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Sammanfattning 

Studien är skriven på uppdrag av den studerade organisationen och är en del i det 
förbättringsarbete som organisationens HR-funktion genomför. Uppdraget har syftat till att 
undersöka avdelningschefers uppfattning gällande behovet av HR-stöd i deras arbete. Syftet 
specificeras utifrån studiens tre forskningsfrågor; (1) Vilka HR-uppgifter ansvarar 
avdelningscheferna över i deras arbete? (2) Inom vilka HR-uppgifter anser sig 
avdelningscheferna ha behov av stöd? (3) Hur kan behovet av stöd bemötas enligt 
avdelningscheferna? Vi har genomfört 10 semistrukturerade intervjuer med organisationens 
avdelningschefer. Resultatet av vår studie har visat att av de sex HR-uppgifter som 
avdelningschefer utför önskas stöd i fyra av dessa. Behovet av stöd varierar mellan och inom 
specifik HR-uppgift och bemötandet av detta behov önskas enligt avdelningscheferna ske via 
tydliggörande av rollerna och utifrån tre former av stöd; rådgivnings-, kunskaps- och 
avlastningsstöd. En organisering av HR bör därför bottna i vilket behov linjecheferna har utifrån 
vardera stödform och hur dessa kan variera. En förutsättning för detta är att goda relationer 
skapas så att HR upplevs som tillgängliga där rollerna och förväntningarna är uttalade. 
Nyckelord: HR-stöd, linjechefer, chefsstöd, three legged stool 
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Inledning 
Den stora HR-frågan det senaste decenniet har varit hur HR-funktionens1 verksamhet kan 

organiseras så att den skapar värde till sina intressenter. HR uttrycks av allt fler forskare som den 

funktion som genom att skapa, utveckla och implementera processer bidrar till att nå 

organisationens mål (Buyens & De Vos, 2001; Ulrich & Brockbank, 2007). En förutsättning för 

att HR-funktionen skall kunna skapa ett värde och bidra till organisationens mål är att aktiviteter 

som tidigare setts som exklusiva för HR-medarbetare delegeras till linjechefer2. Denna 

förändring har inneburit ett utökat personalansvar för linjecheferna där vissa arbetsuppgifter 

anses tjäna på den verksamhetsnära kunskap som linjechefer besitter. Samtidigt innebär det att 

arbetsuppgifter som tidigare utförts av utbildade HR-medarbetare nu utförs av linjechefer utan 

specifik kunskap eller utbildning i den givna frågan (Perry & Kulik, 2008). 

 

Det finns därför ett behov av stöttning i de frågor som linjechefer saknar kunskap eller förmåga 

att själva utföra. En förutsättning för ett lyckat HR-arbete är att relevant stöd ges så att det 

strategiska HR-arbetet omsätts korrekt till det faktiska HR-arbete som utförs i linjen. Detta 

eftersom ett bra HR-stöd till linjecheferna har visat sig leda till ett effektivare HR-arbete inom 

organisationer (Ryu & Kim, 2013; Perry & Kulik, 2008). Det värdeskapande arbete HR-

funktionen ska bidra till i organisationen handlar därför inte bara om att jobba strategiskt, utan 

också om ett samspel gentemot organisationens linjechefer där stöd och stöttning ges.  

 

Med avstamp i utvecklingen mot delegering av HR-uppgifter till linjen som en del i att HR-

funktionen skall kunna skapa värde åt organisationen är fokus för denna studie att förstå; vilka 

HR-uppgifter linjechefer ansvarar över, inom vilka av dessa uppgifter de upplever ett behov av 

                                                
1 Human resource (HR) likställs i denna uppsats med begreppen personaladministration, 
personalarbete eller human resource management. HR-uppgift/arbete används för att beskriva det 
arbete HR innebär. HR-funktionen innebär den funktion som bär det huvudsakliga ansvaret för 
utförandet av detta arbete. HR-stöd menas som det stöd HR-funktionen ger till organisationens 
intressenter. En utökad förklaring till dessa begrepp ges i kapitlet om tidigare forskning. 
2 Linjechef är det begrepp som förekommer inom tidigare forskning och menar de chefer som 
verkar ute i linjen. Motsvarigheten till linjechef i den organisation som varit objekt för denna 
studie kallas avdelningschef. Begreppen linjechef och avdelningschef är alltså synonyma och 
kommer i denna uppsats att användas parallellt. 
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stöd och hur behovet enligt linjecheferna ska bemötas. Detta för att möjliggöra ett 

kvalitetsmässigt stöd och ett effektivare HR-arbete. Tidigare studier har bland annat har gjorts 

kring konsekvenserna av att delegera HR-uppgifter till linjen (Whittaker & Marchington, 2003), 

om HR-stödets effekt på linjechefers HR-relaterade arbete (Ryu & Kim, 2013; Perry & Kulik, 

2008) och om samspelet mellan HR och linjechef (Thilander, 2013). Det har alltså tidigare 

klargjorts att linjechefer har delegerats HR-uppgifter och effekterna det kan medföra, behovet av 

HR-stöd och på vilket sätt det blir nödvändigt i och med delegeringen samt vad detta innebär 

gällande samspelet mellan HR och linjechef för att dessa HR-uppgifter skall kunna lösas. Med 

detta i beaktande syftar denna studie att utifrån linjechefernas perspektiv undersöka vilka HR-

uppgifter linjechefer faktiskt ansvarar över, deras upplevelse gällande behovet av stöd inom 

dessa uppgifter och hur de vill att det behovet av stöd skall bemötas. 

Syfte & frågeställningar 
För att organisationens linjechefer utifrån deras ansvar över HR-uppgifter skall kunna utföra HR-

arbetet på ett optimalt sätt behövs kunskap om vilket behov av stöd linjecheferna har. Syftet med 

denna studie är därför att undersöka den studerade organisationens avdelningschefers uppfattning 

gällande behovet av HR-stöd i deras arbete. Syftet specificeras utifrån följande frågeställningar; 

 

● Vilka HR-uppgifter ansvarar avdelningscheferna över i deras arbete? 

● Inom vilka HR-uppgifter anser sig avdelningscheferna ha behov av stöd? 

● Hur kan behovet av stöd bemötas enligt avdelningscheferna? 

Bakgrund 
Denna studie är skriven på uppdrag av den studerade organisationen som utgör 

undersökningsobjektet. Studien är en del i det förbättringsarbete som HR-funktionen genomför 

inom organisationen. Uppdraget har syftat till att undersöka hur HR-funktionen kan bidra till att 

bättre stötta organisationens intressenter. I detta fall har intressenterna inneburit avdelningschefer 

som utgör den aktuella organisationens motsvarighet till linjechefer. 

 

Organisationen är politiskt styrd och har medarbetare i olika verksamheter spridda över ett brett 

geografiskt område. Av organisationens medarbetare utgör ca 150 stycken avdelningschefer. 
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Majoriteten av verksamheterna finns lokaliserade på tre olika orter men det förekommer även 

mindre verksamheter utspridda på andra orter. Verksamheterna styrs av en eller flera 

verksamhetschefer som ansvarar för verksamhetens mål och syfte. Verksamhetschefen har i sin 

tur delegerat ansvar till en eller flera avdelningschefer som handhar avdelningens mål gällande 

bland annat verksamhetsutveckling, personalfrågor och budgetansvar. 

 

Organisationens HR-funktion ansvarar för de övergripande gemensamma frågorna gällande 

personalen. Fokusområdena är lönepolitik, arbetsmiljö, personalförsörjning och 

kompetensutveckling. HR-funktionen är uppdelad i verksamheterna HR-stab och HR-centrum. 

HR-staben handhar organisationens gemensamma strategiska frågor inom personalomårdet. 

Staben skall även stödja och utveckla det arbete som sker i organisationens övriga HR-arbete. 

HR-centrum stödjer organisationens olika verksamheter direkt och är uppdelad i fyra 

verksamheter; Företagshälsovården, kompetensutvecklingsbyrån, bemanningsbyrån och HR-

specialister varav företagshälsovården är en extern aktör. Kompetensutvecklingsbyrån levererar 

tjänster som exempelvis utbildningar till organisationens olika verksamheter. Bemanningsbyrån 

tillgodoser avdelningarnas behov av kortvarig tillsättning av personal och HR-specialisterna 

stödjer verksamhets- och avdelningschefer direkt i HR-frågor.  

Tidigare forskning 
För att förankra vår studie gentemot vilka HR-uppgifter linjechefer ansvarar över, hur behovet av 

HR-stöd kan förstås utifrån detta och vilka olika sätt detta behov kan bemötas på avser detta 

avsnitt till att presentera tidigare forskning om vad HR-arbete innebär och vilket ansvar HR-

funktion respektive linjechef har gällande HR-uppgifter i dagens organisationer. Därutöver 

redogörs för vad HR-stöd innebär och behovet av det för att avslutningsvis presentera hur 

behovet av HR-stöd kan bemötas. 

Vad innebär HR och vem utför det? 

HRM, HR- och personalarbete 
Det finns en mängd olika begrepp som berör utförandet av personalfrågor inom organisationer 

där HRM, HR-arbete, personalarbete och personaladministration är ett urval av de vanliga 

begrepp som finns. Det som är gemensamt med dem är att de till stor del egentligen handlar om 
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samma sak; “alla frågor i företaget som rör de anställda” (Granberg, 2011, s. 17). Mer utförligt 

handlar det om hur en organisationen leder och administrera sin gemensamma personalstyrka 

och ansvaret för detta arbete faller under HR-funktionen (Thilander, 2013). För att konkretisera 

vad arbetet med personal innebär delar Flach (2006) in HR-funktionens huvudaktiviteter i nio 

områden; 

 
Tabell 1. HR-funktionens huvudområden. 

● Rekrytering och urval och frågor som hänger 
samman med resursplanering och bemanning 

● Utbildning och annan utveckling av personal 
● Personal- och prestationbedömning. 
● Organisationsutveckling 
● Ergonomi och arbetsutformning 

● Övervakning och påverkan av lönesättning 
och lönesystem i organisationen. 

● Bedömning av arbetsmiljöns riskfaktorer och 
genomförande av arbetsmiljöprogram. 

● Konflikthantering i organisationen samt 
bevakning av partsrelationerna och 
samordning av fackliga förhandlingar. 

● Fortlöpande utvärderingar av 
personalområdet. 

 

HR-funktionens huvudaktiviteter handlar med andra ord om en mängd olika uppgifter som på 

något sätt rör personalen inom organisationen, från rekrytering till konflikthantering och 

prestationsbedömningar. Organisationens uppgift och det arbete som utförs inom organisationens 

ramar kommer dock att prägla vilka huvudaktiviteter HR-funktionen bör utföra. Detta på grund 

av att HR-arbetet inte är ett självändamål i en organisation utan finns till för att stödja och 

maximera den produktion som organisationen hänger sig åt (Granberg, 2011).  

Delegering av HR-ansvar till linjechefer 
Samtidigt som HR-funktionen har det övergripande ansvaret för att personalarbetet ska bedrivas 

enligt organisationens mål delegeras verksamhetsnära HR-uppgifter till linjechefer. Delegeringen 

är en ökande trend inom organisationer (Holt Larsen & Brewster, 2003; Renwick, 2003; Perry & 

Kulik, 2008; Ryu & Kim, 2013) och en nödvändighet för HR-funktionen skall kunna frigöra 

resurser för att koncentrera sin verksamhet på mer strategiska frågor (Kulik & Bainbridge, 2006). 

Delegeringen innebär att aktiviteter som tidigare setts som exklusiva för HR-funktionen numera 

ska skötas av linjechefer. Detta grundar sig i förståelsen om att verksamhetsnära HR-arbete bäst 

utförs av lokala representanter (Perry & Kulik, 2008) och att det skapas ett mervärde när HR och 

linjechefer samarbetar (Holt Larsen & Brewster, 2003). Däremot kan linjechefers avsaknad av 

adekvat kunskap ses som ett stort risktagande när de förväntas utföra HR-arbetet (Perry & Kulik, 
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2008). Det anses också finnas en risk att HR-arbetet hamnar i skuggan av andra affärsmål och 

prioriteras i andra hand (Whittaker & Marchington, 2003).  

 

För att i relation till delegeringen av HR-uppgifter klargöra vilka av dessa uppgifter som utförs 

av vem fokuserade Kulik & Bainbrige (2006) på aktiviteter HR och linjechefer ansvarar över. 

Studien visade att HR ägnade sig i större utsträckning åt styrning och reglering, såsom 

arbetsmarknadsrelationer och löner, än vad linjechefer gjorde. Dessutom ansvarade HR i större 

utsträckning över aktiviteter som innebär översyn av arbetskraften, såsom jämställdhetsarbete, 

mångfaldsarbete och personalplanering. Linjecheferna hade en större grad av ansvar över 

arbetsuppgifter som sker på daglig basis och som låg nära verksamheten, såsom coachning, leda 

för att nå de prestationsmässiga målen, genomföra disciplinära åtgärder och ta befodransbeslut 

(Kulik & Bainbridge, 2006). Studien genomfördes i en australiensisk kontext där sektor, bransch 

eller organisationstyp ej specificerades. Dock kan det ovan beskrivna resultatet från Kulik & 

Bainbridges (2006) studie liknas med Thilanders (2013) studie som i en svensk kontext inom 

offentlig sektor menar samma sak; att HR-funktionen ansvarar över de mer organisationellt 

övergripande HR-uppgifterna medan linjechefernas ansvar gäller de lokalt verksamhetsnära.  

Behovet av HR-stöd 
På grund av de effekter som delegering av HR-arbete kan medföra uppkommer behovet av HR-

stöd till cheferna. Vad behovet av HR-stöd kan innefatta visar Bos-Nehles (2010) i sin 

avhandling där fyra olika multinationella affärsenheter studerades utifrån bland annat faktorn 

HR-stöd. Av de linjechefer som intervjuades upplevde 30 procent att bristen på HR-stöd var en 

hindrande faktor i utförande av arbetet. Bos-Nehles (2010) visade att det stöd som linjecheferna 

upplevde att de behövde var dels gällande organisatoriska arrangemang och dels angående råd 

och anvisningar kring hur man tillämpar de HR-rutiner som finns. Med andra ord fanns det enligt 

denna studie en önskan från linjecheferna att få stöd genom rådgivning och vägledning gällande 

hur man tillämpar rutiner i HR-arbetet. Dessutom upplevde linjecheferna att HR inte gav det stöd 

de behövde gällande organisatoriska arrangemang, såsom att registrera uppgifter i olika system 

eller att exempelvis ta fram ID-kort åt de anställda inom en rimlig tid (Bos-Nehles, 2010).  

 



 6 

Trots att brist på HR-stöd kan vara ett hinder för linjechefer i sitt arbete visar Renwick (2003) i 

sin studie att även om linjechefer erkänner HR som ett specialistområde, försöker de ändå lösa de 

problem som kan uppkomma oavsett om deras kompetens inom området är tillräckligt eller inte. 

Med andra ord kommer linjechefer lösa problemen även om de inte får tillräckligt med HR-stöd. 

Med tanke på att linjechefernas kompetens är en faktor huruvida HR-arbetet ska få positiva 

effekter eller inte (Renwick, 2003) förklarar Whittaker & Marchington (2003) att linjechefer 

ändå ser HR-stödet som en grundläggande förutsättning för att kunna lösa vissa uppgifter. Med 

andra ord erkänner linjecheferna HR-stödet som en viktig tillgång i deras arbete. 

 

Ryu & Kim (2013) visar på en liknande uppfattning gällande hur HR-stödet är nödvändigt för 

organisationen där de i sin studie syftade till att undersöka huruvida delegering av HR-arbete till 

linjechefer positivt korrelerade med effektivt HR-arbete. I studien framkom att de positiva 

effekterna försvagades om organisationen använde ett HR-system som linjecheferna inte kände 

sig säkra på. Denna försvagande effekt kunde emellertid lindras genom HR-stöd till cheferna i 

form av kunskapsöverföring. HR-stödet från HR till linjechef visade sig alltså vara vital för att 

upprätthålla ett effektivt HR-arbete (Ryu & Kim, 2013).  

 

På liknande sätt visar Perry & Kulik (2008) att HR-stöd till linjecheferna positivt korrelerar med 

effektivt HR-arbete. Detta gällde både för organisationer där en delegering av HR-arbetet hade 

skett och i organisationer där en delegering inte hade skett (Perry & Kulik, 2008). Faktum är att 

HR-stödet visade sig ha större effekt i organisationer där delegering av HR-arbetet inte hade 

skett. Detta resultat förklarades med att linjechefer som är ansvariga över HR-arbetet ser till att 

skaffa sig de relevanta kunskaper som behövs för att utföra arbetet, medan linjechefer som inte 

hålls ansvariga för HR-arbetet kräver mer stöd och vägledning från HR (Perry & Kulik, 2008). 

En annan förklaring till att linjechefer som delegerats ansvar över HR-arbetet inte kräver lika 

mycket stöd är för att de helt enkelt har lärt sig att utföra arbetsuppgifterna, medan resultatet 

skulle ha kunnat bli annorlunda om man skulle ha frågat en linjechef som nyss blivit delegerad 

ansvar (Perry & Kulik, 2008). Oavsett om HR-arbetet delegerats eller ej, framkommer det att 

väsentlig kunskap är viktigt för att linjechefernas utförande av HR-arbetet ska anses vara 

effektivt och att HR spelar en viktig roll i att kunna bidra med denna typ av stöd. 
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Hur behovet av stöd kan bemötas 
HR-stödet har i avsnittet ovan visat sig utgöra en väsentlig del i att verka för ett effektivt HR-

arbete och en förutsättning för att linjechefer skall kunna utföra sina arbetsuppgifter. I detta 

avsnitt avser vi att redogöra hur behovet av stöd kan bemötas. Detta genom att utifrån tidigare 

forskning fokusera på två aspekter; dels hur behovet av stöd kan bemötas rent organisatoriskt, 

där HR-transformationens idéer om den trebenta pallen tas som ett exempel och dels hur 

relationen och samspelet mellan HR-funktion och linjechef utgör en förutsättning för att behovet 

av stöd skall bli bemött. 

Den trebenta pallen 
Genom att kartlägga processer, identifiera de som anses som mest effektiva och sedan organisera 

utifrån dessa har ett nytt sätt skapas för HR-funktionen att leverera tjänster och service efter 

organisationens behov (Thilander, 2013). Många av de uppgifter som legat under HR-

funktionens ansvar har dessutom lösgjorts från funktionen med hjälp av effektivare IT- eller 

självhjälpssystem (Thilander, 2013). Detta har sedermera kommit att kallas för HR-

transformation och har bidragit en mängd idétraditioner gällande organiseringen av HR (Boglind, 

Hällstén & Thilander, 2013). Modellen “den trebenta pallen” bottnar i Dave Ulrichs teorier om 

HR-transformation och har i olika utsträckningar kommit att bli allt mer vedertagen som 

organisationsstruktur för företags olika HR-funktioner (Thilander, 2013). Modellen utgör en 

struktur för att leverera HR-arbete i en organisation men kan även ses som ett sätt att bemöta det 

behov av stöd som uppkommer bland organisationens intressenter (Ulrich & Brockbank, 2007). 

Det finns dock ingen generell bild över hur HR-stödet levereras till linjechefer utan detta beror 

på en mängd faktorer såsom företagets verksamhet, organisationsstruktur och storlek (Granberg, 

2011). Dock har många företag kommit att anamma den organisationsstruktur för HR-funktionen 

som Ulrich förespråkar och som efter HR-transformationens inverkan på dagens organisationer 

kallas för “den trebenta pallen” (Boglind, Hällstén & Thilander, 2011). Denna organisering av 

HR innebär att HR-stödet ges genom tre olika funktioner; en central serviceenhet för 

administrativa tjänster, en central expertenhet för specialiststöd och lokala experter som ger 

strategiskt HR-stöd ute i linjen (Ulrich & Brockbank, 2007).  

 



 8 

Lokala experter bygger på att HR-funktionen skall skapa värde för organisationen. Den lokala 

experten arbetar tätt tillsammans med linjechefer för att nå gemensamma mål inom 

organisationen. Huvudtanken är att det strategiska arbetet skall bättre förankras i verksamheten 

då den lokala experten själv har insikt i det faktiska arbetet samtidigt som denne direkt kan styra 

och påverka frågor inom HR-fältet. Detta arbetssätt låter HR-medarbetaren arbeta mer 

affärsinriktat då denna stödjer linjechefen direkt och på så sätt kan lägga upp processer som 

maximerar dess arbetsområde med dess unika perspektiv. När HR-medarbetare arbetar på detta 

sätt ska de lättare kunna välja och implementera de HR-rutiner som passar bäst för att utveckla 

affärsstrategin för den verksamheten (Ulrich & Brockbank, 2007). 

 

Rollen som central expertenhet är att göra organisationen mer företagsam genom att leverera 

tjänster inom exempelvis kompetensutveckling, kompetenskartläggning, lärande, engagemang, 

organisationsutveckling, med mera. Dessa tjänster levereras sedan antingen direkt till linjechefer 

eller på uppdrag av den lokala experten. Enheten skall med andra ord leverera expertkunskap 

som ligger till grund för hur verksamheten skall använda sina resurser för att driva verksamheten 

mot dess mål (Ulrich & Brockbank, 2007). 

 

Den centrala serviceenheten för administrativa tjänster har som uppgift att utföra alla 

administrativa uppgifter inom HR. Uppgifterna varierar men berör oftast olika former av 

registrering av anställningar, löneutbetalningar, närvarrorapportering, etcetera. Syftet är att 

administrationen skall bli effektivare och på så sätt bidra till lägre kostnader samtidigt som att 

den skall fria arbetsbörda från den centrala expertenheten och den lokala experten (Ulrich & 

Brockbank, 2007). 

 

Denna modell har fått ett stort genomslag där även en hel del svenska organisationer har tagit 

efter denna trend med HR-transformation och dess organisering av HR-stöd (Boglind et al. 

2011). Modellen har emellertid fått kritik för att vara dåligt förankrad i empirin. Med 

utgångspunkt från detta har Boglind et al. (2011) undersökt hur modellen för HR-stödet 

implementerats från teoretisk modell till faktisk praktik inom svenska företag och offentliga 

organisationer. I studien framkommer att modellen till att börja med ofta måste till sin form 

anpassas till den specifika organisationen med dess förutsättningar som råder för att stödet ska 
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kunna levereras så bra som möjligt. Dessutom visade sig modellen inte alltid ge de förväntade 

effekter som förutspåtts tidigare, såsom reducerade kostnader (Boglind et al. 2011). Med detta i 

åtanke visar det att den form HR-stödet bör ges enligt konceptet HR-transformation och den 

trebenta pallen inte går att använda som en färdig mall, utan måste anpassas efter organisationens 

förutsättningar och förmågor (Boglind et al. 2011). 

Relationen mellan HR och linjechef 
Oavsett hur HR-funktionen rent funktionellt organiseras för att leverera HR-stöd har det funnits 

en tanke om att det verksamhetsnära HR-arbetet faller inom linjechefernas ansvarsområde medan 

HR-funktionen stått för ett mer ändamålsenligt och övergripande funktionellt ansvar. I praktiken 

har det dock varit en kombination av båda. HR-funktionen och linjechefer utför alltså olika delar 

av HR-arbetet och de formella ansvaren ersätts av ett samspel och en relation mellan HR och 

linjechef där gemensamma ansträngningar blir en förutsättning för att nå ett så bra resultat som 

möjligt (Boglind et al. 2011; Thilander, 2013). Detta har lett till en gränsdragningsproblematik 

där det är svårt att dra en tydlig gräns gällande vems ansvar HR-arbetet faller under och vem som 

ska utföra det. Även om delegering ses som en åtgärd till att förtydliga detta ansvarsförhållande 

har det även bidragit till dess komplexitet eftersom delegeringen av HR-uppgifter innebär att 

linjechefer förväntas utföra arbetsuppgifter som kräver kunskap och kompetens som främst HR-

medarbetare besitter (Thilander, 2013). 

 

När det gäller bemötande av behovet finns det därför en annan aspekt som HR-transformationen 

och den trebenta pallen inte tar hänsyn till vilket är relationerna mellan linjechef och HR-

medarbetare (Thilander, 2013). Vitsen med behovet av relationerna är att det finns ett 

grundläggande behov av samspel och (fysisk) kontakt. Bristen på sådana relationer innebär dock 

inte att HR skulle missa chansen att gå runt på arbetsplatsen, vara social och hålla reda på vad 

som händer. Det som riskeras i de fall det inte finns goda relationer mellan HR och linjechef är 

snarare att HR-funktionen upplevs som otillgänglig och inte har den verksamhetskunskapen som 

behövs för att stödja linjecheferna (Thilander, 2013). Detta kan i sin tur leda till att linjechefer 

försöker få sitt behov av stöd tillgodosett genom att fråga andra inom organisationen, vilket i sig 

inte behöver innebära nackdelar. Det kan däremot utgöra en risk när svaret på frågan inte bygger 

på rätt kompetens utifrån frågans art, utan snarare på att få ett snabbt svar (Thilander, 2013). En 

förutsättning för att bemöta linjechefernas behov av stöd, där också rätt kompetens står till grund 
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för stödet, blir därmed en god relation mellan HR och linjechef väsentlig. I och med det faktum 

att samspelet och relationen mellan linjechef och HR skapas utifrån en förståelse av varandras 

roller (Thilander, 2013), utgör relationen därmed också en faktor för att undvika eventuella 

gränsdragningsproblem.  

Metod 
Genomgående under arbetet av studien har vi båda varit lika ömsesidigt delaktiga. Under 

följande avsnitt kommer därför de metodval som vi gjort att redogöras. Där ingår studiens 

metodologiska utgångspunkt, metod för datainsamlingen, urval, analysmetod och diskussion 

kring studiens kvalitet. Kapitlet kommer att avslutas med en redogörelse över de etiska 

överväganden som har tagits i beaktning.  

Metodologisk utgångspunkt 
Då studien syftar till att undersöka avdelningschefers upplevda behov av HR-stöd i arbetet har en 

kvalitativ intervjustudie genomförts. Vi avser med studien att skapa en bild utifrån hur 

avdelningscheferna upplever stödet. Detta för att sedan själva sammanställa en tolkning utifrån 

deras upplevelse. Därmed kan vårt perspektiv liknas det resonemang som Alfred Schütz (1953) 

för gällande den sociala verkligheten, där avdelningschefernas upplevelse av världen är en 

konstruktion av den första ordningen och vår förståelse av avdelningscheferna en konstruktion av 

den andra ordningen. Verkligheten kan med andra ord uppfattas på olika sätt av olika människor 

och där de empiriska resultaten i denna studie grundar sig i hur vi uppfattar och konstruerar 

avdelningschefernas uppfattning och konstruktion av den sociala världen. Studien har en 

induktiv utgångspunkt; att utifrån empirin generera en teoretisk förståelse gällande 

avdelningschefernas upplevda behov av stöd från HR-funktionen. På grund av studiens induktiva 

karaktär lämpar sig kvalitativ metod bäst eftersom att denna förståelse ska genereras utifrån 

studiens forskningsresultat (Bryman, 2011).  

Datainsamlingsmetod 
Datainsamlingen har utgjorts av kvalitativa semi-strukturerade intervjuer. Detta för att 

möjliggöra att informantens uppfattningar fångas samtidigt som denne ges möjlighet till ett så 

pass detaljerat och fylligt svar som möjligt (Bryman, 2011). Möjligheten till att ställa följdfrågor, 

att låta informanten själv forma sina svar och att röra sig fritt mellan olika frågeområden gör att 
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datasamlingsmetoden passar vår studie väl eftersom det är informanternas uppfattningar och 

beskrivningar av hur de upplever situationen som vi vill åt. 

 

För att undersöka hur väl intervjufrågorna uppfattades av informanterna, ge oss vana i att 

använda intervjuguiden och för att undersöka om svaren på frågorna motsvarade studiens syfte 

(Bryman, 2011) genomfördes en pilotintervju med en avdelningschef. Efter genomförd 

pilotintervju reviderades intervjuguiden genom en reflektion över de frågor som hade fungerat 

bra och ombearbetning av de frågor som inte hade fungerat som vi önskat. Detta innebar att 

frågor som missuppfattas formulerades om, frågor som var överflödiga togs bort och frågor som 

var komplicerade delades upp eller förenklades. Vi upprättade även en bild av organisationens 

HR-funktion (bilaga 4) som informanten kunde peka på eller referera till under pågående 

intervju. Detta för att underlätta förståelsen för vilken del av HR-funktionen en frågeställning 

rörde sig om och för att försäkra oss om att vi förstod informanten. 

Urval 
Utifrån studiens syfte har urvalet skett målstyrt för att välja ut informanter baserat på deras tjänst 

och arbetsområde inom organisationen (Bryman, 2011). Då studien ämnar omfatta hela 

organisationen har urvalet gjorts på samtliga avdelningschefer med personalansvar. Dessa 

informanter har sedan delats upp utifrån geografiskt område för att ge en rättvis fördelning över 

organisationen. Informanter har sedan slumpats från varje geografisk kategori tills tio stycken 

namn valts ut.  

 

Processen har sedan upprepats två gånger för att skapa ytterligare urvalsunderlag i de fall 

informanter tackat nej till intervju. För att upprätta en geografisk jämn fördelning slumpades 13 

namn sista gången. Listan mailades sedan till vår kontaktperson inom organisationen som i sin 

tur skickade ut missivbrev (bilaga 1) till informanterna i listan. Informanterna har sedan 

kontaktat oss direkt om de valt att ställa upp på intervju. Vid detta tillfälle informerades 

informanterna ytterligare om studien (bilaga 2). Av de 33 som kontaktades, genomfördes tio 

stycken intervjuer med en varierande längd mellan 45-60 minuter. Av de tillfrågade valde en att 

tacka nej till deltagande och 22 stycken svarade inte. 
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Genomförande av datainsamling 
Sammantaget genomfördes fem intervjuer personligen och fyra intervjuer via videolänk. Vid ett 

tillfälle genomfördes en intervju via högtalartelefon. Innan intervjun informerades informanten 

om studiens syfte ytterligare en gång, inspelandet av intervjun, vad data från intervjuerna skulle 

användas till och att studien kommer att offentliggöras samt deras samtycke angående detta. Vid 

intervjuerna var vi i två som intervjuade, där den ena agerade som intervjuledare och den andra 

förde eventuella anteckningar och ställde frågor som uppkommit under intervjun men som 

intervjuledaren missat. Ansvaret för dessa roller roterade. 

 

Intervjuguiden (bilaga 3) utgjorde ramen för intervjuerna men ordningsföljden av frågorna kunde 

skifta och följdfrågor tillkomma. Vi har medvetet ställt öppna och slutna frågor i avseende att 

uppmuntra informanten att med egna ord berätta och ge konkreta svar (Rautalinko, 2013). Under 

intervjun har vi strävat efter att använda aktivt lyssnande, som enligt Rautalinko (2013) består av 

att vara uppmärksam, utforskande och återkoppla till informanten. Detta för att inte avbryta 

informantens tankar eller svar och för att uppmuntra till utvecklande svar eller ytterligare 

exempel. För att säkerställa att vi uppfattat informanten korrekt har vi kortfattat under intervjun 

sammanfattat eller återberättat de svar som givits (Rautalinko, 2013). 

Bearbetning och analys av data 
Intervjuerna har spelats in och transkriberats var för sig. Transkribering och analys har skett 

oberoende av varandra och parallellt med insamlingen av data. Transkripterna har sedan kodats 

och delats in utifrån studiens tre forskningsfrågor där de i sin tur kategoriserats utifrån de svar 

som liknat varandra. Exempelvis placerade vi svar om hur en avdelning önskade att HR-stödet 

skulle utformas under forskningsfråga tre. Om flera liknande eller olika svar gällande hur HR-

stödet kunde utformas, blev dessa sedan egna underkategorier, som “tydligare roller” eller 

“högre tillgänglighet”. Kvale (1997) beskriver detta som en typ av kategorisk analysmetod där 

materialet bearbetas tills dess det är reducerad till att utgöra ett antal kategorier. 

 

Under transkriberingsarbetet har vi fått en god helhetsbild av varje intervju. De anteckningar som 

vi fört under tiden vi transkriberat har haft som uppgift att underlätta tolkning och analysering av 

materialet. Vi har haft ett induktivt förhållningssätt som inspirerats av fenomenologisk och 
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fenomenografisk metod (Fejes & Thornberg, 2011) där vi först ser till den enskilde informanten 

och dess kontext för att sedan försöka se likheter och skillnader gentemot samtliga svaranden. 

Reliabilitet och validitet 
Reliabilitet och validitet anses vara viktiga kriterier gällande kvantitativ forskning (Bryman, 

2011). Inom kvalitativ forskning förekommer dock en diskussion över kriteriernas relevans. 

Bryman (2011) menar att detta beror på att exempelvis kriteriet validitet innebär i princip utifrån 

ordets definition att det handlar om mätningar, något kvalitativa forskare sällan är intresserade 

av. Däremot finns det en ståndpunkt som innebär att begreppen kan anpassas till kvalitativ 

forskning utan att för den skulle förändra dess egentliga betydelse (Bryman, 2011). I denna 

studie menar vi därför att reliabilitet kan ses utifrån hur vi gjort vårt urval och huruvida vi 

tillgodosett att det finns en överensstämmelse med hur vi ska tolka samt de tolkningar vi gjort i 

materialet. Med validitet menas därefter huruvida vi har frågat efter det vi avser att fråga om. I 

och med detta anser vi att reliabilitet och validitet utgör relevanta kriterier för att bedöma 

undersökningens kvalitet. 

 

Vårt tillvägagångssätt vid urvalet har inneburit att vi minimerat risken för att enstaka grupper 

eller individer inom organisationen styrt materialet ojämnt. Detta är en problematik som kan 

uppstå om man använder sig av exempelvis ett snöbollsurval där det finns en risk att de 

informanter som väljs har en överdrivet positiv eller negativ uppfattning om den aktuella frågan. 

Att vi slumpat fram informanter inom olika geografiska kategorier innebär dessutom att vi fått en 

jämn spridning av informanter utifrån hur organisationen är uppbyggd geografiskt. Detta är två 

viktiga faktorer för att ta hänsyn till reliabiliteten i studien (Bryman, 2011). Därutöver har vi 

oberoende av varandra analyserat samma datamaterial för att säkerställa att det finns en intern 

reliabilitet i våra tolkningar (Bryman, 2011). 

 

Vi har tagit hänsyn till studiens validitet genom att vara teoretiskt pålästa och på förhand 

utformat en intervjumall för att säkerställa att vi frågar det vi avser att fråga om (Bryman, 2011). 

Eftersom vi har pilottestat intervjumallen har vi försäkrat oss om att de frågor som ställs också 

uppfattas på det sätt vi avser och möjliggör för därmed för adekvata svar utifrån studiens syfte. I 

enlighet med vad Bryman (2011) kallar respondentvalidering har vi återkommande under 
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intervjun upprepat informantens utsagor med egna ord. Detta för att ge informanterna en chans 

att korrigera sådant vi eventuellt har missuppfattat och för att minimera risken att vi själva 

förvränger eller tolkar svaren felaktigt. 

Etiska överväganden 
De fyra etiska principer (informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet) som utformats av Vetenskapsrådet (2002) har legat till grund för planering, 

design, datainsamling och presentation av resultat. Detta för att både respektera de informanter 

som ställt upp i studien och eftersom vi ser dessa principer som viktiga för studiens kvalitét och 

vetenskaplighet. 

 

Informations- och samtyckeskravet har uppnåtts genom att informanterna delgivits information 

om studien via det missivbrev som skickades ut. När de på eget initiativ valde att ställa upp på 

intervjun har således informanten givit sitt samtycke till medverkan. För att ytterligare försäkra 

oss om att informanten har varit medveten om vad vi ämnar undersöka, vad materialet ska 

användas till och att deras medverkan är frivillig, har vi återupprepat detta för informanterna 

innan varje intervju (se intervjuguide, bilaga 3). Vid dessa tillfällen har vi upprepat att 

informanten är fri att avbryta intervjun om denne så önskar. På så sätt har vi försäkrat oss om att 

informanter som ändrat sin inställning till medverkan sedan de tackat ja till intervjun givits 

tillfälle att avbryta. Genom att informera om att vi endast ämnar använda materialet till denna 

studie har vi även tillgodosett nyttjandekravet. Ingen av informanterna som valde att ställa upp 

har nekat till medverkan även efter vi återupprepat informationen vid intervjutillfället. Vi anser 

därför att vi utifrån omständigheterna har gjort det vi har kunnat för att tillgodose nyttjande-, 

informations- och samtyckeskravet enligt Vetenskapsrådets (2002) principer. 

 

Eftersom det var vår kontaktperson och uppdragsgivare som arbetar inom den aktuella 

organisationen som skickat ut missivbreven fick denne tillgång till de namn som utgjorde urvalet 

för vår studie. Därmed har de som medverkat i studien inte kunnat hållas anonyma internt inom 

organisationen. För att uppfylla konfidentialitetskravet i den mån det var möjligt uppmanade vi 

informanterna som ville delta att direkt ta kontakt med oss. Detta ser vi som en förmildrande 

faktor eftersom det aldrig blev känt för vår kontaktperson vilka 10 av de 33 stycken som tackade 
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ja. Vi har även sett till att transkriptioner och listor på informanterna inte funnits tillgängliga för 

utomstående. Vi har med andra ord haft vissa etiska överväganden gällande vetenskapsrådets 

(2002) princip om konfidentialitet, men som vi anser att vi tillgodosett till belåtenhet eftersom 

ingen kan peka ut exakt vilka som deltagit i studien och att informationen om vilka som sagt vad 

ej funnits tillgängliga för någon annan än oss. 

Resultat 
Då våra frågeställningar behandlar vilka HR-uppgifter avdelningscheferna ansvarar över, inom 

vilka av dessa uppgifter avdelningscheferna upplever ett behov av stöd och hur behovet av stöd 

kan bemötas kommer resultaten från denna studie presenteras utifrån tre huvudsakliga rubriker 

under detta avsnitt; HR-uppgifter avdelningschefer ansvarar över, inom vilka HR-uppgifter 

avdelningschefer upplever behov av stöd och hur behovet av stöd kan bemötas. 

HR-uppgifter avdelningschefer ansvarar över 
Vi ämnar i följande avsnitt att ge en bakgrundsbeskrivning gällande avdelningschefernas 

arbetsuppgifter. Vi avser inte att ge en total inventering av organisationens avdelningschefers 

HR-relaterade arbetsuppgifter. Syftet är att beskriva de HR-uppgifter som ansetts viktigast och 

mest återkommande. Detta för att i senare resultatavsnitt visa på behovet av stöd inom respektive 

arbetsuppgift. De arbetsuppgifter som avdelningschefer står inför och hur pass mycket tid som 

åläggs detta varierar mellan avdelningscheferna. Dessa HR-uppgifter redogörs för i följande 

tabell och har kategoriserats utifrån om de återkommer dagligen eller under verksamhetsåret. 

 
Tabell 2. HR-uppgifter avdelningschefer uttrycker ansvarar över. 

HR-uppgifter som återkommer dagligen HR-uppgifter som återkommer under 
verksamhetsåret 

● Bemanning och daglig styrning 
● Samtal med medarbetare 
● Arbetsrättsliga frågor 

● Rekrytering 
● Rehabilitering 
● Lönesättning 

 

Tabellen visar att bemanning och daglig styrning, samtal med medarbetare och arbetsrättsliga 

frågor tenderar att återkomma dagligen i avdelningschefernas arbete. Rekrytering, rehabilitering 
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och lönesättning tenderar däremot att återkomma under hela verksamhetsåret, utan att i sig 

ständigt vara ett dagligt inslag i arbetet. 

HR-uppgifter som avdelningschefer utför dagligen 
De frågor som avdelningschefer upplever att de arbetar med dagligen är frågor gällande 

bemanning och samtal med medarbetare. Bemanningsfrågor rör den dagliga styrningen och 

schemaläggningen av personal. Uppgiften varierar i omfattning beroende på enhetens storlek och 

därmed avdelningschefens medarbetaransvar. Uppfattningen om bemanningsarbetet är att det 

krävs stor kunskap om verksamheten och dess personal för att arbetet skall kunna utföras. 

Schemaändringar måste förankras hos personalgruppen, lösningar måste ordnas utifrån 

verksamhetens ständigt ändrade behov och detta ställer höga krav på att avdelningschefen arbetar 

nära både verksamhet och personal. Behovet av kunskap om verksamheten vid bemanningen kan 

exemplifieras utifrån hur en av avdelningscheferna beskriver att det kan påverka verksamheten 

både inom lång och kort sikt.  

 

Det jag gör idag, för att klara bemanningen, det kommer att påverka närmsta 

dagarna. Och faktiskt en del kommer att påverka nästa månads planering. [...] För 

att få någon att jobba idag måste jag lova en ledighet om en månad. Och då måste 

jag täcka denna ledigheten. -Avdelningschef 2 

 

För avdelningar där avdelningschefen ansvarar för fler än 50 medarbetare kan bemanningsarbetet 

vara mycket omfattande och ta upp en majoritet av avdelningschefens arbetstid. Vissa chefer har 

som resultat av detta gjort inskränkningar i deras övriga arbetsuppgifter medans andra delegerat 

uppgiften till en annan medarbetare. 

 

Min sektionschef och jag har ju delat upp vissa uppgifter. [...] Hade jag haft dom 

uppgifterna som chef, hade mitt uppdrag varit omöjligt. Det jag pratar om är den 

här dagliga styrningen. Att se till att alla får sina raster, att alla pass är täckta. [...]  

Ja, så daglig styrning av verksamheten det är nog det som tar absolut mest tid. 

Men den uppgiften har inte jag haft. -Avdelningschef 6 
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Avdelningschefen uttrycker här att det övriga arbetet blivit omöjligt om inte arbetsuppgifter hade 

kunnat delegeras till en kollega. 

 

Den andra uppgiften som avdelningscheferna upplevde som dagligt återkommande är samtal 

med medarbetare. Denna kan ske både spontant och i form av planerade möten. De planerade 

mötena avser traditionella medarbetarsamtal och brukar ofta beröra mer långtgående frågor från 

medarbetaren gällande dess egen utveckling och framtid på avdelningen. Den spontana formen 

hänger samman med den dagliga styrningen av verksamheten och kan beröra 

schemaläggningsfrågor eller allmänna frågor om verksamheten och dess personal. 

 

Det är väl mer det här att vara synlig, att dom hela tiden vill veta att man finns där 

och kunna säga de där frågorna. Så jag försöker varje morgon att gå en runda och 

säga god morgon och kolla […] och då kan det komma frågor allt mellan schema, 

ledigheter. -Avdelningschef 4 

 

Spontana samtal med medarbetarna anses viktiga för att hålla sig synlig och fysiskt kontaktbar 

såväl som att lösa bemanningsspecifika frågor som schemaläggning. Även arbetsrättsliga frågor 

anses ingå i många av de andra HR-frågor som avdelningscheferna handskas med under en 

arbetsdag. Dessa frågor påverkas därför av vilken verksamhet som ligger i fokus vid det givna 

tillfället. Det arbetsrättsliga arbetet ses därför som det ramverk som övriga frågor ligger inom. 

Exempelvis utförs arbetet med bemanning och schemaläggning under förutsättning att 

avdelningschefen är medveten om vilka riktlinjer som gäller. Det arbetsrättsliga arbetet kan även 

ingå i de frågor som återkommer under verksamhetsåret som rekrytering och rehabilitering samt 

i frågor som medarbetare ställer under dagen. Dessutom kan arbetsrättsliga frågor vid 

samverkansärenden eller konflikter på arbetsplatsen. 

HR-uppgifter som återkommer under verksamhetsåret 
Följande HR-uppgifter återkommer med olika frekvens under verksamhetsåret. Vissa uppgifter 

anses återkomma cykliskt medan andra återkommer sporadiskt. Uppgifternas omfattning kan ha 

olika intensitet beroende på vilken avdelning det rör. Bland de HR-uppgifter som återkommer 

hos avdelningscheferna anses rekrytering och lönesättning vara arbetsuppgifter som både kan 

återkomma cykliskt och sporadiskt, medan rehabilitering förekommer sporadiskt. 
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Rekrytering 

Hur ofta avdelningscheferna arbetar med rekrytering varierar beroende på antalet medarbetare 

som är underställda avdelningschefen och om enheten har en hög eller låg personalomsättning. 

Mängden rekryteringsarbete återkommer periodvis men en stor del utförs inför sommarperioden 

då många vikariat skall täckas upp. Rekryteringsarbetet sker parallellt med den dagliga 

styrningen av verksamheten och är beroende av varandra. Rekryteringsarbetet har därför både 

komponenter som är mer långsiktiga och återkommer mer sällan och som sker dagligen och mer 

kortsiktigt. 

 

Även om jag inte ska anställa någon idag eller imorgon eller om en månad så 

träffar jag dom i alla fall. För att liksom, knyta band och så. Man ska få en positiv 

bild av den här enheten. -Avdelningschef 2. 

 

Vissa avdelningschefer ser alltså sin del i rekryteringsprocessen som mer långtgående än 

andra och uttrycker ett långsiktigt perspektiv gällande rekryteringar på den egna 

avdelningen. Generellt sett innebär rekryteringsarbetet för avdelningscheferna att 

identifiera behov, utforma kravprofil, annonsera och intervjua kandidater inför en given 

tjänst. Rekryteringsarbetet tenderar att vara intensivt inför sommarperioden. Arbetet med 

att rekrytera blir därför periodvis en HR-uppgift som återkommer dagligen. De 

kortsiktiga komponenterna i rekryteringsarbetet handlar om att rekrytera personal för att 

täcka luckor som skett i den dagliga bemanningen. De långsiktiga komponenterna 

innebär att vara delaktig på de möten för avdelningschefer där personalfrågor lyfts upp. 

Under dessa möten ges möjlighet att diskutera hur rekrytering och attrahering av framtida 

personal fortgår på respektive enhet och hur den skall se ut i framtiden. Arbete läggs även 

på att marknadsföra de olika enheterna genom olika arbetsmarknadsdagar, mässdagar och 

liknande. Avdelningscheferna har med andra ord skilda uppfattningar gällande vilka delar 

som ingår i rekryteringsarbetet. 

Rehabilitering 

Rehabilitering är en HR-uppgift som avdelningscheferna uttryckt ligga inom deras ansvar i 

egenskap av avdelningschef. Arbetet med rehabilitering uttrycks som både en omfattande och 

återkommande arbetsuppgift och något som avdelningscheferna nödvändigtvis inte bemöter 
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dagligen. Rehabilitering är därmed en HR-uppgift som periodvis kan variera i ärenden och 

omfattning för avdelningscheferna. Avdelningscheferna uttrycker att rehabiliteringsarbetet har 

två komponenter. Den första är att i egenskap av chef rapportera och planera den 

rehabiliteringsprocess som medarbetaren ställs inför i ett administrativt system. 

 

Det handlar det ju om ganska välutformade system. Det ska dokumenteras, det 

känns ju positivt att man har en väldigt uppstyrd organisation kring 

rehabiliteringsärenden. -Avdelningschef 6  

 

Den andra är att som avdelningschef ha kontakt med medarbetare och hålla möten med berörda 

parter om hur rehabiliteringsprocessen skall fortgå. 

 

Sen då det här då, alla långtidssjukskrivningar som man ska hålla kontakt med. 

Vara på rehabmöten, ja. Hela den biten. -Avdelningschef 2 

Lönesättning 

Lönesättning av personal återkommer cykliskt för många avdelningschefer. Under dessa 

löneperioder är en stor del av avdelningschefernas arbetstid förlagd till att hålla lönedialoger och 

fördela den lönepott som givits från HR-medarbetare till den egna personalen. Ansvaret och 

nerlagd tid kan dock variera beroende på om avdelningschefen själv utför lönefördelningen och 

om denne gör det i samråd med verksamhetschef eller HR-medarbetare.  

 

På vårkanten, men det tar jättemycket tid om man ska räkna med [löne]samtalen, 

löneöversynen. Ja det tar nog halva min tid under två månader sammanlagt.  

-Avdelningschef 8 

 

Avdelningschefen uttrycker att mycket tid i en längre period går åt under lönerevisionen om 

lönesamtalen och löneöversynen räknas in. Avdelningscheferna förklarar vidare att HR-

funktionen centralt sätter lönerna, medan avdelningschefer genom ett utvärderingsverktyg för sin 

personal fördelar potter hos medarbetarna eller yrkesgrupperna. Därmed görs en viss individuell 

bedömning utifrån på förhand givna kriterier som kan vara avdelningspecifik, exempelvis om 

man har en viss kompetens på en viss avdelning.  
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Inom vilka HR-uppgifter avdelningschefer upplever behov av stöd 
Med anknytning till andra forskningsfrågan syftar detta avsnitt syftar till att beskriva inom vilka 

HR-uppgifter avdelningschefer har behov av stöd. HR-uppgifterna som presenteras här; 

rekrytering, rehabilitering, lönesättning och arbetsrättsliga frågor, gäller de uppgifter som 

avdelningscheferna anser som mest pressande att få stöd inom utifrån vad de själva rangordnat 

som viktigast. 

Rekrytering 
Behovet av stöd gällande rekrytering av personal varierar beroende på avdelningens storlek och 

avdelningens personalomsättning. De olika delar inom rekrytering där stöd behövs ser emellertid 

lika ut. Avdelningscheferna uttrycker ett återkommande behov gällande rekryteringsprocessens 

tidiga delar. Det kan innebära utformande och bevakning av annonser, avlastning gällande delar 

som följer en nyrekrytering som upprättandet av anställningsavtal eller introduktion av 

nyanställd. Behovet av rekryteringsstöd innefattar även sammanställning av de kandidater som 

sökt tjänsten. Där ingår referenstagning och utsållning av kandidater så att avdelningschefen 

endast behöver ta ställning till ett antal utvalda kandidater som denne sedan intervjuar.  

 

Vissa avdelningschefer vill ha ytterligare stöd gällande upprättandet av en rekryteringsprocess 

och har ett behov av HR som förmedlare av denna tjänst. Där ligger huvudansvaret för 

rekryteringen på HR och att denne sedan levererar kandidater som avdelningschefen får ta 

ställning till. I vissa fall önskas stöd ännu tidigare i rekryteringsprocessen, såsom inventering av 

verksamhetens behov som underlag för framtida rekryteringar. Att öka tillströmningen av 

sökande kandidater genom marknadsföring av arbetsplatsen och tidig kontakt med studenter ses 

också som ett rekryteringsområde där avdelningscheferna är i behov av stöd. 

 

Det man är lite orolig för är den här bristen på sköterskor. Hur den kommer 

påverka framtidens möjligheter att rekrytera. Och där, ja, alltså det är ju svårt för 

alla men på något sätt är det ändå så att HR är mer i kontakt med studenterna än vi 

i verksamheten. Där vet jag inte vad man skulle kunna få mer för inflytande, 

kontaktmöjligheter, för att kunna erbjuda och rekrytera. -Avdelningschef 7 
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Vissa avdelningschefer har ett behov av stöd som vid dessa fall inte handlar om att HR ska 

ansvara över arbetsuppgiften själv, utan istället stötta avdelningschefen i processens olika steg. 

Detta kan ske både under intervjun och under andra delar av processen, som exempelvis 

referenstagning. När det gäller att HR skall närvara under intervjun kan det både handla om att få 

ett annat perspektiv på situationen eller när det gäller mer kvalificerade tjänster då 

organisationens regler kräver delaktighet från fler intressenter, exempelvis fackliga 

representanter.  

 
Om det är en arbetsledande befattning finns det riktlinjer att det skall vara facklig 

representation vid de tillsättningar och då vill jag att HR ska med eftersom det är 

mer formalia och skall vara korrekt med de krav som finns, då är det viktigt att 

HR är med. -Avdelningschef 10 

 

Det är vid tillsättning av mer kvalificerade tjänster som avdelningscheferna oftast har ett 

behov av stöd. Detta på grund av att processen blir mer komplicerad vid tillsättning av 

vissa tjänster. 

Rehabilitering 
De flesta avdelningschefer upplever rehabiliteringsprocessen som komplicerad och önskar stöd i 

vad som ska göras enligt rutinen för rehabiliteringsprocessen. Rådgivning inför och stöttning 

under möten som hålls med medarbetare som rehabiliteras önskas också av avdelningscheferna. 

Behovet av stöd inom denna fråga har därmed understrykts som stor och varierad. Även om det 

generella behovet av stöd i HR-uppgiften har framgått som omfattande, kan det uttryckas på två 

olika sätt. Dels upplever vissa avdelningschefer att det känns viktigt att få rådgivning i ärendet 

och möjligheten till att bolla tankar och idéer, exempelvis vid svåra samtal.  

 

Då behövde jag få veta att jag hade gjort rätt när jag hade pratat med den här 

personen. När man ser att en person är arg och ledsen på en själv så kommer man 

ju alltid fundera kring om man gjort fel, om jag hade kunnat göra annorlunda, 

kanske att någon annan hade kunnat konfrontera på ett annat sätt som hade 

fungerat bättre. - Avdelningschef 7 
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När det gäller den andra typen handlar behovet främst om att få veta hur man skall gå tillväga i 

rehabiliteringsprocessen. Exempelvis när det gäller avdelningschefer som är nya eller när 

rehabiliteringsfrågan återkommer sällan och erfarenhet av denna saknas.  

 

Ja, har man inte arbetat så länge så behöver man nog hjälp med "vad gör jag nu". 

Man tar kontakt med företagshälsovården. Kollar upp att det är okej att ta kontakt 

med dom, att föreslå det tidigt om någon är sjukskriven. Jamen vissa steg som 

skall tas om någon är sjukskriven. Att följa rehabiliteringsprocessen. 

 - Avdelningschef 8 

 

Avdelningschefen beskriver i detta fall att det finns ett behov av att få hjälp med hur man enligt 

processens steg ska gå vidare med ärendet, snarare än att få bekräftelse och rådgivning. Det kan 

handla vem man ska ta kontakt med härnäst och när det ska ske. Dessutom har även andra 

avdelningschefer uttryckt behov av HR-stöd i termer av att avdelningschefen själv inte har 

möjlighet eller mandat att lösa alla delar i ärendet och att HR iså fall bör ta eget initiativ. Detta 

kan exempelvis röra när en arbetstagare måste omplaceras, något som avdelningscheferna själv 

upplever att de har begränsade möjligheter att göra. 

Lönesättning 
Behovet av stöd gällande lönesättning rör främst att avdelningscheferna önskar få statistik och 

riktlinjer gällande olika personalgruppers löner. Det uttrycks även genom att vissa 

avdelningschefer önskar stöttning i organisationens befattningsvärderingsstystem och 

administrativt stöd. Avdelningscheferna har behov av att HR-funktionen sammanställer den pott 

som finns till förfogande för varje personalgrupp så att avdelningschef sedan kan utföra sitt 

arbete med att revidera medarbetarnas löner. Liknande stöd önskas även utanför lönerevisioner, 

exempelvis vid nyanställningar eller vid förflyttning av personal mellan olika enheter. Behovet 

handlar då om att centralt se hur olika befattningar värderas för att rättvist och enligt 

organisationens regler kunna sätta lön. 

 

Om någon går runt och söker jobb på alla enheter, då får jag ju direkt stöd av HR 

som ser till att ingen annan enhet bjuder över. Dom har koll på lönebildningen. 
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För har man betalt för en kompetens här som inte gäller på en annan enhet, då ska 

man inte ha betalt för den någon annanstans.   

-Avdelningschef 2 

 

För att avgöra hur kvalifikation och kompetens påverkar lönesättningen för varje enskild 

medarbetare har organisationen upprättat ett befattningsvärderingssystem. Avdelningschefen 

besitter själv kompetens i vad systemet skall grunda lönesättningen på men behöver stöd i hur 

befattningsvärderingssystemet används för att lönen skall fördelas utifrån dessa grunder. I 

huvudsak önskas ett stöd i hur avdelningschefen ska hantera IT-systemet.  

 

Sen har jag en medarbetare som fått en ny funktion. [...] Hon har ett annat ansvar 

och behöver en annan befattningsvärdering. Hur ska jag göra då? Så då ringer jag 

henne [HR-specialist], och förväntar mig att hon kan det.  

- Avdelningschef 8 

 

Citatet visar på hur en avdelningschef önskar stöd i att använda organisationens IT-system för att 

sätta en korrekt lön. Avdelningscheferna uttrycker vidare att det administrativa stödet främst 

gäller inmatning av personalens lön i personaldatabasen. Detta eftersom avdelningscheferna inte 

själv har befogenhet att i databasen ändra lönen på sina medarbetare. 

Arbetsrättsliga frågor 
Arbetsrätt är en sådan HR-uppgift som inte går att ses som en egen uppgift på samma sätt som 

rekrytering, rehabilitering eller lönesättning. Detta eftersom att arbetsrätt oftast är en del i de 

flesta av HR-uppgifterna avdelningscheferna bemöter. Däremot är det en uppgift som 

avdelningscheferna uttrycker stort behov av stöd i oavsett om det handlar om hur en rekrytering 

ska handläggas på ett korrekt sätt eller hur ett ärende angående en medarbetare ska skötas.  

 

Det behov av stöd om uttryckts handlar därmed bland annat om att få svar gällande vilka regler 

som gäller eller tolkande av lagtext och uttrycker sig på ett annorlunda sätt jämfört med 

exempelvis rekrytering och rehabilitering. Istället för att rådgivning och vägledning handlar det 

arbetsrättsliga stödet om att ge konkreta svar på givna frågor. Anledningen till detta är att HR har 

en djupare kunskap inom området som inte avdelningscheferna själva anser att de har. 
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Dom ska vara pålästa, kunniga, svara rakt på sak när jag ställer en fråga. Det 

tycker jag. - Avdelningschef 7 

 

Avdelningschefen med alltså i detta fall att det är viktigt att HR-medarbetaren/funktionen är 

pålästa inom det arbetsrättsliga området så att avdelningschefen kan få konkreta svar när en fråga 

dyker upp. Dock uttrycker avdelningscheferna också att de har ett behov av arbetsrättsligt stöd i 

samband med svårare personal- eller rekryteringsfrågor. Vid dessa tillfällen ingår det 

arbetsrättsliga stödet i ett sammanhang där HR kan ge råd till avdelningschefen och ge svar på 

hur en situation skall tolkas. 

 

Vad jag har förstått ska en HR-specialist kunna vara rådgivande i svåra 

personalärenden. Där känner man ju verkligen att man behöver stöttning. Dels 

jobbar man nära sina medarbetare och det är ganska mycket där som styrs av lagar 

och avtal och vad har man rätt att fördela till personalen eller till den där 

personen. Och hur ska man gå till väga med det. -Avdelningschef 5 

 

Avdelningschefen uttrycker behov av stöd gällande både personlig rådgivning och 

gällande fackkunskap, något chefen också upplever är viktigt i personalärenden när det 

både handlar om en nära medarbetare och där det finns arbetsrättsliga frågor att ta hänsyn 

till. 

Hur behovet av stöd kan bemötas 
I enlighet med tredje forskningsfrågan kommer detta avsnitt till att börja med redogöra huruvida 

avdelningschefer uppfattar otydliga roller och en otillgänglighet från HR som hinder att få sina 

behov av stöd bemötta. Därefter presenteras tre olika former av stöd som det framkommit att 

avdelningscheferna önskar att få för att bemöta deras behov. 

Tydliggöra ansvarsrollerna 
Avdelningscheferna upplever att de uppgifter som HR-specialisten skall utföra och i vilken 

utsträckning detta ska ske måste förtydligas för att behovet av stöd skall kunna bemötas. Detta 

innebär att vissa avdelningschefer upplever en svårighet att förstå rollerna i vad de själva ska 
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utföra och vad de kan förvänta sig att HR ska stödja dem i. Behovet av tydliggörandet av rollerna 

kommer ur en ovisshet om vad HR kan göra för avdelningscheferna. Detta medför en svårighet i 

att definiera vilket stöd som önskas. 

 

Jag tycker att de stora frågorna är att klargöra rollerna så att vi inte har sådana 

förväntningar som inte ligger på dem helt enkelt. -Avdelningschef 4 

 

Genom att förtydliga rollerna kan felaktiga förväntningar som avdelningscheferna har på HR 

undvikas. För att undvika att både HR och avdelningscheferna har felaktiga förväntningar menar 

cheferna att man skulle kunna tydliggöra det dels genom arbetsbeskrivningar och bättre 

kommunikation.  

 

Troligtvis är det dålig kommunikation. Vi har inte redogjort för vilka spelregler vi 

ska ha. Vi har tänkt oss HR-specialister som olika individer och inte på HR som 

en funktion. Vad ska de åstadkomma eller jobba med? - Avdelningschef 2 

 

Kraven på stödet är inte att det skall vara personbundet, men det bör upprättas gemensamma 

överenskommelser över vad som gäller och genom dialog upprätthålla en relation där 

förväntningar överensstämmer med varandra.  

 

Samtliga avdelningschefer har påpekat hur tillgängligheten av HR-medarbetaren påverkar stödet. 

Det finns en uppfattning om att HR-medarbetare vid spontana behov kan vara svår att få tag i. 

Kravet på tillgänglighet ser olika ut beroende på avdelning, där vissa menar att en dag är för lång 

tid medan andra tycker att HR kan få en lite längre tid på sig beroende på frågans art. Däremot 

finns det en uppfattning om att HR-funktionen kan bli en stressande faktor för avdelningschefen 

när det gäller att få ett svar. Svaret kan i vissa fall dröja i flertalet veckor, men där påminnelser 

kan skynda på processen gällande att få stöd i den aktuella frågan. Önskan om ökad 

tillgänglighet uttrycks också i behovet av regelbundna avstämningar. Där önskas HR-funktionen 

handha vissa områden där de äger frågan och har det övergripande ansvaret. 
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Tre olika typer av stöd 
Eftersom behovet av stöd mellan avdelningscheferna ser olika ut, även inom samma HR-fråga, 

behöver det också bemötas på olika sätt för att behovet skall tillgodoses. De sätt som 

avdelningscheferna uttrycker att stödet skall ges har därför delats in på följande sätt; 

rådgivningsstöd, kunskapsstöd och avlastningsstöd. 

Rådgivningsstöd 

Avdelningscheferna har uttryckt ett behov av att få rådgivning genom att exempelvis bli vägledd 

och ha någon att bolla idéer med. Det handlar om ett rådgivande stöd gällande exempelvis hur 

man bör agera, olika alternativ gällande hur man kan gå vidare med ett ärende och vad man kan 

säga i olika situationer. Därmed ska HR-specialisten enligt avdelningscheferna i detta fall 

fungera som den rådgivare som kan ge förslag till olika lösningar på problem utan att själv utföra 

uppgiften. Stödet från HR blir därmed mer personligt stöttande och bekräftande liknande en 

coach, snarare än att direkt ge ett svar på en given fråga. 

 

Kanske som coach, kanske så man kan använda HR? “Det där är viktigt, det där 

kan du lämna, det kan du göra sen”. -Avdelningschef 6 

 

I samtliga HR-frågor som chefer har behov av stöd förekommer önskan om rådgivningsstödet i 

mer eller mindre utsträckning. Den enda fråga som det rådgivande stödet inte förekommer eller 

önskas är gällande lönesättningen eftersom det främst handlar om att förmedla potter, värdera 

befattningar eller få support gällande IT-systemet.   

 

Rekrytering och rehabilitering är dock två HR-uppgifter där det finns ett stort behov av stöd. 

Detta då en del av avdelningscheferna uppfattar frågorna som mer komplicerade. I dessa fall kan 

det exempelvis handla om att få andra synvinklar och stöd under en anställningsintervju. 

 

Jag skulle vilja ha lite mer aktivt stöd. Att kan vi träffas och titta igenom de 

sökande. För jag kan tänka mig att en HR-specialist har lite andra synvinklar och 

vilka man ska kalla till intervju. Jag kan tänka mig att jag kan få hjälp med att hon 

kallar till intervju och även sitter med vid intervjun för att jag tror även där kan 

hon ha lite andra frågor som är lite viktiga. -Avdelningschef 4 
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Det rådgivande stödet kan i dessa fall även handla om att göra regelbundna avstämningar utan att 

HR för den skull ska bli en övervakare. 

 

Ja att man har mera direkt stöd och det stödet blir ju mer eller mindre en piska 

från HR mot avdelningschef. Att man har ständigt, veckovis behöver det inte 

vara. Men kanske månadsvis. Att man gör en avstämning att man går igenom alla 

rehabfall. Förstår vi nu, så kan vi komma någonstans. Då ska inte HR vara en 

polisiär myndighet eller övervakare, utan en hjälp. -Avdelningschef 2 

 

Trots att en del av avdelningscheferna har uttryckt att de helst vill få svar på tal gällande 

arbetsrättsliga frågor, finns det även avdelningschefer som vill att deras behov av stöd ska 

bemötas genom rådgivning. I detta fall handlar det om att föra en diskussion över hur sådant som 

inte är så självklart. Det viktiga är dock att rådgivningsstödet är förankrat i verksamheten för att 

det ska fungera på det sätt som önskas. 

 

Det är ju alltid så att ju mer förankrad man är i den verksamhet man ska vara ett 

rådande organ till är ju en fördel. Det jag har tänkt är att det hela tiden är ett 

[paus] vad är det jag eftersöker, det måste också bli tydligt för min HR-specialist. 

Att den vet vad mina behov är, så det är ju ett ansvar jag måste ta, att jag 

efterfrågar det. Men där är det viktigt att man får någon som är bemötande i det, 

ja, att man lotsas vidare och så. -Avdelningschef 5 

 

Avdelningschefen upplever att HR-funktionen måste ha en verksamhetsspecifik kompetens för 

att kunna ge råd som motsvarar det behov avdelningschefen har. Det handlar om att 

avdelningschefen efterfrågar det stöd som behövs, men likväl att HR bemöter det. 

Kunskapsstöd 

Bland de HR-uppgifter som avdelningscheferna uppfattar att de behöver stöd inom finns det 

uppgifter eller frågor som avdelningscheferna enligt de själva inte har kunskap nog att utföra. 

Behovet av stöd i dessa frågor innebär därför att HR-medarbetaren svarar mot den frågeställning 

som ställs eller informerar kring en given fråga inom ett område där avdelningschefen inte själv 
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har kompetens. Stödet kan beröra konkreta frågor där avdelningschefen behöver underbyggda 

svar för att kunna fatta beslut eller gå vidare med en process. Stödet kan därmed röra en specifik 

frågeställning och utföras i form av att HR-specialisten bidrar med underlag, stöttar eller svarar i 

form av personligt möte, telefon eller e-mail och genom informerande vid periodiserade 

avdelningsträffar.  

 

Det är med deras kunskap och erfarenhet när man kommer till stadiet vid 

omplacering och arbetstagaren tycker att “jamen jag kan vara på jobbet och bara 

göra det” och jag inte tycker att det är någon bra omplacering av en annan 

anledning. Då kan personalspecialisten ge den lagliga synen på saken så att säga 

och det är jättebra. -Avdelningschef 1 

 

Avdelningschefen beskriver alltså här en situation där denne är i behov av expertkompetens 

gällande en arbetsrättslig syn på en omplacering, något avdelningschefen förväntar sig att HR-

medarbetare också ska tillgodose. Stödet kan även ges som en form av omvärldsbevakning, där 

HR-medarbetaren handhar frågor som anses relevanta för verksamheten. HR-medarbetaren 

önskas sedan informera hur utvecklingen skett vid givet tillfälle. Detta för att löpande hålla 

avdelningschef och verksamhet uppdaterad i HR-frågor. 

 

Egentligen skulle man ha återkommande träffar med HR utan att man har ett 

ärende. Utan att man bara träffar varandra. Där man går igenom dagligt vad som 

händer och hur det ser ut framöver.  -Avdelningschef 2 

 

Stödet önskas i detta fall genom återkommande träffar utan något speciellt mötesinnehåll annat 

än HR-relaterade frågor. I det fall gäller det en form av omvärldsbevakning där stödet skall syfta 

till att uppdatera avdelningschefen i relevant information som berör verksamheten. Liknande 

behov förekommer hos andra avdelningschefer via andra former av kommunikation eller med 

mer specifika frågeställningar som exempelvis arbetsrättsfrågor eller rehabiliteringsfrågor. 

Stödet kan även ges genom utbildningar i de HR-uppgifter som avdelningscheferna behöver 

kompetensökning i. HR-stödet behöver därför inte ges direkt av HR-medarbetaren utan denna 

kan även fungera som en förmedlare av var kunskapen finns. 
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Kring rehabiliteringsprocessen, ja men det får jag genom utbildningen. Man får 

stöd via IT-systemet Adato. Så det stödet det är också HR, men det är inte min 

HR (HR-specialist). Men det är ovärderligt. -Avdelningschef 6 

 

Avdelningschefen beskriver hur andra HR-medarbetare besitter den kompetens som behövs för 

att utbilda avdelningschefen inom ett specifikt HR-område. I det fallet handlar det inte om att 

avdelningschefens tilldelade HR-medarbetare levererar kunskapsstödet utan tillhandahåller detta 

genom andra personer och/eller system. 

 

I vissa fall finns det inget behov av att stödet skall vara lokalt förankrat. Gällande exempelvis 

vissa arbetsrättsliga frågor anses en generell HR-medarbetare utan insyn i avdelningsspecifika 

frågor vara fullt kapabel att stötta avdelningschefen. I andra fall finns det dock ett behov av att ha 

lokalt förankrat kunskapsstöd. Avdelningschefen kan exempelvis känna ett behov av att HR-

medarbetaren känner till detaljer i arbetsprocessen, förstå en specifik problematik gällande en 

medarbetare eller ha en bakgrund till varför en specifik uppgift måste utföras. 

 

Jo, jag menar som HR är du ju ändå involverad i det ena och det andra. Du deltar i 

det ena mötet och det andra. Läkare och sjuksköterskor och undersköterskor. Då 

måste du ha lite pejl på vad det handlar om. Och känna verksamheten litegrann. 

Och det kan man inte göra om man har väldigt lite kontakt med verksamheten. 

Det går inte. Och då blir det ett hopplöst uppdrag. -Avdelningschef 2  

 

Avdelningschefen uttrycker att det krävs verksamhetsspecifik kompetens för att HR-

medarbetaren skall kunna leverera det kunskapsstöd som krävs. 

Avlastningsstöd 

Gällande de behov av stöd som förekommer i HR-uppgifter finns det en önskan om att dessa 

behov kan bemötas i termer av att helt enkelt bli av med vissa frågor eller delar av frågorna. Det 

kallas här för avlastningsstöd, där behovet kan bemötas genom att låta avdelningscheferna bli 

avlastade från vissa uppgifter. Avlastningsstödet, till skillnad från kunskapsstödet och 

rådgivningsstödet, handlar således inte om att få rådgivning eller svar på frågor. Det handlar 
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snarare om att avdelningschefen har behov i sin arbetssituation att få stöd genom att lyfta ut en 

eller flera HR-uppgifter och förflytta ansvaret för denna till någon annan. Vilka frågor 

avdelningscheferna vill bli avlastade i går inte att beskriva i generella drag, utan skiljer från chef 

till chef. Vissa anser att verksamhetsspecifika uppgifter kan lösgöras från avdelningschefens 

ansvarsområde medan andra har ett behov av avlastning men anser att uppgifterna på grund av 

deras verksamhetsspecifika natur inte kan läggas på någon annan. 

 

Jag kan ju identifiera vissa saker som man helst skulle vilja lägga över till någon 

annan. Exempelvis rehabilitering. [...] Rekrytering har jag ju tänkt tanken. Men 

det blir svårt, nästan omöjligt. Jag har ju svårt att se att jag inte får vara med på en 

rekrytering om jag ska anställa. -Avdelningschef 6 

 

Behovet av verksamhetsspecifik kunskap uttrycks på olika sätt, i detta fall upplever 

avdelningschefen ett behov av att bli avlastad en fullständig HR-uppgift, i detta fall 

rehabiliteringsprocessen och de uppgifter som sammanfaller inom denna fråga. För att kunna 

stötta i denna fråga krävs både verksamhetsspecifik kunskap och kunskap inom rehabilitering. 

Det finns därmed två uppfattningar gällande varför avdelningscheferna upplever ett behov av 

avlastning. Den första innebär uppfattningen om att HR innehar större kompetens inom vissa 

uppgifter och därför bör utföra dessa. Den andra uppfattningen handlar om att HR bör ta ansvar 

över vissa uppgifter för att frigöra tid och resurser för avdelningscheferna. 

 

Och då kommer vi in på detta med bevakningsdatum, och det tycker jag är en 

jättebra sak för en HR att hålla koll på. - Avdelningschef 2 

 

Det råder en differentierad bild mellan avdelningscheferna över vilka HR-uppgifter de anser 

skulle kunna avlastas. Citatet ovan beskriver en avdelningschef som vill ha ett periodiserat stöd 

från HR med avseende att gå igenom bevakningsdatum för när anställningar bör förnyas eller 

upphöra. Således en uppgift som inte anses kräva specifik kompetens, men kan spara 

avdelningschefen tid. Behovet av avlastningsstöd kan därför variera mellan HR-uppgift, om det 

är delar av eller hela uppgiften som behöver avlastas samt om uppgiften är kvalificerad eller ej. 
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Behovet bottnar därmed i en önskan att frigöra resurser så att tid kan fokuseras på andra frågor 

samtidigt som HR-funktionen och/eller avdelningschefens kompetens tillvaratas på ett bättre sätt. 

Resultatsammanfattning 
De tre forskningsfrågor som tillsammans med syftet utgör studiens utgångspunkt har legat till 

grund för resultatavsnittets tre huvudrubriker. Det som framkommit under vardera huvudrubrik 

kan därmed ses som de empiriska svar på studiens tre forskningsfrågor.  

 

Den första frågan; Vilka HR-uppgifter avdelningschefer ansvarar över i deras arbete kan vi 

konstatera att det utifrån de sex olika HR-uppgifter, finns det två olika typer av uppgifter där 

bemanning och daglig styrning, samtal med medarbetare och arbetsrättsliga frågor utförs 

dagligen medan rekrytering, rehabilitering och lönesättning utförs antingen sporadiskt eller 

cykliskt under verksamhetsåret.  

 

Gällande den andra frågan; Inom vilka HR-uppgifter avdelningscheferna anser sig ha behov av 

stöd finner vi utifrån de HR-uppgifter de faktiskt utför att det inte är alla HR-uppgifter cheferna 

har ett behov av stöd inom. Bemanning och daglig styrning samt samtal med medarbetare är HR-

uppgifter där det inte finns ett behov av stöd. Inom de övriga HR-uppgifterna; rekrytering 

rehabilitering, lönesättning och arbetsrättsliga frågor önskar avdelningscheferna ett varierande 

behov av stöd. Behovet av stöd kan skilja sig både mellan HR-uppgifter såväl som inom en 

specifik HR-uppgift. Vissa chefer önskar stöd i samtliga HR-uppgifter och vissa endast i enstaka 

fall. Exempelvis kan behovet av stöd gällande rekrytering sträcka sig mellan att helt stödja 

chefen i rekryteringsprocessens samtliga delar till att endast få periodiskt stöd med 

referenstagning. Samma avdelningschef som önskar stort stöd gällande rekrytering kan ha ett 

mindre behov gällande rehabilitering. 

 

Den tredje forskningsfrågan (Hur behovet av stöd bemötas enligt avdelningscheferna) visar på 

hur behovet av stöd kan bemötas enligt avdelningscheferna. Det varierande behov av stöd inom 

och mellan vardera HR-uppgift leder till en önskan om olika typer av stöd i de HR-uppgifter de 

arbetar med. Till en viss del handlar det om att tydliggöra rollerna mellan HR-funktion och 

avdelningschef så att de förväntningar som avdelningschef har på HR överensstämmer med de 
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förväntningar HR har på avdelningschef. Främst handlar det dock om att avdelningscheferna ger 

uttryck för att behovet av stöd kan bemötas utifrån huvudsakligen tre olika sätt; rådgivningsstöd, 

kunskapsstöd och avlastningsstöd. 

 

Resultatet har visat hur differentierat behovet av stöd till avdelningscheferna är. En definitiv 

beskrivning över hur behovet av stöd uttryckts och hur detta specifikt bör bemötas går därför inte 

att göra. Istället har vi sammanfattat behovet av stöd utifrån stödformerna; rådgivningsstöd, 

kunskapsstöd och avlastningsstöd. I nästkommande avsnitt avser vid därför att diskutera hur 

avdelningschefernas ansvar över HR-uppgifter och behovet av stöd inom dessa påverkar hur det 

kan bemötas. Utifrån studiens resultat kommer vi därmed med anknytning till studiens syfte och 

tidigare forskning söka förstå vad dessa stöd kan innebära för den studerade organisationen. 

Diskussion 

Ansvaret över HR-uppgifter och behovet av stöd 
Med utgångspunkt från de HR-uppgifter som framkommit i vår studie ansvarar avdelningschefer 

huvudsakligen över samtal med medarbetare, bemanning och daglig styrning, arbetsrätt, 

rekrytering, rehabilitering och lönesättning. Flach (2006) har delat in HR-funktionens 

huvudområden i nio kategorier, varav fyra av dessa stämmer överens med de områden som 

denna studie funnit; rekrytering och urval och frågor gällande bemanning, personal- och 

prestationsbedömning i form av lönesättning samt konflikthantering och samordning av fackliga 

förhandlingar (som för avdelningschef främst handlar om samverkansärenden). Med andra ord är 

cirka hälften av de huvudområden Flach (2006) beskriver också de som utgör 

avdelningschefernas huvudsakliga ansvarsområden gällande HR-uppgifter i denna studie. Den 

delegeringstrend av HR-uppgifter som skett det senaste decenniet till linjechefer (Larsen & 

Brewster, 2003; Renwick, 2003; Perry & Kulik, 2008; Ryu & Kim, 2013) är därmed tydlig även 

i denna organisation. Dessutom rör avdelningschefernas HR-uppgifter främst operativt, 

verksamhetsnära arbete, vilket är vanligt för att HR-funktionen skall kunna koncentrera sig på de 

strategiska frågorna (Kulik & Bainbridge, 2006; Thilander, 2013). Detta kan förhållas till att de 

huvudområden Flach (2006) presenterar som inte nämns av avdelningscheferna möjligen kan 

röra sådant som är av mer strategisk natur, exempelvis utvärderingar av personalområdet, 
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arbetsmiljöprogram och organisationsutveckling. Jämförelsen med Flachs (2006) beskrivning av 

HR-funktionens huvudområden avser dock inte att redogöra vilka uppgifter som är strategiska 

eller operativa, utan som ett sätt att förtydliga att avdelningscheferna utför sådant som ligger 

inom HR-funktionens ansvar. Eftersom syftet aldrig har varit att göra en total inventering över 

avdelningschefernas ansvar kan diskrepansen mellan dessa huvudområden och de HR-uppgifter 

det empiriska resultatet indikerat på att avdelningscheferna ansvarar över bero på andra faktorer 

som inte går att fastställa. Vissa huvudområden skulle exempelvis mycket väl utgöra sådant 

avdelningscheferna i själva verket utför, men som vi i denna studie inte lyckats empiriskt styrka. 

Samtidigt skulle kontexten, som exempelvis typ av organisation, kunna utgöra en tänkbar faktor 

till att avdelningscheferna inte ansvarar över alla de huvudområden Flach (2006) visar på. 

 

Utifrån de HR-uppgifter avdelningscheferna ansvarar över; bemanning och daglig styrning, 

samtal med medarbetare, arbetsrättsliga frågor, rekrytering, rehabilitering och lönesättning, är det 

inom de fyra senaste som avdelningscheferna främst upplever ett behov av stöd. Anledningen att 

behovet av stöd främst upplevs inom dessa uppgifter beror på att avdelningscheferna uppfattade 

de som komplicerade och gärna ville få HR-funktionens perspektiv på saken, såsom gällande 

rekrytering och rehabilitering. Dessutom kunde det handla om att avdelningscheferna behövde 

HR-funktionens sakkunniga kompetens eller kännedom om organisationens helhet gällande 

specifika frågor eller ärenden, såsom arbetsrätt eller lönesättning. Mot bakgrund till att 

linjechefer ofta förväntas lösa HR-uppgifter som kräver en specifik kompetens som främst HR-

medarbetare besitter (Thilander, 2013), kan det antas att HR-uppgifter som är komplexa för 

avdelningschefer också är sådana som ett behov av stöd upplevs inom. Detta resonemang kan 

styrkas eftersom resultatet har indikerat att de HR-uppgifter där ett behov av stöd föreligger 

gäller sådant som avdelningscheferna exempelvis upplever kräver en viss sakkunnighet eller som 

utifrån uppgiftens art upplevs komplicerade. Bemanning, daglig styrning och samtal med 

medarbetare är samtidigt uppgifter som avdelningscheferna inte upplever ett lika stort behov av 

stöd. Huruvida detta beror på uppgifternas komplexitet kan vara svårt att avgöra. Däremot visar 

Perry & Kulik (2008) att behovet av stöd inte upplevs lika stort av linjechefer inom 

organisationer som delegerat HR-uppgifter med resonemanget att avdelningschefer som ansvarar 

över HR-uppgifter har lärt sig att utföra dessa och menar att behovet kanske skulle se annorlunda 

ut för chefer som nyss blivit delegerade dessa uppgifter. Även om de HR-uppgifter 
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avdelningscheferna ansvarar över i denna studie per definition delegerats till dem, kan det 

däremot tänkas likt Perry & Kuliks (2008) resonemang att anledningen till att behovet av stöd 

inte upplevs inom majoriteten av de uppgifter som återkommer dagligen är för att cheferna på 

grund av dess frekvens lärt sig att utföra dessa. Med andra ord kan frekvensen i uppgifterna, 

utöver komplexiteten, utgöra en faktor till att ett behov av stöd föreligger eller ej. 

 

Bland de HR-uppgifter som avdelningscheferna upplever ett behov av stöd har vi sett att behovet 

varierar mellan och inom uppgifterna. Olika avdelningschefer har varierande behov av stöd i 

olika HR-frågor, och stödets omfattning kan dessutom skilja sig inom varje respektive fråga. 

Avdelningscheferna menar också att vissa HR-uppgifter skulle kunna lyftas från 

avdelningscheferna tillbaka till HR-funktionen, men där det finns en oenighet gällande vilka 

dessa skulle kunna vara. Det är därför svårt att i generella drag uttala sig om vilka HR-uppgifter 

och således vilket stöd som skall ges till respektive avdelningschef. Stödet bör istället anpassas 

efter vilken form av stöd avdelningschefen upplever ett behov inom. 

Hur behovet av stöd kan bemötas 
Utifrån föregående avsnitt gällande vilka HR-uppgifter avdelningscheferna ansvarar över och 

vilka av dessa som de upplever ett behov av stöd inom kan vi se att ett behov av stöd upplevs 

inom rekrytering, rehabilitering, lönesättning och arbetsrättsliga frågor. Detta till skillnad från 

bemanning och daglig styrning samt samtal med medarbetare. Inom de HR-uppgifter ett behov 

av stöd upplevs, varierar behovet både inom och mellan uppgifterna. Detta varierande behov 

utgör grunden för att i vidare mening förstå hur behovet av stöd kan bemötas enligt 

avdelningscheferna. Resultatet indikerade på tre stödformer; rådgivnings-, kunskaps- och 

avlastningsstöd. Studiens övergripande syfte, avdelningschefers uppfattning gällande behovet av 

HR-stöd i deras arbete, kan besvaras utifrån dessa stödformer. Rådgivningsstödet innebär att 

avdelningscheferna upplever behov av att få råd och vägledning, kunskapsstödet innebär ett 

behov från avdelningscheferna att kunna ta del av HR-funktionens sakkunniga kompetens och 

avlastningsstödet innebär att avdelningscheferna har ett behov av stöd i termer av att bli av med 

ansvar och utförande över vissa HR-frågor. 
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Dessa tre empiriskt genererade stödformer som vår studie påvisat kan speglas mot tidigare 

forskning där Boglind et al. (2013), Thilander (2013) och Ulrich & Brockbank (2007) har visat 

på hur behov av stöd kan bemötas. Vi har valt att konceptuellt separera dem i två olika 

inriktningar. Den första inriktningen (Ulrich & Brockbank, 2007) handlar om att forma en HR-

funktion organisatoriskt så att den kan tillgodose det behov avdelningschefen har. Den andra 

inriktningen (Boglind et al. 2013; Thilander, 2013) visar på att det är de enskilda relationerna 

mellan HR-medarbetare (stödfunktion) och avdelningschef (linje) som kan avgöra hur väl 

behovet av HR-stöd kan tillgodoses. 

Att bemöta behovet av HR-stöd organisatoriskt 
Ulrich & Brockbanks (2007) organisationsmodell “den trebenta pallen” för en effektiv HR-

funktion blir allt mer vedertagen och inkorporeras på olika sätt in i dagens organisationer 

(Thilander, 2013). Modellen skulle i detta avseende kunna ses som ett sätt att bemöta de behov 

av stöd som finns inom en organisation. Då organisationen influerats av denna 

organisationstrend finner vi det relevant att belysa de tre stödformer vi har funnit utifrån denna 

modell. Detta på grund av modellens anknytning till organisationen och den genomslagskraft 

modellen har fått i allmänhet. 

 

Genom rådgivningsstöd, kunskapsstöd och avlastningsstöd kan avdelningschefernas behov av 

stöd bemötas. Dessa former av stöd kan alltså ses som tre olika typer av stöd som 

avdelningscheferna vill ska bli levererade till dem. Ulrich & Brockbanks (2007) “den trebenta 

pallen” är en modell över hur HR-funktionen kan organiseras för att leverera det stöd som 

behövs. Modellen består av tre olika enheter; lokal expert, central serviceenhet och central 

expertenhet. 

 

Modellen bygger på att de olika enheternas verksamhet svarar upp mot det behov av stöd som 

organisationens intressenter (i detta fall avdelningschefer) har. Vi har visat på att detta behov 

varierar och kan därför delas in i tre olika former av stöd. Jämför vi hur pallens olika enheter 

svarar upp mot det behov av stöd vi har visat på, kan vi redogöra för hur väl pallens enheter 

svarar upp mot de tre stödformer vi har visat på och därmed hur väl behovet av stöd kan 

tillfredsställas. 
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Ulrich och Brochbank (2007) menar att den lokala experten bygger på att HR-medarbetaren 

arbetar tätt tillsammans med linjechefen för att nå gemensamma mål inom organisationen. Det 

liknar i och med detta den funktion som HR-specialisten utgör inom den studerade 

organisationen. Den lokala experten skall stödja linjechefen direkt gällande verksamhetsnära 

HR-uppgifter med kunskap om eller utförandet av dessa HR-uppgifter. I relation till de 

stödformer som avdelningscheferna i denna studie uttryckt behov om liknar den lokala experten 

rådgivnings- och kunskapsstödet. Exempelvis uttrycker avdelningscheferna ett behov av stöd 

gällande hur en rehabiliteringsprocess steg för steg skall utföras (kunskapsstöd), men även ett 

behov av att resonera gällande hur ett samtal med en medarbetare inom denna process gått 

tillväga (rådgivningsstöd). Eftersom den lokala experten även kan utföra handfasta HR-uppgifter, 

exempelvis genom att själv utföra rekryteringsprocessen eller utföra administrativt stöd, möter 

den lokala experten också behovet av avlastningsstöd. Den lokala experten som enhet möter 

alltså avdelningschefernas behov, sett utifrån kunskap-, rådgivning- och avlastningsstöd. 

 

Den centrala serviceenhetens syfte är att effektivisera de administrativa arbetsuppgifterna för att 

på så sätt avlasta övriga HR-medarbetare och linjechefer (Ulrich & Brockbank, 2007). Detta 

innebär att denna enhet utifrån rådgivnings-, kunskaps- och avlastningsstödet inte kan svara upp 

mot samtliga stödformer. Däremot skulle den kunna svara upp mot det behov av avlastningsstöd 

avdelningscheferna ger uttryck för genom en önskan att bli avlastade från vissa HR-uppgifter. 

Avlastningsstödet utgörs i huvudsak av två delar; enklare administrativa uppgifter, som att 

registrera löner i personaldatabasen och svårare operativa och mer verksamhetsnära HR-

uppgifter, som att helt och hållet ta över ansvaret gällande rehabilitering. Den centrala 

serviceenheten som funktion kan därför endast svara upp mot avdelningschefernas behov av stöd 

gällande de enklare administrativa uppgifterna. 

 

Den centrala expertenheten beskriver Ulrich & Brockbank (2007) som den enhet som skall 

leverera tjänster på uppdrag av linjechefen eller en HR-medarbetare. Det kan innebära att 

leverera utbildningar som avdelningschefen behöver för att utföra sina HR-uppgifter. Utifrån den 

centrala expertenhetens syfte uppfyller den därför endast delar inom avdelningschefernas behov 

av kunskapsstöd, närmare bestämt de delar som inte är verksamhetsförankrade. Detta genom att 

en central expertenhet indirekt kan förmedla den kunskap avdelningscheferna har behov av. 
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Tabell 3. De tre stödformerna utifrån den trebenta pallen. 

 Rådgivningsstöd Kunskapsstöd Avlastningsstöd 

Lokal expert Verksamhetsnära och 
generellt 

Verksamhetsnära och 
generellt 

Kvalificerade och enklare 
uppgifter 

Central service 
 

  Enklare administrativt 

Central 
expertenhet 

 Generellt (och indirekt)  

 

Som figuren ovan visar rymmer vissa av den trebenta pallens enheter också de olika 

stödformerna i varierande utsträckning. Exempelvis kan den centrala serviceenheten endast 

leverera enklare administrativt avlastningsstöd och den centrala expertenheten generellt och 

indirekt kunskapsstöd. Den lokala experten svarar däremot upp mot alla stödformer. Det går med 

andra ord att strukturera HR-funktionen för att leverera det stöd avdelningscheferna behöver, 

men för att helt och hållet bemöta deras behov måste varje enhet formas till avdelningschefernas 

individuella och verksamhetsspecifika förutsättningar. Detta liknar det resonemang som Boglind 

et al. (2011) för gällande att svenska företag och organisationer; för att kunna implementera den 

trebenta pallen måste modellen anpassas utifrån den aktuella organisationens unika 

förutsättningar och förmågor. Även om den trebenta pallen skulle kunna passa till de olika 

stödformerna, handlar det inte om i första hand om hur dessa stödformer ska levereras (av en 

lokal expert, genom en administrativ servicefunktion eller central expertenhet) utan på vilket sätt 

enheterna utformas för att fylla avdelningschefernas varierande behov. Med andra ord innebär 

detta alltså att det främst handlar om hur behovet kan bemötas (vilket är genom de tre 

stödformerna) och för att sedan utifrån det avgöra hur det rent organisatoriskt kan levereras. 

Att bemöta behovet av HR-stöd genom relationer 
I föregående avsnitt diskuterades hur behovet av stöd kan bemötas genom att organisera HR på 

ett specifikt sätt, i detta fall enligt den trebenta pallen. Emellertid har det visat sig att det behov 

av stöd avdelningscheferna har och hur de vill bli bemötta bör ha sin utgångspunkt utifrån de tre 

olika stödformerna. Därför bör en modell som den trebenta pallen, likt det resonemang Boglind 

et al. (2011) för, anpassas efter dessa förutsättningar. Förutom hur behovet av stöd skulle kunna 
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bemötas rent organisatoriskt finns det en annan aspekt; att fokusera på relationerna mellan 

enskild avdelningschef och HR-medarbetare.  

 

Gällande detta upplever avdelningscheferna att oavsett om stöd finns att tillgå, är det svårt för 

avdelningschefen att definiera sitt behov av stöd eftersom att rollerna och förutsättningarna för 

relationen mellan avdelningschef och HR är otydliga. Avdelningschefernas upplevda osäkerhet 

kring HR-medarbetarens roll och vilka förväntningar cheferna kan ha på HR utgör därmed ett 

hinder till upplevelsen att det behov som behövs också kan bemötas. Vad gäller HR-

medarbetarnas kontra linjechefernas roller beskriver Thilander (2013) att det finns en tanke om 

att det främst ska vara chefer som ansvarar över det lokalt verksamhetsnära arbetet och HR ska 

ansvara över det funktionellt övergripande. Trots dessa två olika distinktioner mellan HRs roll 

och linjechefernas roll, uppstår ändå en gränsdragningsproblematik eftersom dessa roller i 

praktiken ersätts av ett samspel där gemensamma ansträngningar står till grund för att få arbetet 

utfört (Boglind et al. 2011). Något som ytterligare försvårar gränsdragningen och därmed vilka 

roller som gäller är att linjechefer på grund av delegeringen av HR-uppgifter förväntas utföra 

uppgifter som kräver en kunskap och kompetens främst HR-medarbetare besitter (Thilander, 

2013).  

 

Även om det i denna studie är svårt att säga att avdelningschefernas upplevelse av otydliga roller 

beror på att det handlar om ett samspel där ansvaren mellan HR och avdelningschef ej är 

tydliggjorda, vet vi att de har ett delegerat ansvar över HR-uppgifter. Dessutom vet vi att 

avdelningscheferna upplever ett behov av stöd vad gäller rådgivning, kunskap och avlastning. 

Därigenom blir det viktigt, mot bakgrund till den gränsdragningsproblematik med otydliga roller 

som Thilander (2013) beskrivit, att skapa relationer mellan HR och avdelningschef där rollerna 

är tydliggjorda och förväntningarna uttalade. I och med att även om avdelningschefernas behov 

är uttalade genom de tre olika stödformerna, innebär inte det per automatik att detta stöd också 

kommer bemötas enligt avdelningschefens enskilda behov. Detta eftersom att Thilander (2013) 

menar att risken att organisatoriskt försöka rationalisera HR-funktionen, genom att implementera 

en modell som den trebenta pallen, riskerar att underskatta relationernas betydelse. Detta med 

effekten att HR-funktionen upplevs vara otillgängliga och linjecheferna försöker söka svar någon 

annanstans. Vi menar inte att det behöver vara ett problem att organisatoriskt rationalisera HR-
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funktionen, men att relationen mellan HR och avdelningschef är en viktig aspekt för att i kontakt 

med den enskilde avdelningschefen klargöra dess individuella förutsättningar och hur dessa 

förhåller sig till de tre olika stödformer. Detta för fastslå vilket behov av stöd avdelningscheferna 

har och därigenom kunna bemöta det. Något som enligt avdelningscheferna kan ske genom 

kommunikation och klargörandet av “spelreglerna”. 

Metoddiskussion 
I vår studie har vi försökt studera avdelningschefernas upplevelse gällande vilket behov av HR-

stöd de har i sitt arbete. Som tidigare nämnt utgör dock resultaten i själva verket en konstruktion 

över hur vi uppfattar avdelningscheferna upplevelse. Detta innebär således att vi som genomfört 

studien inte kan ställa oss helt utanför tolkningen av materialet eftersom det är vi som utgör 

undersökningsinstrumentet. Däremot har vi genom våra metodval sökt att minimera den risken 

genom att exempelvis försäkra oss om att vi tolkat informantens korrekt genom att återkoppla 

vår uppfattning av svaren till informanten löpande under intervjuerna. Under bearbetandet av 

materialet har vi sedan kodat, kategoriserat och analyserat materialet oberoende av varandra och 

jämfört detta med varandra för att öka tillförlitligheten. Eftersom vi båda varit lika delaktiga i 

studiens alla delar finns det därmed en intern reliabilitet i våra tolkningar, något vi anser är en 

stor styrka hos studien. 

 

Totalt genomfördes tio intervjuer med avdelningschefer med en spridning från olika funktionella 

områden och geografiskt förlagda arbetsplatser inom organisationen, där urvalet skedde genom 

att slumpmässigt välja ut och kontakta organisationens avdelningschefer. Trots urvalet är antalet 

intervjuer för litet för att kunna generalisera studiens resultat, med eftersom det aldrig varit 

studiens syfte anser vi inte att det talar till vår nackdel. Syftet med studien har varit att skapa en 

förståelse om hur avdelningschefer upplever behovet av stöd i deras arbete och därmed en 

förståelse hur avdelningschefer kan uppleva behovet av stöd snarare än att denna upplevelse 

skulle vara talande för alla avdelningschefer.  

 

Trots att vi inte nekade någon avdelningschef intervju var bortfallet ungefär ⅔ av de tillfrågade 

avdelningscheferna. De informanter som ställt upp kan eventuellt ha en utpräglad åsikt gällande 

HR-stödet. Vi ställer oss därför frågan om ytterligare missivbrev eller påtryckningar via telefon 



 40 

hade lett till ökad medverkan från de avdelningschefer som inte haft tid eller intresse att ställa 

upp i vår studie. Detta är av intresse om detta hade lett till andra eller mer relevanta fynd. Sett till 

studiens syfte anser vi dock att åsikterna från de informanter som medverkat i studien fortfarande 

är åsikter som existerande personer inom organisationen har och därmed lika relevanta som alla 

andras. Vi anser därför att bortfallet inte har någon inverkan på studiens kvalitet.  

 

I enlighet med de etiska principer Vetenskapsrådet (2002) presenterar har vi ansett dessa vara 

mycket viktiga i utförandet av vår studie eftersom det görs på uppdrag av organisationen som 

utgjort det empiriska studieobjektet. Vi har därmed försökt vara mycket noga med informations-, 

nyttjande- och samtyckeskravet innan och under intervjutillfället för att inte riskera att någon 

informant och anställd känt sig tvungen eller lurad att genomföra en intervju som personen ifråga 

egentligen inte vill ställa upp på. Konfidentialitetskravet har varit en särskild viktig aspekt, då vi 

också har valt att anonymisera både informanterna och organisationen i sig. Detta för att dels 

undvika att enskilda informanter känner sig uthängda och dels för att utomstående inte skall 

kunna härleda specifika aspekter studien beskriver till några eller någon inom organisationen. 

Slutsatser 
De HR-uppgifter som avdelningschefer ansvarar över är bemanning och daglig styrning, samtal 

med medarbetare, rekrytering, rehabilitering, lönesättning och arbetsrättsliga frågor. Utifrån 

dessa upplever avdelningscheferna ett behov inom rekrytering, rehabilitering, lönesättning och 

arbetsrättsliga frågor där detta behov varierar mellan avdelningscheferna både inom samma HR-

uppgift och mellan olika HR-uppgifter.  

 

Det varierande behovet av stöd som avdelningscheferna upplever inom och mellan respektive 

HR-uppgift kan gemensamt sammanfattas utifrån följande former av stöd; rådgivningsstöd, 

kunskapsstöd och avlastningsstöd. Dessa tre former av stöd är de sätt avdelningscheferna önskar 

få sitt behov av stöd bemött och kan med anknytning till syftet ses som avdelningschefernas 

uppfattning gällande behov av HR-stöd i deras arbete. 

 

Då studiens syfte inte varit att generalisera det empiriska materialet skall studiens fynd därför 

inte ses som en mall för organisationer att organisera sina HR-funktioner utifrån. Studiens fynd 
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är snarare de teoretiska implikationer som tydliggörandet av roller samt de olika stödformerna 

innebär för den undersökta organisationen och för forskningsområdet i sin helhet. Detta innebär 

att organisering av HR skall bottna i det individuella behov av stöd som linjechefer uppfattar för 

att således kunna bemöta behovet på bästa sätt. En förutsättning för detta är att tydliga relationer 

skapas mellan linjechef och HR-medarbetare för att dessa skall upplevas som tillgängliga, där 

rollerna och förväntningarna är tydligt uttalade. 

Förslag till framtida forskning 
Studien har haft som avsikt att generera en förståelse för avdelningschefers behov av HR-stöd. 

Framtida studier skulle i mer nischade avseenden kunna ge en fördjupad förståelse för huruvida 

avdelningschefer ges det stöd som dessa anser tillräckligt. Studier där organisationens samtliga 

avdelningschefer tillåts rangordna och indela deras arbetsuppgifter efter våra stödformer skulle 

tydliggöra önskad mängd och kompetens som krävs för att stötta organisationens 

avdelningschefer utifrån deras perspektiv. Med inställningen att avdelningschefens perspektiv 

gällande HR-stöd tillför värde till organisationen kan liknande studier göras ur organisationens 

övriga intressenters såsom verksamhetschefer, kunder till organisationen eller ur HR-funktionens 

perspektiv. 
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Bilaga 1. Missivbrev 
Hej!  

Jag kontaktar dig för att få dina synpunkter och tankar kring det stöd som du får av HR-

funktionen.  

 

HR-funktionen har påbörjat ett förbättringsarbete och behöver få ta del av chefernas erfarenheter 

och de synpunkter som du har på HR-stödet.  

 

Som en del av detta förbättringsarbete har vi tagit hjälp av två studenter från Umeå universitet, 

Andreas Williamsson och Bastian Sandin, de läser det tredje och sista året på 

Personalvetarprogrammet vid Umeå Universitet och ska nu skriva en kandidatuppsats.  

 

Andreas och Bastian har under deras studier haft flertalet uppdrag från Västerbottens läns 

landsting och har nu fått uppdraget att undersöka relationen mellan avdelningschef och HR-

funktion. Syftet med studien är  att undersöka avdelningschefers behov av HR-stöd under deras 

dagliga arbete.  

 

Jag undrar med denna bakgrund om du kan tänka dig att ställa upp på en intervju?  Intervjun 

beräknas ta ca 60 minuter och planeras genomföras under vecka 16 eller 17, kan du inte under 

dessa veckor är du välkommen att komma med förslag när det bäst passar dig. Intervjuerna 

kommer att anonymiseras och enbart användas i denna studie. Självklart kommer Andreas och 

Bastian innan intervjun genomförs att skicka ut de frågeområden som skall avhandlas så att du 

har möjlighet att förbereda dig.  

 

Kan du ställa upp? kontakta Andreas på  

XXXX, XXXX 

 

Tacksam för snabbt svar!  

Har du frågor eller önskar mer information om uppsatsen eller intervjuerna hör gärna av dig. 

Vänligen XXXX 



 45 

Bilaga 2. Information om studien 
Hej XXXX! 

 

Det låter bra! Som utlovat tänkte vi förtydliga lite vad studien kommer att röra om du känner att 

du vill ha lite tid på dig att fundera kring ämnet. I vår studie och därmed i intervjun ska vi 

undersöka chefers behov av HR-stöd under deras dagliga arbete utifrån tre huvudfrågor: 

 

● Vilka personalfrågor ansvarar du som avdelningschef i ditt dagliga arbete? 

● Inom vilka personalfrågor anser sig du ha behov av stöd från HR? 

● Hur skall stödet från HR i personalfrågor ges? 

 

Under intervjun kommer vi alltså att fråga dig om vilka personalfrågor du bemöter i ditt dagliga 

arbete, vilka av dessa frågor du behöver stöd från HR-funktionen och på vilket sätt du vill att 

stödet ska ges från HR-funktionen. 

 

Fundera därför gärna över vilka olika personalfrågor du bemöter under ditt dagliga arbete, hur du 

kontaktar HR och inom vilka frågor det gäller. 

 

Med personalfrågor menar vi arbetsuppgifter som på något sätt är relaterat till personal. Fundera 

gärna på vad detta innebär för dig. 

 

Vänliga hälsningar, 

Andreas och Bastian 
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Bilaga 3. Intervjuguide 
Information till avdelningschef 

Personalvetarstudenter vid Umeå Universitet. Vi skriver examensarbete med XXXX som 

studieobjekt. Kortfattat ska vi undersöka: Chefers behov av HR-stöd i deras arbete. 

 

● Vilka personalfrågor ansvarar avdelningscheferna över i deras dagliga arbete? 

● Inom vilka personalfrågor anser sig avdelningscheferna ha behov av stöd? 

● Hur skall personalstödet ges? 

 

Under intervjun kommer vi att fråga dig om vilka personalfrågor du bemöter i ditt dagliga arbete, 

vilka av dessa frågor du behöver stöd från HR-funktionen och på vilket sätt du vill att stödet ska 

ges från HR-funktionen. 

 

Fundera därför gärna över vilka olika personalfrågor du bemöter under ditt dagliga arbete, hur du 

kontaktar HR och inom vilka frågor det gäller. 

 

Personalfrågor 

Med personalfrågor menar vi arbetsuppgifter som på något sätt är relaterat till personal. 

 

Information/samtycke 

Din medverkan är frivillig och du kan när som helst avbryta intervjun. Intervjun kommer att 

spelas in för att underlätta vårt arbete och kommer endast att användas i denna studie. Studien 

kommer att presenteras och kunna läsas offentligt. I samtliga intervjuer anonymiseras materialet. 

Är det ok? 
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Vilka HR-frågor ansvarar avdelningscheferna över i deras dagliga 

arbete? 

Bakgrundsfrågor 

● Namn, avdelning/enhet, antal år som chef, antal medarbetare. 

HR-uppgifter i det dagliga arbetet 

● Vad innebär personalfrågor för dig? 

● Hur stor del av din tid upptar personalfrågor i ditt dagliga arbete? 

● Vilka personalfrågor bemöter du under ditt dagliga arbete? 

○ Vad innebär denna arbetsuppgift? 

● Vilka personalfrågor bemöter du mer sällan? 

Inom vilka personalfrågor anser sig avdelningscheferna ha behov av 

stöd? 

● I vilka situationer i ditt dagliga arbete använder du dig av HR-funktionen för att få stöd i 

arbetet? 

● Inom vilka personalfrågor behöver du stöd? 

○ Varför behöver du stöd i denna personalfråga? 

● Om du fick välja tre personaluppgifter eller frågor som du inte klarar av utan stöd eller 

stöttning från HR, vad skulle det vara? 

● Om du fick välja 3 personaluppgifter eller frågor du kan sköta, eller som du redan sköter 

helt själv, vad skulle det kunna vara? 

Hur skall HR-stödet ges? 

● Vilka förväntningar har du på hur HR-stödet? 

● På vilka olika sätt kan du få stöd i personalfrågor?  

● Hur mycket tid använder du till att få HR-stöd? 

● Vad gör du när du inte vet hur du ska lösa en HR-uppgift? 

● Vilka forum eller tillvägagångssätt finns till förfogande när du behöver stöd från HR? 

Om du själv fick välja bortsett från hur det ser ut idag, hur skulle du vilja beskriva det optimala 

stödet från HR?  
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Bilaga 4. Organisationsmodell 
 

 

 
 

Hur och av vem 
ges stödet? 

I vilka frågor behöver du 
stöd? 

 


