telefonnummer] [e-post]  

Lydia Karlsson [telefonnummer] [e-post] 
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Bilaga 2 

 

Intervjuguide 
Inledande samtal 

• Tackar för att de deltar. 
• Gå igenom information- och samtyckesdokumentet. 
• Har ni några frågor?   
• Båda parter skriver under.  

 
Demografiska frågor 

• Kön?  
• Ålder?  
• Hur länge har du arbetat inom HR? 

 
Inspelningen börjar 
 
 
Huvudfråga Följdfråga 

Hur skulle du beskriva din yrkesroll inom 
kommunen?  

Vad anser du är din huvuduppgift?  
 
Finns det arbetsuppgifter som du anser inte 
tillhör din roll men som du ändå gör? 
 
Finns det någonting du saknar/önskar att du 
hade kunnat lägga mer tid på? 

Hur upplever du att andra i organisationen 
uppfattar din roll?  

Hur påverkar det din arbetssituation? 

Anser du att det är möjlig för HR att 
representera både arbetsgivaren och 
arbetstagarna likvärdigt?   
 
 

 

Vem anser du att du främst representerar? 
 
Varför anser du att du främst representerar 
arbetsgivaren/arbetstagarna? Ge exempel.  
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Upplever du att det finns skillnader i 
arbetsgivarens och arbetstagarnas 
förväntningar på dig? 

Vilka är de främsta skillnaderna?  
 
Vad är den största utmaningen i att möta 
dessa förväntningar? 
 
Finns det förväntningar på dig som du 
upplever att du inte kan nå upp till?  
 
Vill du ge exempel? 
 

Upplever du det är möjligt att vara en neutral 
part?   

Vill du ge exempel på någon gång du varit 
tvungen att ta någons parti? 

Är det någonting du vill tillägga?   

 

Inspelningen stoppas 
 
Avslutande samtal 

• Har du några frågor till mig nu? 
• Tack för din medverkan.   

 


