
C-uppsats i psykologi       Handledare: 
15 hp          Lars Ishäll 
Personalprogrammet 
          Examinator: 
LEXP12 - Vårterminen 2015       Roland S Persson 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samspel och utvecklingsmöjligheter på jobbet: En kvalitativ studie 

om HR-medarbetares och chefers upplevelse av att arbeta 

tillsammans 

Nermina Ljutic & Jeanette Lundell 

  



Högskolan för lärande och kommunikation     Tel: 036-101010vx 
Box 1026         Info@hlk.hj.se 
551 11 Jönköping        http://hj.se/hlk 
 

Abstract 

Huvudsyftet med vår studie var att undersöka hur HR-medarbetare och chefer upplever sitt 
samspel. Delsyfte var att undersöka hur HR-medarbetare och chefer ser på utvecklings- 
möjligheter i sitt samspel. Studien har gjorts i en offentlig organisation som nyligen har 
centraliserat sin HR-enhet. En kvalitativ metod har använts och ett målstyrt urval har gjorts. 
Resultatet baseras på tio semistrukturerade intervjuer med sex chefer och fyra HR-medarbetare. 
En tematisk analys genomfördes. Resultatet visar att ett gott samarbete och goda relationer mellan 
chef och HR-medarbetare är viktigt, nödvändigt och uppskattat. Samtidigt kan goda relationer 
mellan linjechefer och HR-medarbetare skapa en ökad arbetsbelastning för HR-medarbetaren och 
hämma dem i att utveckla en enad central HR-enhet. Med en central HR-enhet finns tendenser till 
ökade förväntningar från cheferna på en mer enad personalpolitik. 

  

 

Sökord: Psychology, Human Resources, HRM, line-manager, manager, relations, expectations, 
interactions, role theory
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Inledning 
På de flesta arbetsplatser har det länge funnits en personalfunktion, men över tid har 

personalfunktionens arbete utvecklats och förändrats. Ansvaret för det operativa personalarbetet 

har omfördelats mellan personal-konsult och linjechefer. Den första samlade benämningen var 

personaltjänst, sedan övergick det till begreppet personaladministration och idag är Human 

Resource Management (HRM) ett vedertaget begrepp när det gäller personalfrågor (Granberg, 

2003). HRM handlar om hur organisationer hanterar och leder medarbetarna.  

Personalfunktionens arbete har gått från att vara ett administrativt stöd som ser till 

medarbetarens rättigheter i organisationen till en mer central Human Resource (HR) funktion som 

arbetar strategiskt, supportande och intar en mer konsultativ roll då det operativa HR arbetet i allt 

större utsträckning görs av linjechefen.  

Utvecklingen av HR-funktionen pågår ständigt, det finns en global trend som benämns 

Human Resource Transformation (HRT). HRT har som mål att effektivisera HR-funktionen 

maximalt genom att lägga fokus på hur HR-funktionen skapar värde till organisationen. I 

värdeskapandet finns en tanke att utveckla ett nära samarbete med ledningen och ett affärstänkande 

genom att HR-funktionen blir en del av stabsfunktionen i organisationen. I en förändring och 

effektivisering av HR-funktionen är det inte tillräckligt att bara förändra hur man levererar och 

administrerar tjänster om det fortfarande är samma tjänster som erbjuds. Fokus måste ligga på det 

levererade resultatet, inte på vilka aktiviteter som utförs. För framgång måste det finnas en 

samstämighet mellan HR-processer och övergripande mål och strategier. Både beteende och 

resultat måste förändras och HR-funktionens arbete måste tydligt inrikta sig på att skapa värde till 

medarbetare och chefer. Goda relationer mellan HR-funktion, chef och medarbetare skapar 

trovärdighet och acceptans för HR-funktionen men för ett värdeskapande HR-arbete måste 

relationerna omvandlas till resultat och skapa värde för organisationen. Chefers och medarbetares 
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mål och åsikter måste vara utgångspunkt för HR-funktionen då det är de som definierar HR-

funktionens värde (Ulrich & Brockbank, 2007). 

Många svenska organisationer väljer att i större utsträckning lägga personalansvaret på 

första linjens chef. För att effektivisera tas lokala HR-funktioner bort och i stället skapas centrala 

HR-funktioner med särskilda stöd-konsulter för chefer. Detta innebär dock inte att HR-funktionen 

bara kan lämna över ansvaret till linjecheferna och dra sig tillbaka. Tvärtom visar Whittaker och 

Marshington (2003) i sin studie att HR-funktionen är nödvändig och bör fundera på hur de på bästa 

sätt kan utveckla sin roll och tillhandahålla linjechefer ett mer effektivt och synligt stöd.  

 Ansvarsfördelningen för HRM kan se olika ut mellan HR-medarbetare och linjechefer 

beroende på HR-funktionens utformning och organisationens kontext. HR-funktionen har ett 

helhetsansvar för HRM i organisationen och arbetar i och med det på ett mer övergripande plan. 

Chefen däremot har ansvar för att leda och fördela arbetet samt att inom sitt specifika affärsområde 

ansvara för HRM (Holt Larsen & Brewster, 2003). 

 Eftersom linjechefen jobbar jämsides med medarbetarna har de ett närmare 

verksamhetsperspektiv och kan därmed ha större förståelse för medarbetarna och deras 

arbetssituation. Linjechefernas ökade personalansvar bidar till att utöka ägandeskapet av HRM- 

frågor och på så sätt ökas även deras engagemang i att integrera HRM-frågor med andra affärsmål. 

Därför bör organisationer, enligt Whittaker och Marshington (2003), fundera på hur HR-

medarbetare och linjechefer kan arbeta i partnerskap med varandra. Även Renwick (2000) visar 

på vikten av partnerskap mellan linjechefer och HR-funktion. I partnerskapet måste det finnas en 

tydlighet i ansvarsfördelningen och HR-funktionen måste vara ett stöd och samarbeta med 

linjecheferna. Linjechefen ger information till HR-funktionen angående lokala 

arbetsplatsförhållanden och kunskap om medarbetarna (Gilbert, De Winne & Sels 2011). Oavsett 
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hur effektiva och målinriktade HR-funktionen är måste de behålla en lyhördhet för medarbetarnas 

behov. Enligt Ulrich och Brockbank (2007) är det viktigt att man i sin HR-roll inte glömmer bort 

den mänskliga aspeketen i HRM arbetet. 

Samtalsämnet mellan linjechefer och HR-medarbetare har varierat. I början av 

personalarbetets historia handlade samtalen om villkoren för anställningskontrakten samt om 

policys angående hur medarbetare ska bete sig och implementeringsstrategier för detta. Med HRM 

områdets utveckling förändrades samtalsämnena till att handla om hur rutinerna för utbildning, 

anställning, belöning och utvärdering skulle se ut. Istället för att fokusera på arbetsmetoder handlar 

samtalsämnet idag i större utsträckning om hur HR-medarbetare kan hjälpa linjechefer att nå 

affärsmål och hur HR-processerna ska stämma överens med affärsstrategierna (Ulrich & 

Brockbank, 2007). Även Jackson och Schuler (1990) menar att HRM arbetet  i större utsträckning 

bör knytas till organisationers behov och strategier. 

 Samspel mellan HR-funktion och linjechef har alltid funnits. Även om utvecklingen har 

gjort att ansvarfördelningen och rollerna har förändrats visar forskning på att goda relationer och 

ett gott samarbete mellan HR-funktion och linjechef är av stor vikt för organisationers framgång. 

Samspel och relationer är dynamiska fenomen som ständigt utvecklas (Rusbult & Van Lange, 

2003).  Vi ser det därför intressant att i vår studie empiriskt undersöka hur HR-medarbetare och 

linjechefer samspelar.  

Teoretisk bakgrund 

Rollteorin utgår från att individer är medlemmar av olika sociala positioner och att de beter 

sig olika beroende på de förväntningar som finns på dem i en specifik position (Biddle, 1986). 

Rollen utgörs av de samlade förväntningar som ställs på individen i en viss situation eller det 

beteende som förknippas med en individ i en specifik position (Nilsson, 1996). Även Aubert 
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(1979) menar att roller skapas ur de normer och förväntningar som är kopplade till en viss uppgift 

eller position. Det handlar om förväntningar som individen har på sig själv, förväntningar som 

andra personer eller organisationen har på individen, hur individen uppfattar andras förväntningar 

på sig och individens förväntningar på andra. Detta är av stor betydelse för rollen (Aubert, 1979).  

Med en roll kommer förväntningar från andra på ett visst beteende. Dessa förväntningar 

skapar ett tryck på rollinnehavaren och ger en drivkraft till att anpassa sig efter förväntningarna. 

Om individens egna förväntningar inte är samstämmiga med andras förväntningar eller om 

individen själv inte vet vad rollen innebär blir det en oklarhet i rollen (Nilsson, 1996). Även Biddle 

(1986) menar att de förväntningar som finns på rollen blir drivkraften till rollen. 

Rollkonflikt innebär att det samtidigt finns två eller fler oförenliga förväntningar på ett 

beteende (Biddle, 1986). När det finns motstridiga förväntningar på en roll leder det till en 

rollkonflikt, vilket kan innebära att individen måste handla på ett sätt man egentligen inte önskar. 

Det kan även innebära att krav från två olika roller som individen har är svåra att kombinera 

(Nilsson, 1996). 

Även Jacobsen och Thorsvik (2008) menar att rollkonflikt uppstår när en individ 

konfronteras med skilda förväntningar och en del av dessa förväntningar endast kan uppfyllas på 

bekostnad av en annan. Organisationsstrukturen skapar förväntningar på hur individen i en viss 

position ska agera och dessa förväntningar är inte alltid samstämmiga med förväntningarna hos 

andra individer i organisationen. Rollkonflikter tydliggörs enlig Axelson och Tylefors (2005) i en 

förändring när nya roller formas eftersom nya och gamla förväntningar och uppfattningar samtidigt 

existerar. Detta skapar en gråzon mellan det nya och det gamla. 

Aubert (1979) menar att när nya roller utformas uppstår med stor sannolikhet problem för 

andra att godta den nya utformningen. Som person kan man ha full kontroll på det man gör, men 
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personen kan inte ensam kontrollera hur rollen utformas. Oftast när en roll skapas gör den det i 

samspel med en annan motsvarande roll. ”Den ena rollens plikter är den andra rollens rättigheter” 

(sid 100).  

Genom de roller vi har underlättas vårt sociala samspel. Rollerna ger oss förutsägbarhet 

vilket leder till att samarbetet blir smidigare (Axelson & Tylefors, 2005). 

När HR-funktionen centraliseras visar forskning på att det är viktigt med goda relationer 

och ett bra samspel mellan HR-funktion och chef. Det finns ett stort värde i ett gott samarbete 

mellan HR-funktion och linjechef (Chen, Hsu, & Yip, 2011). Linjecheferna är de som i stor 

utsträckning ska förmedla och implementera HR-funktionens mål och strategier (Whittaker & 

Marshington, 2003). Med anledninga av detta bör HR-funktionen enligt forskning ha som 

utgångspunkt att se linjechefen som sin kund genom att ge råd och stödja dem för att utveckla 

cheferna i deras personalansvarsroll (Cunningham & Kempling, 2011). Linjechefen är en viktig 

intressent för HR-funktionen därför bör HR-funktionen reflektera över de förväntningar som 

linjechefen har på dem (Kulik & Perry, 2008). HR- funktionen bidrar till linjecheferna med 

kunskap i olika personalfrågor och kompletterar chefer i deras ledarskap genom att delta i 

diskussioner och ge objektiva perspektiv (Jones & Saundry, 2012; Whittaker & Marshington, 

2003). För att nå framgång i samarbetet är det viktigt att både personalansvariga chefer och HR-

funktion ser varandra som ett komplement, för detta behöver man skapa ett klimat som är öppet 

och samarbetsinriktat (Whittaker & Marshington, 2003; Chen, Hsu, & Yip, 2011).   

För att stimulera och motivera linjechefer och i större utsträckning utveckla anspassade 

verktyg för personalarbetet visar Gilbert, De winne och Sels, (2011) att HR-funktionen bör vara 

empatisk och ha en hög medvetenhet om linjechefens individuella situation och lokala 

arbetsplatsförhållanden. Linjechefer måste ha förtroende för HR-funktionens effektivitet och inte 



6 

tvivla på att HR-funktionen bidrar till organisationen (Chen, Hsu, & Yip, 2011). Idag använder 

många organisationer olika IT lösningar i form av self help HR och beskrivna processer på intranät 

för att linjechefen ska bli mer självständig. Detta kan dock inte ersätta personliga möten och 

personliga realtioner mellan HR–funktionen och övriga i organisationen. Whittaker och 

Marshington (2003) menar att när tekniken i stor utsträckning tar över de personliga mötena med 

HR-funktionen upplevs HR-funktionen fjärrmad från verksamheten och detta leder till minskat 

förtroende från medarbetarna. 

Flera studier visar dock på att det finns en rollotydlighet mellan HR–funktionen och 

linjechefen och att detta kan leda till samarbetsproblem (Gollan, 2012; Jones & Saundry, 2012; 

Gilbert, De winne och Sels, 2011; Whittaker & Marchington, 2003; Hunter & Renwick, 2009; 

Hutchinson & Purcell, 2010; Chen, Hsu och Yip, 2011; Conway & Monks, 2010). HR-funktionens 

roll varierar mellan att vara enbart stödjande till att vara mer aktiv operativt beroende på chefernas 

vana, självfötroende och kompetens. Jones och Saundry (2012) menar att det som gör rollerna 

otydliga mellan HR-funktion och chef är det faktum att cheferna har olika behov och kunskap i 

personalrelaterade frågor.  

I samband med linjechefernas ökade personalansvar finns det enligt Maxwell och Watson 

(2006) ett behov hos linjecheferna att få  en tydlighet i sin personalansvarsroll. Linjechefer 

upplever att de bör ha personalansvar då de ser det som nyckeln till teambuilding, men menar att 

det är svårt att avsätta tid till dessa frågor framför andra affärsmål, den stora arbetsbördan på 

linjechefer leder till att deras HRM engagemang begränsas (Whittaker & Marshington, 2003). 

Linjechefer ser positivt på centraliseringen av HR-uppgifter, men de förväntar sig att det 

kombineras med en hög nivå av stöd från HR-funktionen, eftersom linjecheferna då ser det som 

ett medel att uppnå mål istället för en extra börda på arbetet (Gilbert, De winne, & Sels, 2011). 
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Huvudsyftet med studien var att undersöka hur HR-medarbetare och chefer upplever sitt 

samspel i form av relationer, samarbete, förtroende, roller och förväntningar. Delsyftet var att 

undersöka hur HR-medarbetare och chefer såg på utvecklingsmöjligheter i sitt samspel. 

Metod 
Organisatorisk kontext 

 Undersökningen gjordes på en kommunal förvaltning i södra Sverige. På förvaltningens 

personalenhet arbetar 14 personer och personalenheten tillhör förvaltningens stabsfunktion. Inom 

förvaltningen finns det fyra funktioner som leds av varsin funktionschef. Funktionerna i sin tur är 

uppdelade i områden som leds av varsin områdeschef. Inom varje område finns det ett antal enheter 

som leds av enhetschefer.  

Förvaltningen har nyligen genomgått en omorganisering där man har centraliserat bland 

annat personalenheten så att de inte längre tillhör de olika funktionerna utan är en samlad enhet 

under en gemensam chef. Anledningen till omorganisationen var att man ville stärka upp, ena och 

effektivisera personalenheten. Idag sitter personalenheten inte längre utspridda på funktionerna 

utan är samlade på samma kontor. Personalenheten har en uttalad roll som stöd och råd-funktion 

till cheferna. Personalenhetens konsulter, fortsättningsvis benämnda PA-konsulter, har 

funktionerna uppdelade mellan sig och servar därför ansvarig områdeschef och enhetscheferna 

inom funktionen. Det innebär att varje chef alltid vänder sig till sin specifika PA-konsult.  

Urval 

 Ett målinriktat urval har gjorts vilket innebär att urvalet av intervjupersoner görs utifrån 

deras relevans till syftet med undersökningen (Bryman, 2011). Intervjuer med både PA-konsulter 

och chefer gjordes för att fånga bådas perspektiv. Kriteriet för val av chefer som intervjuades var 

att det skulle vara chefer på olika nivåer med personalansvar som har en kontinuerlig kontakt med 

PA-funktionen. För att få en bredd i vår undersökning har vi valt att intervjua chefer från flera 
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olika enheter inom samma förvaltning. Två kontaktpersoner inom förvaltningen har förmedlat 

syftet med vår undersökning till PA-funktion och chefer, genom detta har möjliga respondenter 

tagits fram. Vi har sedan kontaktat dessa eventuella respondenter och frågat om vilja och möjlighet 

finns att delta i studien. Intervjuer genomfördes slutligen med fyra PA-konsulter, tre 

områdeschefer och tre enhetschefer med varierande erfarenhet och anställningstid på 

förvaltningen. Vi har valt att inte närmare presentera respondenterna för att inte riskera att avslöja 

deras identitet. Däremot har vi kodat deras identitet och kommer att använda dessa koder i 

redovisningen av resultatet.  

Datainsamling 

En kvalitativ metod användes eftersom den avser att fånga kontextuella aspekter och 

respondenternas erfarenhet och upplevelser. Genom vår undersökning ville vi skapa en bild av 

intervjupersonernas upplevelse av samspelet i form av samarbete, relationer, förtroende, roller och 

förväntningar. Semistrukturerade intervjuer genomfördes eftersom en förståelse eftersträvas för 

respondenternas ståndpunkter och fylliga och detaljerade svar önskades. Fördelen med en 

semistrukturerad intervju är att uppföljningsfrågor kan ställas beroende på respondentens svar, 

detta är inte möjligt vid strukturerade intervjuer (Bryman, 2011).  

Konstruktion av intervjuguide 

Vår bakgrundsforskning visade på att samarbete, relation, förtroende, roller och 

förväntningar är av vikt för samspelet mellan PA-konsult och chef (Whittaker & Marshington, 

2003; Chen, Hsu & Yip, 2011; Ulrich & Brockbank, 2007; Aubert, 1979; Biddle, 1986; Gilbert, 

De winne & Sels, 2011; Cunningham & Kempling, 2011; Kulik & Perry, 2008). Dessa blev därför 

fokusområden i vår intervjuguide. Då vi har valt att intervjua både PA-konsulter och chefer 

utformades två olika intervjuguider, (se bilaga), med följande tillvägagångssätt. Ett stort antal 
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frågor konstruerades utifrån de fokusområden som framkom i bakgrundsforskningen, och dessa 

reducerades sedan till ett mindre antal. Efter detta säkerställdes att inte samma frågeställning 

förekom två gånger, att de var begripligt formulerade, anpassade efter intervjupersonerna, öppna 

och inte ledande enligt Bryman (2011) rekommendationer. Detta gjordes genom att reflektera över 

varje fråga och gå igenom dem flertalet gånger. Frågorna strukturerades upp så att frågor som var 

av allmän karaktär kom först och följdes av de lite djupare frågorna. De båda intervjuguiderna 

jämfördes för att de skulle vara varandras motsvarighet. 

Samtliga intervjuer genomfördes i ett avskilt rum på intervjupersonernas arbetsplats. 

Intervjuerna inleddes med ett samtal kring eventuella frågetecken angående undersökningens 

ändamål. Vi säkerställde även att de var införstådda med de forskningsetiska principer som 

beskrivs nedan. Önskemål om att få spela in intervjun framfördes och samtliga intervjupersoner 

godkände detta. Vi var båda med på större delen av intervjuerna för att kunna hjälpas åt med 

följdfrågor. I de fall en av oss inte kunde närvara i intervjun, har denne i efterhand lyssnat på 

intervjun. Detta för att ta del av hela undersökningen och för att kunna analysera intervjuerna. 

Efter varje intervju har vi kortfattad skrivit ned vilken upplevelse vi fick av intervjun och 

intervjupersonen. Vi valde att göra detta för att lära oss och förbereda oss bättre inför nästa intervju 

samt för att se om något påverkade utfallet i intervjun. Utifrån detta gjordes vissa små justeringar 

i våra frågeställningar däremot behölls våra övergripande fokusområden i intervjuguiden. 

Analysmetod och bearbetning  

Tematisk analysmetod har använts, vilket innebär att data struktureras utifrån teman. En 

deduktiv- eller teoristyrd tematisk analys innebär att dessa teman är bestämda i förväg. Om man 

istället har utarbetat teman utifrån det insamlade materialet är det en induktiv- eller empiristyrd 

tematisk analys. Det är vanligt och ofta skäligt att kombinera deduktiva teman med induktiva i 
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samma studie för att öka validiteten (Langemar, 2008). Vårt val av analysmetod blev en 

kombination av teori- och empiristyrd analys. Detta val gjordes eftersom specifika fokusområden 

fanns som vi ville undersöka empiriskt, men vi ville inte begränsa oss till dessa fokusområden utan 

vara öppna för eventuella nya teman i materialet.  

Till grund för analysprocessen användes Hayes tematiska analys (beskriven i Langemar, 

2008) i följande steg: Transkribering av materialet till text och därefter genomläsning av texten 

flertalet gånger för att få en god överblick. Genomgång och markering av text som är relevant för 

frågeställningen. Urskiljning av citat och nyckelord och gruppering under preliminära teman. 

Genomsökning av intervjutexterna efter ytterligare information till varje tema. Definition och 

benämning av varje tema. Sammanfattning till ett resultat under varje tema och utplacering av 

lämpliga citat.  

 I den kvalitativa forskningen är det arbetet med analysen som är kärnan och tyngdpunkten 

(Langemar, 2008). Kontinuerligt under datainsamlingen transkriberade vi intervjuerna, skrev ut 

dem och började analysera texterna. Samtliga intervjuer transkriberades ordagrant med undantag 

av utfyllnadsord, upprepningar, stakningar och pauser då detta inte var av betydelse för tolkningen 

av materialet. När datan var insamlad gick vi återigen igenom de transkriberade texterna noggrant 

för att få en överblick och sedan läste vi igenom texten igen och jämförde datan från de olika 

intervjuerna med varandra och markerade det som var relevant för vår forskningsfråga. För att se 

samband och mönster i vår analys arbetade vi fram tre separata mindmaps, en för varje kategori 

av respondenter; områdeschef, enhetschef och PA-konsult, där nyckelord och delar av meningar 

från texterna fördes in under preliminära teman och subteman. Med detta ansåg vi att analysen 

skulle bli överskådlig och att jämförelser inom och mellan kategorierna skulle underlättas. Utifrån 

våra mindmaps började det framträda ett mönster av teman som synliggjorde kärnan i materialet. 
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Vi sammanställde dessa teman och har presenterat dem i vårt resultat och vår diskussion. Vår 

ansats var till viss del deduktiv då vi hade en viss förförståelse utifrån vår bakgrundsforskning och 

ett antal fokusområden redan från början. Men ansatsen var även induktiv och under analysen 

uppmärksammade vi nya teman som vi valde att kartlägga. 

 Etiska överväganden  

Under studiens gång togs hänsyn till de fyra huvudkraven i de forskningsetiska 

principerna inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet, 2002). 

Informationskrav och samtyckeskrav, de tänkta respondenterna informerades om 

undersökningens syfte och hur materialet kommer att presenteras. Information gavs även om att 

deltagandet i intervjun är frivilligt och om rätten att avbryta medverkan under arbetets gång. Vi 

var noga med att respondenterna gav sitt samtycke till att intervjuerna spelades in. 

Konfidentialitetskravet säkerställdes genom försäkran till respondenterna om anonymitet. För att 

säkerställa detta har vi hanterat respondenternas personuppgifter varsamt, så att inga obehöriga 

ska kunna ta del av dem, och kodat deras identitet. Nyttjandekravet har säkerställts genom att 

informera respondenterna om att datan som samlas in endast kommer att användas för studiens 

ändamål och att datan behandlas konfidentiellt.  

Forskningskvalitet 
 

Då vi har genomfört en kvalitativ studie och därför inte på ett naturvetenskapligt sätt mätt 

eller skattat vårt datamaterial väljer vi att inte använda orden reliabilitet och validitet. Guba och 

Lincoln (refererade i Persson, 2006) förespråkar istället följande begrepp: trovärdighet, passform, 

reproduktivitet och kontextrealism, dessa begrepp har vi valt att utgå ifrån.  

 Trovärdighet. Respondenterna har i förväg informerats om syftet med studien för att de 

skulle kunna avgöra om de vill delta.  Vi har valt att inte skicka ut våra intervjufrågor i förväg till 



12 

respondenterna för att de inte ska kunna förbereda förskönande svar. Då intervjuerna var spridda 

under en två veckors period finns det ändå en risk för att respondenterna, särskilt PA-konsulterna 

som sitter nära varandra, kan ha diskuterat frågorna mellan varandra.  

Vi upplever att respondenterna har varit försiktiga i uttryck och värderande av varandra 

och har i vårt resultat överlag fått positiva svar. Vi är medvetna om att risk finns för self-serving 

bias vilket innebär att respondenten lyfter det positiva hos sig och tonar ner det som kan upplevas 

som negativt. Eftersom både chefer och PA-konsulter var medvetna om att vi skulle intervjua båda 

kategorier kan de även ha valt att undvika att kritisera varandra för att inte riskera spänningar 

mellan varandra.   

Passform. Vi gör inte anspråk på att generalisera studiens resultat. Det är studiens 

population för liten för. Kontaktpersonerna inom PA-funktionen kan även genom sitt urval av 

möjliga respondenter ha påverkat resultatet. Eftersom ett målstyrt urval har gjorts, där vi har 

intervjuat relevanta respondenter, samt har en bredd i vårt urval över flera funktioner anser vi att 

vårt resultat ändå kan gälla för hela den förvaltning som studerats.  

Reproduktivitet. Det är svårt att replikera en kvalitativ studie eftersom en social miljö 

ständigt förändras (Bryman, 2011). Samspel, som vi har studerat, är inte konstant utan påverkas 

av både miljö, situation och person detta gör att studien blir svår att replikera. Intervjuerna är dock 

inspelade och finns sparade. Analysarbetet har också beskrivits steg för steg under rubriken 

analysmetod och bearbetning. Då respondenterna använder olika språkbruk har vi dock i våra 

tolkningar fått avgöra om de talar om samma sak.  

Kontextrealism. Vi har en viss förförståelse och kunskap inom området, då vi studerar på 

personalprogrammet och även har arbetslivserfarenhet med oss som kan ha färgat vår perception. 

Detta har troligtvis medverkat till att vi har en större förståelse för det studerade ämnet och för 
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respondenternas miljö. Vi har under analysarbetets gång försökt att inte lägga in egna åsikter i 

tolkningarna utan endast försökt analysera det som faktiskt sägs. Detta gjordes genom att diskutera 

mellan varandra, reflektera och ibland gå tillbaka till inspelningarna för att säkerställa att vi har 

tolkat rätt. 

Resultat 
Samarbete 

Överlag anses samarbetet mellan chefer och PA-konsulter som gott. Det upplevda goda 

samarbetet mellan PA-konsulter och chefer tror båda parter beror på att deras kommunikation 

sinsemellan är bra. Att jobba mot en och samma PA-konsult i alla frågor underlättar samarbetet 

och hanterandet av olika frågor då denna är insatt i hela kedjan och känner till historia och 

omständigheter i olika fall.  

” … fördel med en PA för det finns ofta en historia och då känner PA till 

den.”(chef 2) 

Att lära känna varandra, ha förtroende för varandra och förståelse för varandras världar är 

en förutsättning och utmaning i samarbetet. Saknar man förståelse för verksamheten har man som 

PA-konsult svårt att bidra till diskussionen i olika scenarion menar cheferna. Idag anser alla chefer 

utom en, och alla PA-konsulter att PA-konsulterna har en god lokal arbetsplatskännedom, men de 

uttrycker en oro för att den kännedomen kommer försämras över tid då PA-konsulterna inte längre 

sitter ute hos chefen på funktionen. Det är det nära och täta samarbetet mellan PA-konsult och chef 

som ger PA-konsulten en stor inblick i chefernas verksamheter. När man träffas och är i chefens 

miljö och agerar med chefen leder det till ett bättre samarbete än när man bara pratar i telefon 

enligt PA-konsulterna. Att synas mer och träffa chefen hjälper samarbetet men kan också skapa 

mer arbete för PA-konsulterna då fler frågor och funderingar dyker upp från cheferna. För ett bra 
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samarbete måste PA-konsulten vara situationsanpassad genom att vara lyhörd för chefens behov 

och kunna anpassa sig efter det. 

Både cheferna och PA-konsulterna ser det som viktigt att PA-konsulten har förståelse för 

att personalansvaret bara är en del av chefens ansvarområde. 

” … som PA får man vara lite ödmjuk och kan inte dundra på i 220 med sina 

grejer. PA är bara en liten del i chefernas vardag så man måste vara lite 

ödmjuk”(PA-konsult 2) 

”… det är jätteviktigt för PA att förstå positionen man sitter i som chef, det är 

viktigt med förtroende för att jag som chef gör mitt bästa …”(chef 2) 

Relation 

Både PA -konsulter och chefer beskriver relationen dem emellan som mycket god, öppen 

och kollegial. För en god relation uttrycker samtliga att man behöver ha en ömsesidig respekt för 

varandras yrkesroller. Att ses regelbundet och ha en personlig kontakt är viktigt, detta upplevs 

gynna både kommunikation och relation. Närhet ses överlag som önskvärt och positivt dock 

antyder flera PA-konsulterna att detta kan skapa en ökad arbetsbelastning för dem då risken finns 

att de får fler spontana frågor och uppgifter.  

”... för min del så passar det här bättre för det blev rätt stressande när dom 

(cheferna) kommer och bara knackar på eller ännu mer kommer med telefonen så 

här, ja men här har jag en PA […] för det är sällan det är ja och nej svar, det är 

ofta det är arbetsrätt och det är alltid någon omständighet som är lite 

annorlunda som gör att jag inte bara kan ta det där standard svaret.”(PA-konsult 

2) 
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Ur chefernas synpunkt är det viktigt för goda relationer att kunna lita på varandra. Har man 

en god kommunikation och relation kan man utan att vara orolig prata öppet och i förtroende om 

eventuella fel man har gjort. PA-konsulterna poängterar att det är viktigt för relationen att i 

kontakten med chefen lyssna in vilka behov chefen har och utifrån det vara hjälpsamma och 

flexibla. Fördelen med en god relation till chefen är att man som PA-konsult kan vara mer rak i 

sin kommunikation.  

Förtroende 

Generellt är förtroendet mellan chefer och PA-konsulter högt. Vikten av att ha respekt för 

varandras yrkesroller framkom från både chefer och PA-konsulter. Cheferna menar att bra 

samarbeten, god och rak kommunikation och att man kan lita på varandra är en förutsättning för 

ett högt förtroende. Både chefer och PA-konsulter uttrycker att förtroendet till stor del är 

personbundet, när någon ny person börjar så behövs det tid för att bygga upp förtroendet för 

varandra. När PA-konsulten presterar med svar leder det till förtroende och tillit enligt cheferna.  

”… att vi har haft bra PA-konsulter som har varit duktiga och då de har 

presterat så har man fått ett förtroende och en tillit till dom, att använda dem, att 

de kan ta reda på saker om de inte redan vet det, så kan man få hjälp och svar 

där.”(chef 4) 

Cheferna tycker att förtroendet byggs genom att vara öppen, ärlig och att PA-konsulten 

säger till när det blir fel. Det ses viktigt att varar prestigelös och att PA-konsulten stödjer utan att 

ta över samt har en tydlighet runt förväntningarna på chefen i olika sammanhang. Cheferna har 

dock inte lika högt förtroende för PA-funktionen som helhet. De ifrågasätter hur konsekvent PA-

funktionen är i olika frågor.  
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”… har förtroende för PA-konsulten absolut och för centrala, men vissa frågor 

funderar jag på hur konsekvent man är.”(chef 5) 

Cheferna uttrycker ett önskemål om bättre tydlighet och mer gemensamma riktlinjer. En 

av cheferna menar att förtroendet för hela PA-funktionen har ökat med åren då man har sett ett 

perspektivskifte att PA-funktionen har gått från att ha ett personalperspektiv till ett tydligare 

verksamhetsperspektiv. Detta upplevs positivt då man nu får mer stöd och förståelse som chef. 

PA-konsulterna upplever att de bygger förtroende gentemot cheferna genom att vara 

serviceinriktade och pålästa så att de kan ge svar i olika frågor. PA-konsulten menar att förtroendet 

påverkas av hur länge man har jobbat ihop med chefen. PA-konsulterna har förtroende för cheferna 

men de litar mer på vissa än andra. Det som påverkar PA-konsultens förtroende för chefen är hur 

länge chefen arbetat, hur de är som personer och hur de är som chefer. Det handlar också om i 

vilken utsträckning de är duktiga på att höra av sig när de är på okänd mark och om de tar 

chefsuppdraget på allvar. PA-konsulterna menar att som ny PA-konsult på sin tjänst upplever man 

ett behov av att kunna leverera snabba och tydliga svar för att skapa förtroende för sin kompetens.  

Roller 

Alla tre kategorier PA-konsulter, enhetschefer och områdeschefer är ense om att PA-

konsultens roll innebär att vara stödjande och rådgivande part till cheferna. PA-konsulten är med 

redan i introduktionsfasen av cheferna och fortsätter sedan att finnas vid chefens sida. I 

beskrivandet av PA-rollen använder både PA-konsult och chefer uttryck som faktabas, 

kunskapsbank och expert på personalfrågor. PA-konsulten ska tolka lagar och avtal, ha koll på 

regler kring anställning, hålla sig uppdaterade inom dessa frågor och informera kring förändring 

av regler. Genom detta blir PA-konsulten ett bollplank för chefen då de inte har kompetens och tid 

att sätta sig in i dessa frågor. Därför ser cheferna PA-konsulten som guld värd och skulle känna 
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sig nakna utan deras stöd i sin chefsroll. Det framkommer att både chefer och PA-konsulter är 

överens om att det är cheferna som har det yttersta personalansvaret för sina respektive 

arbetsgrupper och förväntas vara operativa i personalfrågor 

PA-konsulten är en viktig diskussionspartner så att chefernas tillvägagångsätt håller sig 

inom lagar och avtal i olika frågor. PA-konsulten kan även bidra med andra perspektiv i 

personalfrågorna. En del PA-konsulter uppfattar sig som en form av backup då det vid chefsbyten 

blir PA-konsulten som står för kontinuiteten gentemot en medarbetare i till exempel ett 

rehabiliteringsärende. Hälften av PA-konsulterna och de flesta områdescheferna ser PA-

konsultens roll som en controller-funktion som handlar om att signalera fel och slå larm. PA-

konsulterna menar att de hamnar mellan cheferna och organisationen, de känner mycket för 

cheferna men samtidigt finns det policys och riktlinjer som måste följas.  

”… och den rollen är den svåraste tycker jag att man samtidigt som man är till för att stötta 

och konsultera så måste jag ju också slå larm om det inte fungerar…”(PA-konsult 4) 

” … om det någon gång känns som att någon (chef) gör riktiga övertramp, det är 

klart att i de lägena måste jag flagga upp det till deras chef eller till 

personalchefen…”(PA-konsult 3) 

I slutändan kan även PA-konsulten medverka till att en chef som inte skött sitt 

personalansvar flyttas. Enhetscheferna ser PA-konsulten som en länk för att föra vidare uppåt i 

organisationen hur verksamheten fungerar. Kontakten mellan PA-konsulterna och cheferna sker 

oftast på chefens initiativ. PA-konsulten är problemfokuserad och blir inkopplad när chefen 

behöver hjälp att hantera en situation eller frågeställning. PA-konsulterna och cheferna ger en 

samstämmig bild i att PA-konsulterna idag jobbar på uppdrag av chefen.  

”Jag får det stöd jag ber om.”(chef 2) 
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”Jag ser det som om jag jobbar på uppdrag av dem.”(PA-konsult 1) 

”Jag jobbar på uppdrag av cheferna, det är cheferna som styr hur jag lägger upp 

mitt jobb.”(PA-konsult 2) 

Utmaningar i rollen som PA-konsult 

PA-konsulterna ser en stor utmaning i att inte ta över och besluta hur cheferna ska göra 

utan endast vara ett konsultativt stöd och ge råd. Som PA-konsult ska man leda utan att vara chef 

och ändå se till att cheferna håller sig inom de lagar och avtal som finns. PA-konsulterna utryckte 

det som att lirka och prata för och nackdelar.  

”… min roll är ju och tala om för dig (chefen) vad avtalet säger och vad som kan 

hända om du (chef) inte följer det ”(PA-konsult 4) 

”… det är nog den största utmaningen[...]att man inte är deras chef men ganska 

så ofta ska man tala om vad det är de (chefen) ska göra”(PA-konsult 2) 

Att gå in och försöka bryta invanda mönster, ändra och få in andra tankesätt hos cheferna 

upplevs också som en utmaning. Svårast menar PA-konsulterna det är att ifrågasätta områdeschef 

eller ledning om PA-konsulten ser sådant som inte är förenligt med god personalpolitik. Det är 

svårt enligt PA-konsulterna att få cheferna att i större utsträckning söka information på egen hand. 

PA-konsulterna tror att det beror på att det är smidigare för chefen att kontakta PA-konsulten än 

att söka information själv. Det är lätt hänt att PA-konsulterna svarar på frågor alltför ofta istället 

för att försöka instruera cheferna om var de kan hitta svaren. Det händer även att PA-konsulten 

avlastar chefen och gör en del av dennes arbetsuppgifter. PA-konsulterna är medvetna om att de i 

större utsträckning bör bolla tillbaka frågor till chefen. 
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” … det blir lätt så att saken bollas över till mig och jag tar de sakerna också 

fastän jag inte ska göra det…”(PA-konsult 1)     

PA-konsulterna ser också en utmaning i att släppa funktionstänket och att jobba mer 

enhetligt nu när de tillhör en central PA-avdelning. PA-konsulterna upplever att de får en 

effektivare PA-organisation men uttrycker en oro för att tappa omvärldsbevakningen ute på 

enheterna.  

Alla respondenter upplever att det ofta blir en svår gränsdragning i ansvars- och 

rollfördelningen vid rehabiliteringsärenden. PA-konsulterna blir ofta involverade i 

rehabiliteringsprocesser och det är svårt att dra gränser mellan vad chefen har för roll och vilken 

roll PA-konsulten får när de kommer in i ärendet. Vi har uppmärksammat en skillnad i PA-

konsulternas arbetssätt. En chef menar att PA-konsulten i stor utsträckning tar över och 

operativt leder möten med Försäkringskassan och medarbetare. Medan en PA-konsult uttrycker 

att det är chefen som driver mötet och PA-konsulten förbereder chefen inför mötet och ibland 

sitter med på mötet för att ge substans i arbetsrättsliga frågor. I vilken utsträckning PA-

konsulten blir operativt aktiv beror på chefens erfarenhet och kompetens. Problematiken kring 

roll och ansvarsfördelning i rehabiliteringsfrågor återkommer i alla intervjuer. En PA-konsult 

menar att med stor erfarenhet i dessa frågor är det lätt att PA-konsulten tar över från chefen och 

leder möten med läkare och Försäkringskassa vilket egentligen inte är meningen. I ett par 

intervjuer med cheferna framkom även en osäkerhet i vilket helhetsansvar för personalarbetet 

som PA-konsulterna har. 

”… jag vet inte men PA-funktionen har väl ett ansvar att omfatta personalfrågor 

överhuvudet taget eller?”(chef 1) 
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”… jag har ju inte koll på deras uppdragsbeskrivning eller så, men den 

stödfunktionen är ju väldigt viktig…”(chef 3) 

 

Förväntningar  

PA-konsulterna upplever att expertkunskap i personalfrågor samt snabba och tydliga svar 

är det som cheferna förväntar sig av dem. Cheferna menar att de gärna vill ha snabba svar men 

förväntar sig framförallt att PA-konsulten tar ansvar för frågan och tar reda på vad det är som 

gäller. Cheferna förväntar sig att PA-konsulten i sin roll som expert ska vara ett stöd och kunna 

serva med kunskap och ge råd så att chefen i sin tur kan fatta ett beslut. De vill ha någon att vända 

sig till i komplicerade personalärenden för att få veta vad man får och inte får göra. För cheferna 

är det viktigt att PA-konsulten håller sig ajour med lagar, regler och riktlinjer för personalarbetet. 

” … att få veta vad man har rätt att göra och inte, kan behövas även om man har 

lång erfarenhet som chef…”(chef 1)     

Några chefer uttryckte dessutom en förväntan på att PA-konsulterna ska uppmärksamma 

saker som inte fungerar i verksamheten och för det vidare uppåt i organisationen  

PA-konsulternas förväntningar på cheferna är att de tar sitt personalansvar och har ett bra 

personalperspektiv. Cheferna ska även stämma av tidigt och inte köra sitt eget race utan hålla PA-

konsulten informerad. De förväntar sig att cheferna hör av sig och checkar av vilka rutiner och 

regler som gäller, samtidigt som de förväntar sig att cheferna kan agera självständigt, tänka själva, 

ta sitt ansvar och våga vara chef. I kommunikationen förväntar PA-konsulterna sig att chefen är 

öppen. De förväntar sig även att chefen agerar utifrån det som de tillsammans har kommit överens 

om i olika frågor. PA-konsulten förväntar sig att chefen ska vara tydlig mot personalen och inte 

lägga över skulden på PA-konsulten när chefen behöver framföra negativa svar till medarbetaren. 
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De förväntar sig även att cheferna ska lära sig efter hand och inte behöva ringa om samma sak 

flera gånger. Endast en PA-konsult uttryckte en förväntan på cheferna att de håller sig uppdaterade.  

Cheferna upplevde att PA-konsultens förväntningar på dem är att de ska sköta personalarbetet i 

form av att checka av vilka som finns på LAS listan, planera personalbehov och rekrytering. De 

ska ha koll på sina anställda, sköta uppföljning och dokumentation och arbeta med lönefrågan. 

Cheferna upplever även att PA-konsulten förväntar sig att cheferna hör av sig om de är osäkra, att 

de lyssnar på PA-konsultens råd och använder sig av dem.  

Högre chefer upplever dessutom en större förväntan från PA-konsulten att de ska ta en 

aktiv roll och driva verksamheten framåt, våga visa riktningen och styra genom att ta nödvändiga 

beslut. Detta ska göras på ett schyst sätt och ha lagen med sig. De högre cheferna upplever även 

att PA-konsulten har en förväntan på att inte behöva vara chef.  

Kommunikation  

I vår analys har kommunikation och tillit visat sig vara av stor vikt för samspelet mellan 

PA-konsulter och chefer. En öppen, rak och tydlig kommunikation upplevs viktigt för att 

samarbetet och relationen ska fungera bra. 

”Samspelet bygger på att man är tydlig och har en bra och öppen kommunikation och kan 

prata i förtroende.” (PA-konsult 2) 

För att utveckla ett gott samspel upplever både PA-konsulter och chefer ett behov av att träffas.  

 ”Att man ses regelbundet gynnar kommunikationen och relationen…” (chef 3) 

Kommunikationen skapar en större medvetenhet mellan de båda parterna om vilka förväntningar 

som finns på varandras roller. Tillit ses som viktigt för att cheferna ska kunna vara öppna i sin 

kommunikation och med sina tillkortakommanden.  
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Utveckling 

Resultatet visade att PA-konsulter har svårt att se utvecklingsmöjlighet i samspelet med 

cheferna eftersom det idag upplevs fungera mycket bra. PA-konsulterna är samstämmiga i att de 

behöver en bättre fungerande hemsida på intranätet samt bättre metoder, processer och verktyg, 

detta för att cheferna ska kunna ta mer ansvar och klara sig mer själva. Då PA-konsulterna idag 

upplever att de jobbar på ett larmnummer och vill komma bort från akututryckningarna har man 

haft tankar omkring en help-desk dit cheferna kan vända sig för snabba frågor. Samtidigt tycker 

en PA-konsult att det är det som är tjusningen med det här arbetssättet och alla PA-konsulter har 

uttryckt att samarbetet och relationen stärks ju mer kontakt man har med chefer.   

       ”… varför det här funkar så bra är ju för at vi jobbar mot ett specifikt 

område för det bygger på relationer det är viktigt att skicka med. För samarbetet 

med mina chefer fungerar ju bättre och bättre ju längre vi har jobbat ihop helt 

klart.”(PA-konsult 2) 

PA-konsulterna ser för- och nackdelar med helpdesk arbetssättet. En fördel är att det frigör 

tid för PA-konsulten, en nackdel är att samarbete och relation kan hämmas mellan PA-konsult och 

chef. PA-konsulterna ser behov av att utveckla sin PA-enhet genom att bryta gamla mönster och 

tänka mer enhetligt som en funktion. Flera av PA-konsulterna uttryckte ett behov av att vara med 

i ledningsgrupperna för att i större utsträckning kunna göra sin röst hörd.  

Även enhetscheferna tycker att samspelet mellan dem och PA-konsulterna är mycket bra 

och ser begränsade möjligheter att utveckla det. De uttrycker dock farhågor med att PA-

konsulterna blir centraliserade då de är rädda för att PA-konsulternas lokala arbetsplatskännedom 

och kännedomen om chefernas arbetsförhållanden kommer minska mer och mer. Därigenom 
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kommer möjligheten till anpassat stöd och rådgivning samt förståelse för verksamheten också att 

minska. 

Enhetscheferna uttrycker dock behov av att redskap och mallar ska utvecklas och anpassas 

till verkligheten. En enhetschef ser ett behov av mer stöd i samtal och svåra frågor. Idag känner 

inte chefen sig säker i hanterandet av dess frågor och ifrågasätter kvalitén i sitt personalarbete och 

önskar därmed en större närvaro av PA-konsulten. Därför anser chefen att det behövs fler 

medarbetare på PA-funktionen så att de kan vara mer fysiskt delaktiga i olika frågor.  

Överlag saknas det enligt enhetscheferna enighet i policyfrågor samt uppföljning av nya 

arbetssätt. Det behövs någon som utreder siffror i till exempel medarbetarenkäter och sjukstatistik 

och sedan återkopplar till cheferna olika förbättringsmöjligheter. 

”… vi får för lite feedback på de enkäterna vi har, vad beror det på, vad handlar 

det om, alltså vad ska man göra med det här, hur ska man jobba med det, det 

finns liksom ingen som har tid med det riktigt …”(chef 2) 

 Cheferna efterfrågar någon som tittar framåt och gör en långsiktig planering för hur 

rekryteringsbehovet ska kunna tillgodoses och hur man ska kunna konkurrera på arbetsmarknaden. 

Enhetscheferna ser att PA-konsulterna behöver jobba mer lösningsfokuserat.  

Områdescheferna efterfrågar en bättre helhetssyn där man har gemensamma tolkningssätt 

på stora övergripande frågor. De olika PA-konsulterna bör samordna mellan varandra och leverera 

samma information. Då PA-konsulten har blivit mindre operativ menar områdeschefer att PA-

funktionen nu har större möjligheter att driva stora frågor så att det blir likartat för hela 

förvaltningen. En chef nämner att det finns ett behov av bättre samverkan mot facket. Ytterligare 

en chef uttryckte en flathet hos PA-funktionen i att driva personalfrågor mot facket och menar att 

man som PA-funktion borde vara tryggare.  
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En viktig roll som PA-funktionen bör utveckla enligt områdescheferna är att tänka i nya 

banor hur man löser brist på arbetskraft på sikt. Det finns behov av att utveckla modeller för 

rekrytering, lönesättning, personalförsörjning och personalutveckling. PA-konsulten bör vara mer 

delaktig kring rekryteringsstrategier men också aktiva vid rekryteringar. Områdescheferna ser PA-

konsulten som en viktig samarbetspartner i framtiden i frågor om vad de som arbetsgivare kan 

erbjuda, vilka karriärvägar som finns och allmänt jobba med utvecklingsfrågor och nytänkande.  

Diskussion 

Huvudsyftet med studien var att undersöka hur HR-medarbetare och chefer upplever sitt 

samspel i form av relationer, samarbete, förtroende, roller och förväntningar. Delsyftet var att 

undersöka hur HR-medarbetare och chefer såg på utvecklingsmöjligheter i sitt samspel. 

 Precis som många organisationer i Europa har också vår studerade organisation 

centraliserat HR-funktionen och den eftersträvar att jobba som en enad enhet. Det operativa 

personalarbetet ligger på cheferna, och personalavdelningen har en stöttande konsultativ roll.  

Resultatet visade att chefer och PA-konsulter är mycket nöjda med det samarbete och de 

relationer som finns, cheferna sätter stort värde på och är beroende av PA-konsultens kunskap och 

stöd. Då cheferna har en och samma PA-konsult som de alltid vänder sig till har de utvecklat ett 

gott samarbete och goda relationer med PA-konsulten. Det leder även till att PA-konsulten är väl 

insatt och får arbetsplatskännedom. Detta stämmer väl överens med Gilbert, De winne och Sels, 

(2011) som ser linjechefen som en viktig länk mellan PA-konsult och verksamhet. De visar i sin 

studie vikten av att PA-konsulten är medveten om linjechefens situation och 

arbetsplatsförhållanden för att kunna utveckla sitt stöd och kunna skapa anpassade verktyg. Bos-

Nehles,Van Riemsdijk och Looise (2013) studie visar att när HR-konsulten levererar verktyg till 

chefen ökar det med stor sannolikhet chefens effektivitet. PA-konsulten i vår studerade 
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organisation tar idag hänsyn till chefens höga arbetsbelastning och tar därför ofta på sig mer av 

chefens arbetsuppgifter än vad de bör. Samtidigt är PA-konsulterna medvetna om att de i större 

utsträckning bör bolla tillbaka frågor till chefen för att chefen ska ta reda på svaren själva. PA-

konsulterna tror att bättre anpassade verktyg och utarbetade processer skulle kunna frigöra mer tid 

till PA-konsulterna. PA-konsulten upplever dock en risk för att samarbete och relationer hämmas 

om linjechefen blir mer självständig och att PA-konsultens kunskap om och koppling till 

verksamheten försämras. Detta är något som Whittaker och Marshington (2003) studie bekräftar. 

När självhjälp och olika processer på intranät tar över de personliga mötena kan PA-funktionen 

upplevas distansierade från medarbetarna. Vi förstår PA-konsultens oro och det finns belägg för 

den i forskningen, men menar att även i ett ökat strategiskt arbete behövs ett nära samarbete och 

relation med cheferna för att säkra verklighetsanpassningen och skapa en delaktighet hos cheferna 

i olika utvecklingsarbeten. Whittaker och Marshington (2003) visar att PA-funktionen måste vara 

medveten om att det är linjechefen som ska implementera strategierna och driva HRM arbetet på 

ett konsekvent sätt. Därför tycker vi att det är viktigt att redan från början i långsiktigt strategiskt 

arbete involvera linjechefen. Vi ser dock en svårighet i gränsdragningen och balansgången mellan 

att vara råd och stöd och övergången till ett ökat strategiskt arbete.  

Det har framkommit i både vår undersökning och i forskning att ett gott och nära samarbete 

och relation mellan chef och PA-konsult är betydelsefullt. Dock har vi även uppmärksammat i vår 

undersökning att det kan leda till ökad arbetsbelastning för PA-konsulten då de får mer spontana 

frågor, PA-konsulten tar större hänsyn till chefens arbetssituation, känner mycket för chefen och 

därför vill hjälpa och underlätta för chefen. Vi ser också att detta kan hämma PA-funktionen att 

bli en sammansvetsad enhet och hitta långsiktiga lösningar då fokus ligger på att lösa chefens 

dagliga operativa problem. 



26 

Resultatet visar att cheferna har ett högt förtroende för PA-konsulten men poängterar att 

förtroendet är personbundet till den PA-konsult de arbetar med. Enligt Jones och Saundry (2012) 

har linjechefen större förtroende för HR-konsulter när de har erfarenhet inom organisationen.  Som 

ny PA-konsult i vår studerade organisation visar resultatet att det behövs tid för att bygga upp 

förtroendet. Förtroendet för PA-funktionen i helhet är något lägre då cheferna anser att PA-

funktionen inte riktigt driver en enad personalpolitik. Förklaringen till detta kan vara att PA-

konsulterna inte har vant sig vid att arbeta som en central enhet utan fortsatt arbeta 

funktionsinriktat och egentligen bara bytt fysisk arbetsplats. Axelson och Tylefors (2005) menar 

att vid förändringar, när nya roller formas, kan en rollkonflikt tydliggöras eftersom nya och gamla 

förväntningar och uppfattningar samtidigt existerar, detta skapar en gråzon mellan det nya och det 

gamla. 

Enligt resultatet framgår det tydligt att PA-konsulten inte har något uttalat personalansvar, 

det är chefen som har personalansvaret. PA-konsultens roll är dock ovärderlig som en stöd- och 

råd-funktion enligt cheferna. Whittaker och Marshington (2003) bekräftar i sin studie att HR-

funktionen är nödvändig för cheferna och att HR-funktionen måste tillhandhålla cheferna ett mer 

effektivt och synligt stöd. I vår studerade organisation uppfattar vi att PA-konsulten är synlig och 

ses som effektiv i sin stödjande roll. Det framkom i resultatet att PA-konsulten ofta avlastar chefen 

i större utsträckning än vad de egentligen ska. Precis som Maxwell och Watson (2006) visar och 

som vi har sett i vår studerade organisation är linjechefen överbelastad med arbete. Personalarbetet 

är bara en del av chefens hela verksamhetsansvar därför uppskattar chefen att bli avlastad av PA-

konsulten. PA-konsulten är flexibel i sin roll och sina arbetsuppgifter, har stor förståelse för 

chefens stora arbetsbelastning och underlättar på så sätt för chefen i personalansvarsrollen. PA-

konsulten ses som en diskussionspartner och kan ge chefen andra perspektiv i olika ärenden. Detta 
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stämmer bra med Jones och Saundry (2012) studie som menar att PA-konsulterna ska bidra med 

kunskap för att bli ett komplement till chefen.  Whittaker och Marshington (2003) menar att det är 

nödvändigt att PA-konsulter och chefer ska se varandra som komplement för att samarbetet ska 

bli framgångsrikt. Även om ordet komplement inte har används av våra respondenter har det 

framkommit tydligt att PA-konsulten genom att ge stöd och råd blir ett komplement till chefen. I 

resultatet framkom att cheferna kompletterar PA-konsulterna med verksamhetskunskap, vilket 

upplevs vara en viktig förutsättning för att PA- konsulten ska kunna bidra med 

verklighetsanpassade råd.  

Det är värt att uppmärksamma att PA-konsulterna ser sin roll som problemfokuserad och 

uppfattar sig i stor utsträckning som ett larmnummer. Kontakten mellan chef och PA-konsult sker 

när chefens personalarbete inte flyter på, på uppdrag av chefen. Cheferna uttrycker dock en önskan 

om att PA-konsultens roll även bör vara lösningsfokuserad, samtidigt uttrycker chefen vikten av 

att behålla stöd- och råd-funktionen. PA-funktionen i vår studerade organisation har idag en uttalad 

roll som stöd och råd-funktion men cheferna behöver och efterfrågar långsiktiga, förebyggande 

och enhetliga lösningar från PA-funktionen som helhet. Med anledning av detta ser vi ett behov 

av att PA-funktionen skapar strategier, utvecklas och börjar fundera på hur de kan möta chefernas 

förväntningar kring att utveckla mer långsiktiga lösningar. Ulrich och Brockbank (2007) menar att 

det är chefer och medarbetare i organisationen som definierar HR-funktionens värde och därför 

måste PA-funktionen vara uppmärksamma på vad cheferna efterfrågar. 

 Resultatet visar en otydlighet i uppfattningen kring PA-konsulternas helhetsansvar 

gällande personalfrågor. Holt Larsen och Brewster (2003) menar att HR-funktionen har 

helhetsansvaret för HRM i organisationen och att PA-konsulterna därför ska arbeta på ett mer 

övergripande plan. PA-konsulterna i vår studerade organisation menar att de ofta hamnar mellan 
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organisationen och cheferna och det upplever de som en stor utmaning i sin roll. Jacobsen och 

Thorsvik (2008) menar att när en individ konfronteras med skilda förväntningar kan det leda till 

en rollkonflikt. Trots att PA-konsulten i vår studerade organisation är ett stöd till chefen får de 

ibland också medverka till att omplacera en chef som inte sköter sitt personalansvar. Jones och 

Saundry (2012) studie visar att HR-funktionen i första hand bör representera företagets intressen 

framför chefernas intressen vilket kan innebära att de måste vara uppmärksamma på olämpliga 

chefer inom organisationen. Vårt resultatet visade en skillnad i hur PA-konsulterna såg på sin 

ansvarsroll. En förklaring till det kan vara att PA-konsulterna inte har hunnit skapa ett enhetligt 

arbetssätt och tankesätt inom den nya centraliserade PA-funktionen. 

Resultatet visade även att det finns vissa otydligheter i rollfördelningen särskilt när det 

gäller rehabiliteringsärenden. Chefernas erfarenhet och kompetens i dessa frågor varierar och PA-

konsulterna agerar på olika sätt. Det är en balansgång mellan att vara stödjande och ta över 

operativt. Jones och Saundry (2012) menar att rollen mellan chef och PA-konsult blir otydlig då 

chefernas olika kompetens gör att HR-funktionen behöver anpassa sig till att vara ibland enbart 

stödjande och ibland ta en mer aktiv operativ roll. Forskning visar också på att PA-konsulternas 

juridiska kunskap leder till att cheferna blir mer beroende av PA-konsulten vilket kan hämma 

cheferna att själva driva och ta beslut i olika fall. Istället förlitar de sig på PA-konsulternas 

vägledning av oro för eventuella rättstvister (Jones & Saundry, 2012). I vår studie var det ingen av 

respondenterna som nämnde oro för rättstvister utan det var mer kunskapsbrist, tidsbrist och en 

möjlighet att bli avlastad som var anledningen till att enhetscheferna gärna vill flytta över större 

ansvar för olika rehabiliteringsärenden till PA-konsulten. PA-konsulterna har kunskap och 

erfarenhet av rehabiliteringsärenden men eftersom de är en råd- och stödfunktion bör de inte ta 

över ansvaret från chefen. När individens egna förväntningar inte är samstämmiga med andras 
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förväntningar eller om individen själv inte vet vad rollen innebär blir det en oklarhet i rollen 

(Nilsson, 1996). Enligt flera studier kan otydliga roller mellan HR-funktion och linjechef leda till 

samarbetsproblem (Whittaker & Marshington, 2003; Gollan, 2012; Jones & Saundry, 2012; 

Gilbert, De winne och Sels, 2011; Hutchinson & Purcell, 2010; Hunter & Renwick, 2009).  

Både chefer och PA-konsulter upplever vi hade svårt att se utvecklingsmöjligheter i PA-

konsultens roll idag, de utvecklingsmöjligheter som de föreslår handlar om PA-funktionen som 

helhet. Det kan förklaras till viss del med att cheferna inte riktigt har en uppfattning om vad deras 

PA-konsult skulle kunna bidra med förutom stöd och råd och att PA-konsulterna känner sig 

behövda och trygga i den stöd- och rådgivande rollen. 

Av stor betydelse för rollen, är de förväntningar som finns både hos individen själv och hos 

andra (Aubert, 1979). Därför ser vi det viktigt att PA-konsult och chef känner till vilka 

förväntningar som finns på deras roller.  

Chefens förväntningar på PA-konsultens roll och deras samspel stämmer väl överens med 

PA-konsultens uppfattning om chefens förväntningar. Nilsson (1996) menar att det med en roll 

kommer förväntningar från andra på ett visst beteende, detta skapar en drivkraft och ett tryck på 

rollinnehavaren att anpassa sig till dessa förväntningar. PA-konsulten i vår studerade organisation 

har en uttalad stöd- och råd roll och chefen uppfattar att PA-konsulterna fyller den rollen mycket 

bra. Däremot har chefen högre förväntningar på PA-funktionen som helhet än vad vi i resultatet 

kan se att PA-konsulterna är medvetna om, då cheferna förväntar sig mer enhetliga och långsiktiga 

lösningar. Med chefens ökade förväntningar på PA-funktionen ser vi att PA-konsultens 

arbetsbelastning ökar, därför menar vi att PA-konsulten bör arbeta för att chefen ska bli mer 

självständig i sitt personalarbete. Bos-Nehles, Van Riemsdijk och Looise, (2013) menar att det är 

viktigt att säkerställa chefernas HRM kompetens för att cheferna ska arbeta mer aktivt med HRM. 
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Även Cunningham och Kempling (2011) menar att HR-funktionen bör utveckla cheferna i deras 

personalansvarsroll. PA-konsulten i vår studerade organisation bör finnas för chefen och bidra med 

kunskap och kompetens men frågan är i hur stor utsträckning de ska avlasta chefen.  

I vår studerade organisation hade vare sig chefer eller PA-konsulter tidigare reflekterat över 

vilka förväntningar PA-konsulten har på chefen. En förklaring till det kan vara att PA-konsulten 

jobbar på uppdrag av chefen och det är chefen som beslutar och tar ansvaret i personalfrågorna. 

Efter en viss betänketid under intervjuerna så framkom det ändå vissa förväntningar från PA-

konsulten på chefen och cheferna hade vissa uppfattningar om PA-konsultens förväntningar. Dessa 

förväntningar var till stor del också samstämmiga.  

Slutdiskussion 

 Vårt huvudsyfte med studien var att undersöka hur PA-konsulter och chefer upplever sitt 

samspel. Till en början var vi förvånade över hur positiva både chefer och PA-konsulter var när de 

beskrev samspelet sinsemellan. Vi antog att det berodde på self-serving-bias, men vi har förstått 

att det även kan förklaras ur ett rollteoretiskt perspektiv då de har samstämmiga förväntningar på 

varandra i samspelet. Aubert (1979) menar att roller skapas ur de normer och förväntningar som 

är kopplade till en viss uppgift eller position. PA-konsulten i vår studerade organisation är en stöd- 

och råd funktion, de är mycket flexibla, förstående och hjälpsamma i den rollen. Oftast när en roll 

skapas gör den det i samspel med en annan motsvarande roll ”Den ena rollens plikter är den andra 

rollens rättigheter” (Aubert, 1979, s.100). PA-konsulterna känner sig uppskattade och behövda i 

den roll de har idag och det kan varar en bidragande orsak till att de har svårt att se hur deras roll 

kan utvecklas. Vårt sociala samspel underlättas genom de roller vi har då rollerna ger oss 

förutsägbarhet leder det till att samarbetet blir smidigare (Axelson & Tylefors, 2005).  
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Vårt delsyfte var att undersöka hur PA-konsulter och chefer ser på utvecklingsmöjligheter 

i sitt samspel. Både chefer och PA-konsulter hade svårt att se några utvecklingsmöjligheter i 

samspelet dem emellan, då de upplever att det fungerar mycket bra idag. Den farhåga som 

framkom var att PA–konsulten med tiden skulle tappa lokal verksamhetskunskap i och med 

centraliseringen.  

Ett bra samspel är viktigt men det krävs mer av chef och PA-konsult i organisationer för 

att möta dagens krav på effektivitet och lönsamhet (Ulrich & Brockbank, 2007). 

Goda relationer mellan chef och PA-konsult löser dagens problem, men de goda relationerna måste 

även bidra till utveckling för organisationen för att förhindra morgondagens problem. Chefer och 

PA-konsulter bör fundera på hur de goda relationerna kan omvandlas och bidra till ett bättre 

långsiktigt resultat.  

Studiens resultat stämmer väl överens med tidigare forskning, det som utmärker sig är att 

det, med det goda och nära samarbetet mellan chefer och PA-konsulter, också finns en risk för en 

ökad arbetsbelastning för PA-konsulten. Vi har sett tendenser till att det kan hämma PA-

funktionens möjlighet att bli en enad enhet. Det finns även tendenser till att chefernas 

förväntningar ökar på en mer enad personalpolitik med en central PA-funktion. 

I en fortsatt forskning skulle det vara intressant att undersöka hur linjechefens 

arbetssituation påverkas när PA-konsulten centraliseras och avlastningen till chefen begränsas. 

Vidare relevant forskning skulle kunna vara hur samspelet och förtroendet uppfattas när man inte 

har en och samma PA-konsult att vända sig till i olika frågor. 
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Tillkännagivanden 

Först och främst ett stort tack till organisationen som vi gjort vår studie hos. Tack för möjligheten 
vi fick och ert visade intresse. Ett tack riktas också till alla respondenter i organisationen som 
deltagit i studien. Vi vill tacka våra familjer för det stöd och förståelse de haft för oss under arbetets 
gång. Slutligen ett tack till vår handledare Lars Ishäll.  
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I 

Intervjuguide  /   Frågor chef 
 

Presentation av oss själva, information om intervjun och syftet med undersökningen, 

hur och var undersökningen presenteras. 

Etik: frivillighet, konfidentialitet, inspelning och vilka som får ta del av inspelningen 

 

• Kan du berätta lite kort om dig själv? 

• Hur ofta har du kontakt med PA-konsulten? Hur sker kontakten? Vilka ärenden gäller 

det? 

• Hur upplever du att kommunikationen fungerar mellan dig och PA-konsulten? 

• Hur upplever du samarbetet mellan dig och PA-konsulten? Utmaningar 

• Hur upplever du relationen mellan dig och PA-konsulten? 

• Hur uppfattar du PA-konsultens roll i verksamheten? Funktion 

 

• Hur ser ansvarsfördelningen ut mellan dig och PA-konsulten i olika personalfrågor? 

 

• Vilka förväntningar har du på PA-konsulten? 

• Vilka förväntningar upplever du att PA-konsulten har på dig? 

 

• Hur skulle du beskriva ditt förtroende för PA-konsulten? Funktion 

• Hur upplever du PA-konsultens förtroende för dig som chef? 

• Hur uppfattar du PA-funktionens synlighet i organisationen? 

 

Framtid 

• Vad ser du för utvecklingsmöjligheter? Relation/Samarbete/Roller  

 

 

 

 



II 

Intervjuguide /    Frågor- PA-konsult 

 
Presentation av oss själva, information om intervjun och syftet med undersökningen, 

hur och var undersökningen presenteras. 

Etik: frivillighet, konfidentialitet, inspelning och vilka som får ta del av inspelningen 

 

• Kan du berätta lite kort om dig själv 

• Hur ofta har du kontakt med cheferna?  Hur sker kontakten? Vilka ärenden gäller det? 

• Hur upplever du att kommunikationen fungerar mellan dig och cheferna? 

 

• Hur upplever du samarbetet mellan dig och cheferna? Utmaningar 

• Hur upplever du relationen mellan dig och cheferna i verksamheten? 

• Hur uppfattar du din roll som PA-konsult i verksamheten? Funktion 

• Vilka utmaningar kan du stöta på i rollen som PA-konsult? 

 

• Hur ser ansvarsfördelningen ut mellan dig och chefen i olika personalfrågor? 

 
• Vilka förväntningar har du på områdeschefer/enhetschefer vad gäller personalfrågor? 

• Vilka förväntningar upplever du att cheferna har på dig? 

• Hur skulle du beskriva ditt förtroende för cheferna i verksamheten gällande 

personalansvar? 

• Hur upplever du chefernas förtroende för dig som PA-konsult? 

• Hur uppfattar du PA-funktionens synlighet i organisationen? 

 

Framtid 

 

• Vad ser du för utvecklingsmöjligheter? Relation/Samarbete/Roller  

 

 

 



III 
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