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Sammanfattning 

Idag ställs allt större krav på chefer från såväl medarbetare, högre chefer, kunder samt 

samarbetspartners vilket leder till att chefer behöver hjälp för att klara sin roll. Således blir 

stödet från HR (Human Resources) betydelsefullt för att klara både dagliga utmaningar och 

långsiktiga höga mål. Studien syftar till att undersöka hur chefer inom en stor privat 

organisation upplever stödet från HR i dagsläget och hur det i framtiden kan utvecklas. Det 

centrala i studien är undersökningen mellan chefers förväntningar på stödet från HR kontra 

det stöd som levereras. Studien består av nio semistrukturerde intervjuer om chefers 

upplevelser av tillhandahållandet av stöd från HR. Stödet är ur flera perspektiv positivt men 

kan även utvecklas och förbättras inom ett flertal områden. Resultatet åskådliggör att cheferna 

ser HR som ett bollplank som bör vara lättillgängliga samt ha viktig expertis inom 

personalrelaterade frågor. Det framkommer dock att skillnader i kvalitén på chefstödet finns, 

vilket beror på vilken individ som levererar stödet till chefen. Resultatet framhåller även att 

cheferna önskar ett mer proaktivt agerande från HR. Majoriteten av cheferna upplever HR-

funktionen som kompetenta och välfungerande, dock finns tenderande åsikter om att HR 

ibland fokuserar mer kring vad som är viktigt för dem själva och inte vad som är 

betydelsefullt för cheferna. Avslutningsvis diskuteras dessa resultat och slutsatserna är att ett 

samspel mellan flera faktorer påverkar hur cheferna upplever stödet från HR. Dessa faktorer 

visar sig vara sociala, materiella och strukturella förutsättningar. 
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Inledning  

Denna studie syftar till att studera skillnaden mellan chefers förväntningar på stöd från HR 

(Human Resources) jämfört med vad cheferna upplever att de i dagsläget får för stöd. Studien 

intresserar sig även för vilka utvecklingsmöjligheter som finns för att chefernas förväntningar 

och HR:s tillhandahållande av stöd i framtiden ska överensstämma och förbättras. Cheferna i 

denna studie arbetar i en stor privat organisation i tjänstemannasektorn. I hela verksamheten 

arbetar nästan 14 000 personer. 

 

Ett etablerat faktum i nutidens samhälle tycks vara den konstanta föränderligheten. Stora som 

små företag behöver vara flexibla för att ständigt leverera kvalité i både produkter, tjänster 

och personal (Ulrich & Brockbank, 2007). I takt med hårdnande konkurrens i arbetslivet 

besitter dagens chefer en allt mer komplicerad roll där det ställs högre krav från både 

medarbetare, högre chefer samt kunder och leverantörer (Armstrong, 2009). Det ställs i hög 

grad krav på både kompetens och ansvarsområden som vilar under chefers ansvar vilket i 

många fall gör att deras tid är knapp och begränsad. I dessa situationer behöver cheferna 

hjälp, stöd och någon att samarbeta med för att lösa uppgifterna på bästa sätt. Idag räcker det 

inte med att vara bara chef – chefen ska även vara en ledare som får sina medarbetare att vilja 

eftersträva organisationens mål genom att leda med motivation och värderingar (Jönsson & 

Strannegård, 2009). HR är idag många chefers samarbetspartner, därmed blir kommunikation 

och relationen dem emellan essentiell för att cheferna ska leva upp till de nya hårdare kraven. 

HR anses i många organisationer vara de som besitter dominerande kunskap och erfarenhet 

inom personalrelaterade frågor, de har därför ofta en roll som stödfunktion till organisationers 

chefer där de ska ge råd och support för att cheferna ska kunna fullfölja sitt personalansvar 

(Armstrong, 2009). 

 

Armstrong (2009) är en av många som beskriver HR:s roll som en stödfunktion där de ska 

stötta cheferna vid deras beslutstaganden vad gäller deras medarbetare. Författaren skriver 

samtidigt att cheferna ändå måste kunna utveckla ett ansvarstagande chefskap, lära sig lösa 

sina problem och personalutmaningar och bör därför inte bli helt beroende av att HR bistår att 

lösa dessa åtaganden. En balanserad relation där HR stöttar och vägleder chefer i sina 

beslutstaganden är viktig, men tar ofta tid att utveckla. Denna relation behövs både för att 
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cheferna ska kunna utföra sin roll på ett behagligt sätt men även för att säkerställa att cheferna 

följer organisationens personalpolicys och gemensamma affärsmål (Armstrong, 2009).  

 

Relationen mellan HR och divisionschef är idag en komplex fråga (Holt Larsen & Brewster, 

2003). Vem som äger vilken fråga kan lätt bli otydligt. Problematiken finns på många nivåer, 

vad som är chefens ansvar och vad som är HR:s ansvar kan skilja sig beroende på erfarenhet 

och nivå inom organisationen (Whittaker & Marchington, 2003). Således är det inte lätt att 

bedriva ett välfungerande samarbete mellan HR och chef men samtidigt är denna relation 

väsentlig och viktig. Forskning visar på komplexiteten gällande vad HR ska, respektive inte 

ska göra för att stödja chefer. Denna uppsats bidrar till problematiken beskriven ovan genom 

en studie i svensk kontext inom tjänstemannasektorn med ett kvalitativt angreppssätt. Detta 

besvarar chefers önskningar på vad HR kan leverera i dagsläget och även ur ett 

framtidsperspektiv.  

Syfte 

Studien syftar till att undersöka skillnader mellan chefers förväntningar på stödet från HR 

jämfört med vad cheferna upplever att de får för stöd. Studien ska vidare utforska 

utvecklingsmöjligheter för att chefernas förväntningar och tillhandahållandet av stöd från HR 

i framtiden ska överensstämma. 

 

Studiens syfte konkretiseras genom dessa frågeställningar: 

 

 Vilka stödjande funktioner upplever cheferna att de i dagsläget får av HR? 

 Vilka stödjande funktioner förväntar sig cheferna av HR?  

 Vad kan i framtiden utvecklas i stödet från HR? 

 

Begreppsförklaring 

Här presenteras och definieras begreppen som är centrala för studiens forskningsfrågor. Detta 

görs för att skapa förståelse hos uppsatsens läsare. Enligt begreppens nedanstående definition 

ska de även tolkas och förstås genom resterande uppsats. 

 



3 

 

HR 

Human Resources betyder mänskliga resurser och syftar till personalfunktionens roll i en 

organisation.  

 

HR-transformation 

HR-transformation är en förändringsmodell som har sin grund i idéer om HR-funktionens 

vara eller inte vara, och att funktionen accepteras först då den bidrar till affärsmässigt positiva 

resultat. HR-transformation avser att förändra HR-arbetet från administrativt arbete till mer 

specialiserat, centralt, flexibelt och anpassat arbete i förhållande till verksamhetens strategiska 

och affärsmässiga mål (Boglind, Hällsten & Thilander, 2013). 

 

Värdeskapande HR 

I denna studie definieras Värdeskapande HR i enlighet med Ulrich och Brockbank vilket 

innebär att HR arbetar ur ett verksamhetsperspektiv där HR-arbetet har ett strategiskt och 

affärsmässigt tänk. HR:s arbete ska utmynna i ett värde för såväl interna och externa realiteter 

vilket i sin tur leder till ett mervärde som gagnar hela verksamheten (Ulrich & Brockbank, 

2007).  

 

Chefstöd 

I denna uppsats definieras begreppet chefstöd som det stöd organisationers chefer erhåller från 

HR. Vår tolkning av begreppet är att det kan innefatta en rad olika åtgärder med stödjande 

karaktär. Stödet från HR levereras som verktyg i form av stöd inom exempelvis arbetsrätt, 

anställningsavtal, kompetensutveckling, uppsägningar, rekryteringar, bemanning, 

personalhantering, konflikthantering, gruppdynamik, löner, rehabilitering, arbetsmiljö 

etcetera. Organisationen vi studerat använder sig av lokala HR-partners som har huvudfokus 

att stötta chefer i alla de HR-frågor de dagligen kan tänkas arbeta med.  
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Chefsrollen 

Att vara chef kräver en kompetens och förmåga att både utföra uppgifter inom ett specifikt 

område parallellt med ett övergripande ansvar för en viss grupp medarbetare. Att vara chef är 

ett uppdrag med ansvar och vanligtvis höga krav från både medarbetare och ledning. 

Chefskap definieras i denna uppsats som någon som förväntas arbeta mot organisationens 

uppsatta mål och som någon som dessutom har en förståelse för hur olika delar påverkar 

organisationen som helhet. Chefsrollen definieras även att inneha budgetansvar och 

personalansvar med befogenhet att fatta beslut som kan vara komplexa (Armstrong, 2009). 

 

En chef är alltid utsedd och betitlad och är därför formellt sett en person med befogenheter att 

styra, ansvara och hjälpa sin personal (Northouse, 2009). 

 

Bakgrund 

I detta avsnitt presenteras en bakgrund och tidigare forskning som handlar om hur HR-arbetet 

ter sig idag, vilken relation chefer har till HR samt HR:s olika roller gentemot chefer. Detta är 

centrala delar som kan kontextualisera uppsatsen gentemot tidigare forskning. För att besvara 

syftet och dess frågeställningar är forskningen som presenteras relevant för att kunna dra 

slutsatser i resultatet.   

 

Tidigare forskning 

HR idag 

HR:s roll har de senaste decennierna förändrats (Boxall & Purcell, 2008). Utvecklingen visar 

att HR tidigare fokuserat på medarbetares rättigheter i organisationer för att samtidigt vara ett 

administrativt stöd, medan dagens HR-arbete är mer centralt, strategiskt samt supportande och 

konsultativt. Denna förändring av HR-arbetet kallas enligt forskaren Dave Ulrich (1995) för 

HR-transformation.  Dave Ulrich är en amerikansk forskare och författare inom HR som haft 

stort inflytande för utvecklingen av det moderna HR-arbetet, allra mest genom sina teorier om 

HR-transformation. En väsentlig del i HR-transformationens expandering är det Ulrich och 

Brockbank (2007) kallar Värdeskapande HR.  Ett värdeskapande HR-arbete bör avse att 

leverera värdefulla tjänster till både medarbetare, investerare, leverantörer, kunder och chefer. 

Ett värdeskapande HR-arbete bör bland annat skapa ett tydligt samband mellan HR och det 
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värde som deras arbete skapar för de olika intressenterna. HR bör prioritera vilka processer 

som skapar mest värde för organisationen som helhet. I det värdeskapande HR-arbetet bör HR 

ha kunskap om externa affärsrealiteter. En effektiv HR-funktion skapar marknadsvärde för 

investerare genom att visa förståelse för hela organisationen eller verksamhetens kontext. 

Externa affärsrealiteter kan vara regelverk, demografi, globalisering, teknik och 

ekonomi. Enligt Ulrich och Brockbank (2007) behöver HR ständigt övervaka omvärlden och 

beakta hur den utvecklas för att kunna anpassa HR-arbetet efter utvecklingen. HR bör även 

serva både externa och interna aktörer. Verksamhetens externa aktörer kan vara investerare 

och kunder. För investerarna skapar HR marknadsvärde genom ökade immateriella värden. 

De interna aktörerna i denna del kan vara medarbetare, chefer och linjechefer. Ett 

välfungerande HR-arbete behöver känna sina medarbetare och chefer för att framgångsrikt 

kunna stödja och utveckla dem (Ulrich & Brockbank, 2007). HR behöver enligt författarna 

(2007) även i det Värdeskapande arbetet skapa HR-processer. En effektiv HR-funktion 

behöver förtydliga sitt arbete och etablera ett HR-arbete som skapar värde för chefer och 

medarbetare. HR-funktionen behöver genomtänkta processer för hur man rekryterar, 

avvecklar personal, mäter och belönar prestationer, hur man ger feedback samt definierar mål 

etcetera. En effektiv HR-funktion behöver även arbeta för att bygga upp HR-resurser. Detta 

behöver de göra för att stödja linjechefer att leverera strategier till sina medarbetare. För att 

detta ska fungera måste HR på ett gediget sätt arbeta fram tydliga strategier. För att detta ska 

kunna utföras behöver HR till en början definiera vilka trender som råder i verksamhetens 

affärsklimat. Vilket i sin tur bör leda till en relevant affärsstrategi som bör generera vilken 

kultur, policys och rutiner som ska genomsyra verksamheten.  

 

Ulrich (1995) har i sina teorier om HR-transformation bidragit med en metod för hur HR-

arbetets omvandling bör ske. Metoden baseras på att skapa shared services inom 

organisationen. Shared services består av centrala enheter som bör ge sin organisations 

medarbetare och chefer support och specialiststöd inom HR:s alla områden (Boglind, Hällsten 

& Thilander, 2013). Organisationen vi studerat har applicerat Shared services i HR-arbetet, 

därför är denna metod relevant att beskriva i detta forskningsavsnitt. Ulrich (1995) klargör 

begreppet chefstöd genom etableringen av Shared services. Modellen bygger på olika enheter 

som syftar till att ge organisationen specialiststöd inom olika områden. Tanken med det stödet 

är att det ska levereras kostnadseffektivt och till hela organisationen (Boglind, Hällsten & 

Thilander, 2013). Organisering enligt shared services, som också ibland nämns som the three-

legged stool, innebär att upprätta tre enheter i verksamheten; service center, expertenhet och 
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lokala business partners. Dessa enheter kan delas in i två sätt att arbeta; transaktionellt arbete 

och omvandlingsarbete. Transaktionellt arbete syftar till att effektivisera administrativa 

arbetsuppgifter. Det transaktionella arbetet kan innebära centrala service center som bland 

annat bör hjälpa chefer med IT, ekonomi, och lönehantering. Den andra enheten i three legged 

stool, är expertenheten, den framställs som en blandning av transaktionellt arbete och 

omvandlingsarbete. Expertenheten bör inneha specialistkunskap inom HR-områdets samtliga 

delar. Arbetet sker på ett konsultativt sätt och genomförs på beställning av verksamhetens 

chefer. Three legged stools tredje ben enligt Ulrich (1995) är Business partners. De bör enligt 

professorn arbeta för att implementera företagsmål och främja god företagskultur. Business 

partners utför transformativt arbete. Shared services eller The three-legged stool kan 

rubriceras som en central organisation som arbetar på kommando från verksamhetens chefer i 

syfte att skapa värde för hela företaget (Ulrich, 1995). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilden illustrerar uppdelningen i the three-legged stool. Vänstra benet illustrerar service center, mittersta benet 

expertenheten och det högra benet business partners (Boglind, Hällsten & Thilander, 2011). 

 

En studie gjord på sju av Sveriges största företag visar att samtliga av dem antagit modellen 

shared services. När studien år 2008 startade hade alla de sju företagen antagit en nästan 

identisk modell av Ulrichs koncept HR-transformation med innehållande shared services. I 

studien framkommer att flera av organisationernas HR-chefer hade begränsad teoretisk 

kunskap om Ulrich modell och den information de besatt hade de fått via konsulter och 

professionella nätverk. Vissa chefer trodde att de skapat modellen helt själva (Boglind, 

Hällsten & Thilander, 2011). 
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Relationen mellan chefer och HR idag 

Whittaker och Marchington (2003) beskriver i dess studie att i och med HR:s utveckling och 

allt mer strategiska roll under senare år har linjechefer fått ett större personalansvar. Detta har 

framförallt visat sig inom operativt HR-arbete, men ansvaret har även varit kring generella 

HR-relaterade arbetsuppgifter. Detta har enligt linjechefer ansetts relativt positivt ur de 

erfarna medarbetarnas syn eftersom de anser sig ha klarat av uppgifterna relativt väl. De unga 

linjecheferna med mindre erfarenhet ansåg däremot att de inte klarade av arbetsuppgifterna 

fullt ut och bedömde att de inte fick det stöd de behövde för att HR var långsamma på att 

svara eller inte svarade alls när de behövde hjälp. I studien framgår även att linjecheferna på 

högre nivå fick mer support och stöd än cheferna på lägre nivå. HR kritiseras dessutom av 

både chefer och medarbetare för att de i högre utsträckning på senaste tid skapat teorier med 

lösningar på problem som verkat framgångsrika och moderna, men som däremot inte varit 

genomförbara i praktiken (Whittaker & Marchington, 2003). 

 

Cheferna och medarbetarnas kritik går att härleda till Boxall och Purcells (2008) skildring av 

skillnaden mellan HR-metoderna ”Best practice” och ”Best fit”. Best practice bygger på 

resonemanget att HR bör ta hänsyn till vilka universella verktyg för HR-arbete som generellt 

sett verkar mest framgångsrika. Best fit däremot bygger på att HR skräddarsyr arbetet i 

förhållande till både interna och externa faktorer. Man tar här hänsyn till en rad olika 

situationsfaktorer som till exempel konkurrenter och personalens ståndpunkter (Boxall & 

Purcell, 2008). Cheferna i Whittaker och Marchingtons (2003) studie förkastar därmed HR:s 

sätt att arbeta efter ”Best practice”. I studien skildras farhågor hos både erfarna och oerfarna 

chefer angående att HR-funktionen i större utsträckning i och med sin mer strategiska roll 

blivit mer osynlig på arbetsplatsen. De har för att tjäna tid och resurser i högre grad använt sig 

av elektroniska datasystem där chefer och medarbetare via dator kommunicerat med HR-

funktionen. Enligt studien framkommer att ett personligt möte mellan chef och HR betraktas 

som avgörande för att veta hur ett problem ska hanteras. Linjecheferna anser att ett 

supportande samarbete och partnerskap mellan dem och HR behövs för att arbetet ska fungera 

väl (Whittaker & Marchington, 2003). 

 

HR-funktionens olika roller 

En studie av Storey (1992) identifierar de olika roller som HR-medarbetare antar i samarbetet 

med chefer. Författarens rollförteckning innehåller fyra sammansättningar HR och chefer 
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emellan. Den ena rollen identifierar författaren som Adviser. Rollen innebär att HR verkar 

som internkonsult i chefstödet. HR:s åtagande är i den rollen inte att utöva själva HR-arbetet, 

utan att driva cheferna till att själva ta det operativa ansvaret i personalfrågor. HR sitter till 

största delen centralt i verksamheten, vilket medför begränsad kommunikation med 

medarbetarna i den dagliga verksamheten. Linjecheferna blir i och med detta närmst 

medarbetarna vilket medför större ansvar för att ha god relation till dem. Detta ansvar gör att 

linjecheferna behöver mer support och rådgivning från HR och det är då HR enligt författaren 

innehar rollen Adviser (Storey 1992).  Den andra rollen Storey (1992) identifierar är 

Handmaiden. I den rollen utgår HR helt från linjechefernas behov vilket gör HR flexibla och 

relativt lyhörda. HR ser i denna roll cheferna som kunder, medan HR ska agera som 

leverantörer som ska ge den service som cheferna behöver. Linjecheferna styr alltså i denna 

identifikation i hög grad HR:s arbete, det är också de som beslutar om HR levererar något av 

värde. Rollen som Handmaiden har dessutom i uppgift att sköta administrativt arbete i diverse 

personalsystem, denna roll har följaktligen ett mer operativt fokus (Storey, 1992). En tredje 

roll som Storey (1992) identifierar är HR som Regulator. HR som innehar den rollen utformar 

och inför regler och direktiv gällande personalen som exempelvis upprättande av 

rekryteringsprocesser, processer vid kompetensutveckling och reglerande av kollektivavtal. I 

denna roll blir det mest centrala för HR att se till att chefer och anställda följer dessa riktlinjer 

och direktiv. Detta i syfte att generera en konsekvent personalhantering (Storey, 1992). Storey 

(1992) identifierar i sin studie till sist en fjärde roll som han kallar för Change maker. I den 

rollen koncentrerar HR sig nästan helt och hållet på målstyrning. Det gör de genom att se till 

att medarbetarnas mål ska överensstämma med affärsmålen. Rollen Change maker 

karakteriseras av ett strategiskt fokus då rollen som Change maker distanserar sig från 

arbetsuppgifter som exempelvis rollen Handmaiden utför. HR ska i denna roll ha kunskap 

som ska nyttjas till att stärka organisationens konkurrenskraft istället för att de utför 

administrativa arbetsuppgifter (Storey, 1992). 

 

Teo och Rodwell (2007) pekar i sin studie på att operativt HR-arbete har positiv effekt på hur 

chefer i organisationer uppfattar HR:s betydelse. Studien visar att om HR endast skulle 

fokusera på strategiskt arbete skulle det troligen leda till att verksamhetens chefer inte är 

nöjda med HR:s leverans av stöd och support. Studien beskriver hur ett operativt HR-arbete 

skulle legitimera HR:s betydelse i organisationen. Upplever organisationens medarbetare i 

och med det HR som värdefulla möjliggör det mer inflytande och tid till strategiskt arbete 

(Teo & Rodwell, 2007). Studien beskriver hur många organisationer sätter stor tilltro till att 



9 

 

mer och mer organisera sitt HR-arbete centralt, med ett samtidigt större decentraliserat 

personalansvar till linjecheferna. Denna form att organisera frigör HR från en hel del 

administrativt och operativt arbete som istället ger tid för ett mer strategiskt värdeskapande 

arbete. Detta menar Teo och Rodwell (2007) kan bidra till att organisationers chefer finner 

missnöje i hur HR levererar support och hjälp i det operativa arbetet samtidigt som det kan 

bidra till att HR:s medarbetare känner påfrestning av de dubbla roller som säkerligen 

förväntas av dem. Samtidigt som de i det nya centraliserade värdeskapande HR-arbetet ska 

arbeta strategiskt efterfrågar chefer det operativa och supportande stödet av dem (Teo & 

Rodwell, 2007).  

 

McGovem, Gratton, Hope-Hailey, Stiles och Truss (2007) har likaså forskat kring vad det har 

resulterat i att decentralisera HR-arbetet till linjechefer. Vad som framkommer i denna studie 

är att även om ett engagemang finns för att genomföra arbetsuppgifterna av linjecheferna 

förekommer dock vissa kritiska aspekter kring kvalitén på arbetet. På grund av 

kompetensbrist skapas en ojämn kvalité och ett inkonsekvent handlande av linjechefer inom 

HR-frågor. Linjechefer fokuserar även mer på att uppnå siffror och inte att uppnå dem genom 

människor. Linjechefer har begränsat med tid, tiden räcker inte till HR-frågor (McGovem, 

Gratton, Hope-Hailey, Stiles & Truss, 2007). Vissa kritiska funderingar kring att 

decentralisera HR-arbetet och kvalitén på personalpolitiken ifrågasätts en hel del i och med 

detta. 

 

En studie gjord av Sander och Frankel (2011) menar att det skiljer sig mellan linjechefer och 

HR beroende på chefsnivå. På seniornivå är problematiken att det finns en viss skepsis 

gentemot HR:s strategiska arbete från marknadsföring, ekonomi, verksamhet samt andra 

avdelningar. När det däremot gäller lägre organisationsnivåer förväntas HR ge administrativ 

hjälp och inta en rådgivande roll som chefstöd (Sander & Frankell, 2011). 

 

Kritiska aspekter 

Viss skepsis finns mot Ulrichs modell om Shared services och three legged stool. Thilander 

(2013) och Reily (2006) menar att tidigare forskning inom området är för optimistisk till 

modellen, enligt båda forskarna underskattas komplexiteten bakom den. Thilander (2013) 

beskriver att det visat sig vara svårt att uppnå den önskade effekten av det värdeskapande HR-

arbetet. Han anser att HR-transformationen inte kan konstateras som en enda förändring, 
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eftersom olika förespråkare och olika företag genomgått olika typer av förändringar. Reily 

(2006) beskriver vidare att Ulrichs three legged stool i praktiken kan medföra svårigheter för 

organisationer. Att dela upp HR-arbetet i tre konkreta funktioner har visat sig kunna orsaka 

problem i gränsdragningen mellan vilka HR-funktioner som ska utföra vad. 

Kiambati, Aiyabi och Itunga (2012) har studerat the three legged stool och modellens förmåga 

att skapa värde för organisationer. I studien fastställer författarna att värde för organisationer 

uppstår först när det finns en gemensam uppfattning mellan HR-medarbetare om hur 

modellen ska fungera, hur tjänsterna ska distribueras till kunden samt av vem och hur arbetet 

ska utföras. Dessa slutsatser går att likna med när Storey (2007) menar att de funktioner som 

ingår i three legged stool allt för sällan levererar relevanta och varaktiga konkurrensfördelar 

till organisationen. Storey (2007) anser snarare att HR:s försök till framgång endast bygger på 

att etablera relationer med andra interna avdelningar i organisationen. 

 

Vidare konstaterar Holt Larsen och Brewster (2003) även de hur relationen HR-specialister 

och linjechefer emellan är en komplex fråga. Vem som äger vilka frågor är otydligt samt att 

förhållandet är dynamiskt mellan dessa parter. Vidare i studien berörs problematiken kring 

förhållandena att det finns olika nivåer på både linjechefer och HR-funktionen.  Detta 

resonerar även Whittaker och Marchington, (2003) kring när de beskriver hur linjechefers 

HR-ansvar kan skilja sig beroende på erfarenhet och nivå inom organisationen. Ulrich och 

Brockbank (2007)  argumenterar för att ha ett nära samarbete mellan HR och linjechefer med 

gemensamma värderingar och mål vilka gynnar verksamheten som ska generera i förbättrade 

individuella prestationer. 

 

Metod  

I detta avsnitt presenteras studiens uppbyggnad, genomförande samt vilket tillvägagångsätt 

studien angripit. För att genomföra intervjuer utformades en semistrukturerad intervjuguide. 

Hur intervjuguiden utformades samt hur intervjuerna genomfördes kommer redovisas nedan. 

Avslutningsvis kommer även analysen och bearbetningen av intervjumaterialet presenteras 

samt vilka etiska överväganden som tagits i beaktande. 
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Upplägg 

Studien är av kvalitativ ansats och Grounded theory-inspirerad (Bowen, 2006). Att skapa nya 

idéer utifrån data som samlats in är ett typiskt tillvägagångssätt inom Grounded theory 

(Bryman, 2001), denna studie inspireras av just detta tillvägagångssätt. Studien startades 

förutsättningslöst utan tidigare förförståelse kring chefers syn på stödet från HR inom den 

berörda organisationen vilket gjorde Grounded theory tillämpbar (Bowen, 2006). Grounded 

theory präglas dessutom av att det är aktörernas perspektiv och uppfattningar som är av 

största vikt (Bryman, 2001), det är precis det som fokuseras i denna studie. Aktörernas 

perspektiv och uppfattningar har både tolkats och jämförts med varandra. 

 

Då studien syftar till att ålägga upplevda, förväntade och önskvärda situationer utifrån 

chefernas syn på kontexten valdes tillvägagångssättet kvalitativa intervjuer. Fördelen med 

kvalitativa intervjuer är att det ger ett djup i förståelsen för det som ämnas undersökas 

(Bryman, 2001). För att vidröra så stort område som möjligt i insamlingen och för att inte 

missa något väsentligt tema är studien uppbyggd med semistrukturerade intervjuer. Med 

semistrukturerade intervjuer finns en intervjuguide med en grund att utgå ifrån, men det finns 

även stort utrymme för att ställa följdfrågor (Fejes & Thornberg, 2009). Detta gjorde inte oss 

intervjuare allt för styrda till mallen utan gav oss utrymme att följa upp väsentliga områden 

som intervjun kom att beröra. 

 

Urval 

Nio intervjuer av chefer har genomförts eftersom detta krävdes för att uppnå mättnad i 

datainsamlingen. Ambitionen var att täcka hela Sverige och organisationens samtliga 

funktioner men däremot uppstod mättnad efter nio intervjuer då cheferna tenderade att ge 

samma svar. Eftersom inget nytt tillfördes valde vi att avsluta datainsamlingen. Intervjuerna 

var mellan 30-45 minuter långa. Inom den organisation som studien gjorts är det 

divisionschefer på olika nivå som har deltagit i studien. För att kunna skapa en generell 

helhetsbild för hela organisationen har urvalet skett i organisationens samtliga 

gruppfunktioner och regioner. Detta medförde att en bred och generell bild kring 

divisonschefers uppfattning om stödet från HR kunde skapas. 

 

Ett riktat urval (Bryman, 2011) utfördes på grund av praktiska skäl vilket medförde vissa 

begränsningar i urvalet. Vi valde de divisionschefer som hade möjlighet att delta under de 
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datum vi befann oss på den berörda orten där intervjuerna hölls vilket begränsade oss till att 

välja de som kunde just då. Fördelen med ett riktat urval medförde dock att personerna som 

valdes ut hade god möjlighet att besvara forskningsfrågorna. Processen kring att välja ut 

chefer till studien startade med att vi genom vår kontaktperson på organisationen fick ett antal 

namn på HR-chefer inom samtliga områden och funktioner. Dessa chefer gav i sin tur oss 

namn och kontaktuppgifter på divisonschefer som var goda kandidater att delta. Därefter 

kontaktades divisionscheferna och de som hade möjlighet att intervjuas under de specifika 

datum vi befann oss i den berörda orten var de som blev utvalda. Vi styrde dock detta till viss 

del för att få variation i kön, erfarenhet och chefsnivå för att få ett brett perspektiv. 

 

Intervjuguide 

Bryman (2011) definierar semistrukturerade intervjuer som en metod där en intervjuguide 

tillverkats med olika teman som är väsentliga för datainsamlingen. Däremot har en 

semistrukturerad intervjuguide varken specificerade frågor eller rangordning som måste 

förhållas till (Bryman, 2011). I denna studie användes en guide med bakgrundsfrågor om 

synen på HR och användningen av HR i dagsläget. Den berörde även framtiden och hur 

samarbetet mellan chef och HR kan utvecklas och förbättras (Bilaga 1). Vid konstruering av 

intervjuguiden gjordes flera utkast som vår handledare gav feedback på. En validering av 

intervjuguiden gjordes även genom att skicka den till tre personer med chefserfarenhet för att 

få värdefulla tips från deras perspektiv. Efter varje intervju utvärderades och finslipades 

intervjuguiden ytterligare kring de frågor som då bedömdes som otydliga, ospecificerade eller 

överflödiga.  

 

Intervjutillfälle  

Vid intervjuerna har studiens båda författare deltagit med upplägget att en av oss har innehaft 

huvudansvar medan den andre antagit en lägre profil, antecknat och ställt följdfrågor. 

Rollerna har skiftat så vi båda skribenterna i slutändan har ansvarat över lika många 

intervjuer.  

 

Intervjuguidens teman följdes i ordning eftersom de byggdes upp i en naturlig ordningsföljd 

(bilaga 1). Frågorna i intervjuguiden ställdes huvudsakligen i den ordning som angavs i 

mallen men detta kunde däremot te sig olika från intervju till intervju, beroende på vad som 
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lämpade sig bäst utifrån vad det talades om. Områden som chefskap, synen på HR, 

förväntningar på HR, och utvecklingsmöjligheter har använts som “Sensitizing concepts” för 

att forma intervjutillfällets sammanhang och riktning. Begreppen hade för oss i början ingen 

fast definition, utan fungerade mest som redskap för att känna oss fram i studiens process och 

för att få informanterna att tala om relevanta teman. “Sensitizing concepts” ska i Grounded 

theory enligt Bowen (2006) vägleda och vara utgångspunkt i sökandet av teorin. När 

informanterna berättade något av vikt och intresse ställdes följdfrågor för att få djupare 

förståelse och vidareutveckling kring det. Utifrån de teman som framkom under intervjuerna 

lyftes dessa områden även under senare intervjuer för att få en inblick i hur detta upplevdes 

från flera olika individer. Ledande frågor ställdes ibland för att få bekräftat de antaganden och 

tolkningar som gjordes under intervjuerna. Detta gjordes för att säkerställa informanternas 

åsikter och för att inte dra egentolkade slutsatser som skulle kunna vara felaktiga. Riktade 

frågor var ibland även en taktik för att få fram den information som varit utav intresse. För att 

nå chefer i flera delar av landet och för att spara tid och resurser utfördes även några 

intervjuer på telefon, dessa utfördes på precis samma sätt som övriga.  

Varje intervju spelades in för att på så vis inte gå miste om information som inte skulle hinna 

antecknas. Tack vare detta kunde en större fokusering läggas på att lyssna och ställa 

följdfrågor till informanten istället för att anteckna varje ord som sades. Inspelningarna 

transkriberades i sin helhet och då studien skrivits färdigt raderas all insamlad data. 

Respondentvalidering (Bryman, 2001) har skett med några av informanterna som deltagit i 

studien då de har bett om det. De har då läst vad som framkommit under intervjun, hur 

tolkning har gjorts utav uttalandena och sedan godkänt dem innan publicering.  

 

Bearbetning och analys 

För att bearbeta all insamlad data transkriberades intervjuerna för att därefter tematiseras 

utifrån vad som var väsentligt för studiens syfte. För att finna fynd i rådatan lyftes diverse 

centrala uttalanden som var relevanta för ämnet chefstöd. De uttalanden som var 

återkommande och likasinnade tematiserades och delades in i kategorier. Även den 

information som uttrycktes olika men syftade till samma innebörd sammanfogades och 

tematiserades. Likaså lyftes även uttalanden som enstaka informanter nämnt såtillvida att de 

ansågs relevanta för studiens syfte och var värdefulla fynd. Vårt sätt att tematisera kan 

efterliknas med en selektiv kodning (Fejes & Thornberg, 2009).  Detta medförde att studien 

fick en bredd och en mer omfattande karaktär. De områden som flera informanter 
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presenterade som bra respektive mindre bra delades in i teman, dessa låg till grund i analysen 

om HR i dagsläget och hur arbetet kan förbättras och utvecklas i framtiden. Studiens 

tematiseringar hittades genom att noggrant läsa igenom transkriberingarna ett flertal gånger 

och stryka under det som lyfts i intervjuerna. Under dessa teman fanns därefter underrubriker 

som var mer specifika och beskrivande kring ämnet samt hur det ser ut idag kontra hur det 

skulle kunna vara i framtiden. Följaktligen skapades ett tema med framtidsperspektiv där 

utvecklingsbara områden presenterades med konkreta tips. Efter detta utfördes en analys 

utifrån empirin och en jämförelse informanterna emellan eftersom de visade sig ha olika syn 

på en del aspekter. Analyser drogs även utifrån den information som fanns från tidigare 

forskning genom att jämföra det med empirin. Under hela analysen användes konstant 

komparativ metod (Bryman, 2011) då vi kontinuerligt jämförde data med varandra för att hitta 

likheter och skillnader. 

 

Studiens validitet och reliabilitet 

Vi har i denna studie valt att använda begreppen validitet och reliabilitet trots att de har sin 

tradition inom kvantitativ forskning (Bryman, 2001). Anledningen till detta är att vi anser att 

begreppen är pålitliga och användarvänliga. Vi har delat upp reliabilitet i tre delar för att 

motivera begreppet i följande kategorier: kongruens, precision, och objektivitet (Trost, 1997). 

För att uppnå kongruens utgick vi från samma teman i intervjuguiden till respektive 

informant. Det gjordes för att finna både gemensamma och skilda upplevelser. För att 

precisera studien ställdes följdfrågor och bekräftandefrågor vid intervjutillfällena vars syfte 

var att säkerställa att tolkningen av informanten har gjorts korrekt. Genom att vi båda deltagit 

under samtliga intervjuer har detta höjt studiens objektivitet därför att vi har tolkat och noterat 

samma saker under intervjun. För att skapa ytterligare reliabilitet i studien utformades 

en intervjuguide med semistrukturerade frågor. Detta för att skapa en enhetlig utgångspunkt 

för samtliga intervjuer och informanter då samma förutsättningar skulle ges till både oss som 

intervjuare samt för informanterna. Detta gjordes även för att kunna skildra gemensamma 

teman i empirin vilket blir lättare när samma utgångspunkt har antagits. Detta gör att 

träffsäkerheten stärks vilket leder att även tillförlitligheten stärks. 

 

För att säkra validiteten i studien gjordes en validering av intervjuguiden. Detta höjde kvalitén 

och säkerställde även att intervjuerna skulle komma att mäta det vi avsåg att mäta. Denna 

validering sändes till tre personer med chefserfarenhet. Detta föranledde till att vissa frågor 
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som kunde misstolkas omformulerades, det föranledde även till adderande av frågor utav 

relevans ur ett chefsperspektiv. Med en väl genomarbetad intervjumall där frågorna var 

relevanta och ställda för att undvika missförstånd eller feltolkning ökade validiteten i studien 

och på så vis mättes det man avsåg att mäta (Bryman, 2001). Med en intervjuguide som var 

väl genomarbetad ökade även reliabiliteten då det blir lättare att göra om studien när samma 

förutsättningar ges. Dock skiljer sig intervjuerna åt vilket de kommer göra även vid en 

upprepning av studien då semistrukturerade intervjuer ter sig olika då olika teman fångas upp 

under intervjuns gång (Bryman, 2001). Valideringen av intervjuguiden medförde dock att 

intervjufrågorna höll en viss standard som krävs och att de förstås på rätt sätt, vilket både 

stärker validiteten och reliabilitet.  

 

Etik 

Studien beaktades till Vetenskapsrådets etiska grundprinciper och hänsyn togs till dess 

ståndpunkter. Samtliga informanter informerades om studiens syfte varefter cheferna gav sitt 

samtycke till att delta i studien. Informanterna garanteras anonymitet för att helt skydda deras 

identiteter. Vid transkribering och bearbetning anonymiserades samtliga individers namn för 

att uppfylla konfidentialitetskravet. Vidare garanteras samtliga deltagare i studien att 

informationen som angetts enbart kommer att användas till studiens syfte och inte missbrukas 

eller utnyttjas till något annat ändamål. Genom att förhålla oss till detta uppfylls de etiska 

kraven vilket garanterar att studien genomfördes på ett etiskt sätt (Vetenskapsrådet, 2014). 

 

Empiriskt Sammanhang  

Följande del introducerar den studerade organisationens HR-arbete vilket syftar till att skapa 

en förståelse för dels hur HR-verksamheten är uppdelad, och dels för att få en inblick i målen 

som HR arbetar utifrån. Denna förförståelse gör att resultatet blir lättare att läsa och förstå. 

 

Den undersökta organisationen är ett stort privat företag med nästan 14 000 anställda därför 

krävs en välorganiserad HR-funktion. Företaget har en central HR-avdelning med centrala 

enheter som ger organisationen administrativt stöd och specialiststöd. Detta koncept liknar 

modellen Shared services (Boglind et al, 2013). Syftet med stödarbetet är att hela 

organisationen ska kunna nyttja det och det ska levereras på ett flexibelt och kostnadseffektivt 
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sätt (Boglind et al, 2013). Den berörda verksamhetens HR-avdelning ska enligt deras intranät 

skapa förutsättningar för goda prestationer inom företaget och har som mål att arbeta både 

kortsiktigt men framförallt långsiktigt. Deras arbete syftar till att skapa och använda energi 

och kompetens hos samtliga medarbetare inom organisationen. Bland annat handlar deras 

arbetsuppgifter om att rekrytera rätt chefer och medarbetare, utveckla rätt personer och rätt 

kompetenser, belöna de personer som gör rätt jobb på rätt sätt, avveckla medarbetare som inte 

kommer till sin rätt i organisationen, säkerhetsställa att varje medarbetare har tydliga mål 

samt förutsättningar att nå dessa, utveckla ett starkt ledarskap och en gemensam 

företagskultur, jobba aktivt för ett gott arbetsklimat med positiv mångfald och friska 

medarbetare som har hög närvaro på jobbet samt samarbeta med deras fackliga 

organisationer. Enligt den studerade organisationen intranät anges som övergripande mål att 

HR-funktionen ska ha branschens bästa chefer, branschens bästa utvecklingsmöjligheter samt 

effektiva ersättningssystem. 

 

Resultat 

I detta avsnitt presenteras resultatet av den insamlade empirin som är sammanställd. Första 

delen presenterar chefers syn på chefskap följt av chefers syn på HR. I andra delen redovisas 

datan utifrån olika teman vilka är indelade i tre olika förutsättningar som påverkar chefstödet. 

Sociala, materiella och strukturella förutsättningar. I de sociala förutsättningarna ingår HR 

som bollplank, värde för verksamheten, HR:s tillgänglighet, individbaserat chefstöd samt 

personlig kontakt. De materiella förutsättningarna innehåller HR och chefers placering samt 

dokumenthantering och IT. I de strukturella förutsättningarna förekommer interna 

utvecklingsmöjligheter samt proaktivt HR. Slutligen beskrivs en sammanfattning av resultatets 

centrala delar samt de fynd studien frambringat.  

 

Överblick 

Efter insamlad data framkom det att chefer uppfattar stödet från HR positivt ur många 

aspekter. Resultatet visar att HR inte behöver utveckla vad de gör men däremot hur de agerar 

i sitt chefstöd. För att presentera detta kommer resultatet både handla om hur HR upplevs 

arbeta i dagsläget och även chefernas förväntningar på chefstödet från HR i framtiden. Nedan 

presenteras resultatet i en överskådlig tabell. 
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Tabell 1. 

Sociala förutsättningar Materiella förutsättningar Strukturella förutsättningar 

 Bollplank 

 Värde för verksamheten 

 Tillgänglighet 

 Individbaserat chefstöd 

 Personlig kontakt 

 

 Placering 

 Dokumenthantering och 

IT 

 

 

 Interna 

utvecklingsmöjligheter 

 Proaktivt HR 

 

Chefers syn på chefskap 

Att vara en bra chef är enligt informanterna att vara tydlig, rak, kunna ge god feedback och 

vara både lyhörd och kunna lyssna. Man ska även vara empatisk och stöttande men samtidigt 

vara drivande och få både verksamheten och personalen att nå visioner. Som chef ska man 

även föregå med gott exempel, det vill säga att vara en förebild och skapa förtroende. Anpassa 

ledarstilen efter individnivå är också något cheferna tycker att man ska göra och kunna 

eftersom en del individer fordrar mer stöd och vägledning medan andra behöver mer frihet 

och eget ansvar. Förmågan att kunna delegera, motivera och inspirera sina medarbetare är 

vidare något som cheferna lyfter som centrala kvalitéer. Dessutom ska information förmedlas, 

både den som kommer uppifrån ledningen och nerifrån medarbetarna. Detta nämner flera 

chefer som en svårighet då synsätt och förväntningar är olika beroende på vilket håll det 

kommer ifrån. Cheferna poängterar även att konflikthantering är svårt att behandla, såväl 

individ- som resurs- och prioriteringskonflikter. Uppsägningar, löneprocesser och 

bonussättning är andra moment som cheferna benämner som svårhanterliga. En av de 

svårigheter som nämndes under intervjuerna var förmågan att balansera olika intressenters 

ofta motstridiga viljor. Som en informant uttryckte det: “Det kan vara svårt med 

förväntningar, andras förväntningar på att man ska vara någon supermänniska.” (Chef 2). 

Som citatet indikerar beskrivs denna balansakt kontra förväntningar, detta är en tendens som 

är återkommande och svårhanterad. 
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Resultatet visar dessutom att verksamhetens chefer lägger ner olika mycket tid på vad vi valt 

att kalla chefsrelaterade uppgifter. Dessa uppgifter åsyftar de sysslor som inte är på operativ 

nivå där de själva arbetar med verksamhetsrelaterade uppgifter, som exempelvis IT, 

försäljning eller rådgivning. De chefsrelaterade uppgifterna är med andra ord personalansvar 

och all dess ansvarsområden och mandat inom området. Chefernas uppskattade nedlagda tid 

på chefsrelaterade uppgifter varierar från 30-75% beroende på bland annat chefsnivå och antal 

rapporterande medarbetare.  

 

Chefers syn på HR 

Flera av cheferna benämner HR som specialister som innehar en spetskompetens inom 

personalområdet. Vidare beskriver cheferna hur de vänder sig till HR vid behov när de stöter 

på situationer som cheferna själva inte har kompetens inom, på så vis är det flera av 

informanterna som kallar HR för en supportfunktion. Flera av cheferna påpekar även att de 

anser att HR är kompetenta kring regelverk, lagar och att olika processer görs i rätt ordning 

och i tid. Cheferna ser HR som en funktion de kan använda och vända sig till när deras egen 

kunskap inte täcker de personalrelateradefrågor som de vill få besvarade. Resultatet visar att 

flertalet av cheferna inte anser sig ha tid att lära sig personalrelaterade regler, detta bidrar till 

att HR verkar som en funktion med specialistkompetens hos många av cheferna. Chef 8 

sammanfattar många chefers uppfattning kring detta; 

”...jag kan inte ha allt det där i huvudet, jag har ju samtidigt en affärsverksamhet som 

jag måste driva. Och det är ändå den vid sidan av hela mitt team som är det viktigaste, och då 

behöver jag specialister. Att veta att vi har ett bra HR skulle göra att jag känner att jag kan 

lita på någon och att jag får snabba svar och att lösa alla öppna frågor med mina anställda 

på ett professionellt sätt”. Citatet förklarar hur chefer har ett personalansvar som tar tid, 

samtidigt som de ska fokusera på verksamheten och driva den framåt. Här uppstår en krock 

där HR:s roll har en betydelse för att underlätta denna konflikt. 

 

Många av de chefer som intervjuats har en uppfattning om att HR består av tre olika delar, 

vilka är operativt arbete, ägare till processer och ett stöd.  Den operativa delen innefattar en 

mer administrativ roll där HR tillhandahåller med exempelvis olika dokument, blanketter och 

policys. Detta underlättar chefernas dagliga arbete rörande personalfrågor och där HR bidrar 

med verktyg. De chefer som har högst förväntningar på HR vad gäller den administrativa 

biten tenderar vara de chefer som arbetar på högst chefsnivå. Den andra beståndsdelen är att 
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HR äger diverse personalrelaterade processer som lönesamtal, bonusersättning, 

medarbetarsamtal, rekryteringar, introduktion, kompetensutveckling, 

medarbetarundersökningar, föräldraledighet, sjukskrivningar etcetera. Flera av dessa 

processer genomförs på HR:s initiativ och är något som cheferna årligen upplever att de måste 

genomföra. Den tredje delen som samtliga chefer uppfattar och poängterar som en 

betydelsefull del av HR-funktionen är att de är ett stöd. När chefer stöter på problem och 

svåra situationer finns HR där som stöttespelare som lyssnar, bollar och rådgör. På så vis får 

cheferna möjlighet att diskutera olika alternativa lösningar och kan få nya perspektiv och 

idéer kring hur cheferna kan tänka.  

 

HR idag och imorgon 

Nedan följer resultatet av chefernas upplevelser kring stödet från HR, dessa upplevelser är 

uppdelade i vilka förutsättningar som krävs för ett bra chefstöd. Cheferna tenderar att ha olika 

förutsättningar och rutiner från sin HR-partner. Dessa olikheter är indelade inom sociala, 

materiella och strukturella områden. Dessa presenteras i kommande avsnitt och beskrivs 

djupare med en förklaring till hur dessa områden är avvikande chefer emellan och det i sin tur 

kan påverka chefstödet.  

 

Sociala förutsättningar 

HR som bollplank  

I samtliga intervjuer framgår att cheferna inom organisationen uppfattar HR som en 

supportfunktion där de får stöd och vägledning. Många väljer att benämna HR som ett 

bollplank där cheferna kan få utrymme att ventilera och konsultera sina problem. Att både få 

rådgivning och perspektiv på hur problem kan lösas är en vanlig förekommande upplevelse 

hos många av informanterna. Det anses även som den viktigaste delen inom HR-arbetet 

eftersom detta stöd inte kan ges utifrån någon annan funktion. Detta beskrivs av en informant 

i följande citat: ”...där (hos HR) kan jag vara öppen och visa lite mer sårbarhet än vad jag 

kan visa inför mina  anställda.” (Chef 7). Citatet påvisar hur chefer kan lita på HR, öppna sig 

och exempelvis berätta hur jobbigt något är och att de behöver ett bollplank för att finna en 

lösning. Även fast HR kan ge råd och komma med förslag på tillvägagångsätt poängterar 

cheferna att det i slutändan är de själva som sitter på mandaten att fatta beslut men att det 
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underlättar och är skönt att få diskutera tankar med sin HR-partner. Några chefer påpekar att 

det ibland räcker med att någon bara lyssnar på deras funderingar för att komma till en insikt. 

 

Värde för verksamheten 

Flera informanter anser att HR kan utveckla sitt arbete för att det i större mån ska passa vad 

cheferna värdesätter. Chefer beskriver att HR behöver vara mer insatta i verksamheten för att 

skapa ett värde för hela organisationen. HR-partners som deltar på ledningsmöten och diverse 

träffar har uppfattas som mer insatta i verksamheten vilket medför att flera chefer upplever att 

HR stödjer dem på ett värdefullt sätt. Några uttrycker att HR ibland kan vara styrande i vad 

chefen ska utföra för arbetsuppgifter. Dessa arbetsuppgifter tycks enligt cheferna ibland vara 

onödiga för verksamheten. Några chefer uttrycker att HR skulle kunna utveckla sin lyhördhet 

kring vilket stöd cheferna skulle värdesätta, istället för att själva ständigt ta initiativ till 

diverse processer. En chef uttrycker att HR är som dennes chef, personen berättar vidare att 

hen inte var medveten om att HR har många synpunkter och mycket mandat. 

 

Tillgänglighet 

Majoriteten av informanterna nämner att tillgängligheten hos HR är viktigt och de flesta 

chefer berättar att de snabbt vill ha svar på sina funderingar. Cheferna upplever att HR 

levererar detta och lever upp till deras förväntningar, men några chefer anser att det ibland 

kan ta för lång tid innan de får återkoppling. Alla chefer har mycket att göra vilket skapar stor 

relevans av HR:s tillgänglighet. Detta tydliggörs då en chef berättar att ju snabbare hen får 

svar på sina frågor, desto mer effektivt blir dennes arbete. Några av cheferna, främst de som 

är mest erfarna upplever att när de inte får tillräckligt snabba svar från HR blir processen 

omständlig och trög. Detta kan i vissa fall innebära att chefen går vidare utan HR-partnerns 

stöd. Vad som även framkommer under intervjuerna är att ett fåtal chefer har kontinuerliga 

inplanerade möten med sin HR-partner, medan majoriteten däremot inte har det och istället 

bara tar kontakt vid behov. Med andra ord skiljer sig hur samarbetet HR-partner och chef ter 

sig. För att förbättra tillgängligheten vill cheferna ha snabbare svar på sina frågor. De önskar 

även att HR arbetar mer proaktivt genom att i god tid informera om kommande processer. En 

del chefer efterlyser kontinuerlig kontakt med sin HR-partner för att skapa ett bättre 

samarbete parterna emellan. 
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Individbaserat chefstöd 

En aspekt som var framträdande i samtliga intervjuer är uppfattningen om att stödet från HR 

till stor del är individbundet till vilken HR-partner cheferna har. Det är tydligt att det finns 

flera varianter på hur stödet från HR fungerar i organisationens olika enheter och regioner. 

Några chefer har daglig kontakt med sin HR-partner medan andra har kontakt vid enstaka 

tillfällen per månad. Några chefer har enbart sporadisk kontakt med sin HR-partner som de tar 

på eget initiativ när det dyker upp ett problem, medan flera andra chefer har kontinuerlig 

kontakt i form av planerade möten för att ständigt ge ömsesidig lägesrapport HR och chef 

emellan. Resultatet visar att HR levererar enligt chefernas förväntningar i de flesta fall. 

Däremot har cheferna skilda förväntningar då det framgår att de är vana med olika standarder. 

En av cheferna berättar att den HR-partner hen i dagsläget har kontakt med gör administrativa 

tjänster, men om samma chef jämför med de HR-partners hen tidigare haft beskrivs den 

nuvarande HR-partnern som oslagbar. Då chefens nuvarande HR-partner ska byta arbetsplats 

är chefen i fråga orolig kring hur den ersättande HR-partnern ska leverera gentemot 

förväntningarna på grund av att kvalitén beror så pass mycket på vilken individ som tillsätts. 

En informant vars erfarenhet av chefsstöd har varierat beroende på HR-partner uttrycker:“ 

Jag är lite orolig nu, vem ska jag få istället. Det kan bli väldigt tungrott i fall basic-grejerna 

inte är på plats” (Chef 6). Chefens syn på att kvalitén på HR-partners kan variera är definitiv 

och betydelsen av ett välfungerade chefstöd poängteras. 

Ytterliggare indikerar resultatet att det skiljer i vad cheferna får stöd inom, några chefer är 

omedvetna om vad de kan förvänta sig av sin HR-partner medan en chef får hjälp med 

alltifrån administrativa arbetsuppgifter till svåra samtal. Flera av de chefer som inte vet vad de 

kan förvänta sig av sin HR-partner uttrycker att de eventuellt har behov av stöd som andra 

chefer får men som de själva  inte vet om. Cheferna är dock medvetna om att det fungerar 

olika beroende på vilken HR-partner chefen får stöd ifrån. En chef undrar hur bra kontakt de 

ska och bör ha med sin HR-partner enligt organisationens riktlinjer, medan några chefer 

undrar om de kan ha ett behov av stöd från HR som de är medvetna om att de kan få stöd 

inom. Ett så pass individbaserat chefstöd anses av cheferna vara en svaghet som bör förbättras 

i framtiden. De vill kunna känna sig trygga i att oberoende av vilken HR-partner de har ska 

stödet vara av samma klass i hela organisationen. 
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Personlig kontakt 

Flera chefer framställer att den personliga kontakten med HR är viktig. Några yttrar oro över 

att kontakten i framtiden kan bli mer digitaliserad. Resultatet av intervjuerna visar en tendens 

i att de chefer som har personlig kontakt med sin HR-partner i högre mån är nöjda med 

chefstödet. De chefer som inte är helt nöjda med stödet från HR efterlyser det personliga 

mötet med HR-partnern då vissa av dessa sitter i stora regioner där deras närmsta HR-partner 

befinner sig miltals bort. 

 

Materiella förutsättningar 

HR och chefers placering 

Insamlad data visar att de chefer som har sin HR-partner i samma byggnad där cheferna själva 

sitter oftare interagerar med varandra. De chefer som inte har sin HR-partner på samma 

kontor eller i närheten har mindre frekvent kontakt. De chefer som har HR-partnern i samma 

byggnad och i närheten har lättare att ta kontakt när en fråga uppstår då placeringen medför en 

nära relation. De med andra förutsättningar tvingas kommunicera via mail eller telefon och får 

inte den naturliga relationen på samma vis. Det är även de som har nära placering till varandra 

som har regelbundna möten inplanerade samt dessa HR-partners är mer insatta i 

verksamheten. Fördelen med detta nämner cheferna är att HR har en förståelse för 

verksamheten vilket gör det är lättare att skapa värde även för den. En del informanter har inte 

ens en HR-partner inom nära räckhåll, inom vissa regioner kan närmsta HR-partner sitta 

miltals ifrån cheferna. Detta gör att personliga möten inte kan genomföras. När cheferna 

berättar om framtida önskemål nämner en informant i en av de större regionerna att 

drömscenariot vore att ha en HR-partner på varje kontor. En annan chef som tillhör 

huvudkontoret berättar att hens drömscenario är att ha en egen HR-assistent.  

 

Dokumenthantering och IT 

Flera av informanterna upplever brister i HR:s intranät. Cheferna som upplever detta berättar 

om svårigheter när de ska hitta dokument för exempelvis utvecklingssamtal, lönesamtal eller 

bonussystemet. Några chefer beskriver att intranätet innehåller för mycket information som 

dessutom är mer fokuserad utifrån HR än från ett chefsperspektiv, därav upplever cheferna att 

de inte finner någon nytta i all substans. Med all den informationen som finns blir det svårt att 
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finna det som är relevant. En chef berättar att hen vet att många har samma åsikt angående 

intranätet och att det är onödigt, trubbigt och svårorienterat. Flera av informanterna kontaktar 

hellre sin HR-partner om de behöver ett specifikt dokument istället för att själva gå in på 

intranätet och skriva ut det.  

 

Strukturella förutsättningar 

 

Proaktivt HR 

I resultatet framkommer att chefer anser att HR arbetar för reaktivt. Chefer anser som sagt att 

det skulle behövas ett mer proaktivt arbete för att skapa högre kvalité inom flera områden. 

Resultatet visar en förhoppning om att HR i framtiden informerar i tid innan en process skall 

genomföras, vilket skulle underlätta då cheferna i förväg kan planera in det på ett smidigt sätt 

för att inte störa verksamheten. Resultatet indikerar även att cheferna tycker att det vore bra 

att kunna arbeta proaktivt i de interna utvecklingsmöjligheterna eftersom det i dagsläget 

saknas. Vidare efterfrågar cheferna fler möjligheter för exempelvis individer som behöver 

rotera och för talanger som vill bevaras inom organisationen. 

 

Interna utvecklingsmöjligheter  

Större delen av cheferna uttrycker brister och vissa total frånvaro av en naturlig plan för 

interna utvecklingsmöjligheter för deras medarbetare. Cheferna upplever att de själva behöver 

omvärldsbevaka organisationen för att kunna förmedla dessa möjligheter till sina 

medarbetare. Flera av cheferna anser inte ha tid till detta och efterfrågar därför stöd från HR. 

Även här efterlyser cheferna ett mer proaktivt arbete från HR:s sida med interna 

utvecklingsalternativ för medarbetarna. Flera chefer berättar att det vid kostnadsbesparingar 

hade underlättat om organisationen hade en naturlig rörelse och intern rotation, i följande citat 

förklaras varför: 

“...Istället för att det ska gå så långt att man behöver skära ner och “hoppas” på att 

medarbetarna hittar något annat jobb som passar. Den interna rörligheten behöver 

förbättras, där tror jag HR är en av parterna som behöver jobba på att få till ett sådant 

system.” (Chef 5). 

Detta visar att genom att proaktivt arbeta fram en plan inom interna utvecklingsmöjligheter 

skulle det underlätta hanteringen vid exempelvis nedskärningar. Cheferna upplever i stor 
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utsträckning att det är upp till medarbetarna själva att agera för att få möjlighet till intern 

rörlighet om de vill rotera inom organisationen. Cheferna efterlyser istället ett proaktivt 

system för detta från HR:s håll. 

 

Sammanfattning resultat 

Resultatet delas in i tre olika förutsättningar som påverkar chefstödet: sociala, materiella och 

strukturella. I de sociala förutsättningarna ingår HR som bollplank, värde för hela 

verksamheten, HR:s tillgänglighet, individbaserat chefstöd samt personlig kontakt. I de 

materiella förutsättningarna innehåller HR och chefers placering samt dokumenthantering och 

IT. I de strukturella förutsättningarna förekommer interna utvecklingsmöjligheter samt 

proaktivt HR. Resultatet visar att de flesta chefer ser HR som ett bollplank som behöver vara 

lättillgängliga och som besitter viktig expertis inom de personalrelaterade frågor som cheferna 

inte har kompetens inom eller behöver stöd kring. Det framkommer även vissa skillnader i 

leveransen av chefstödet. Det visar sig att det till stor del beror på vilken HR-partner som 

tillhandahåller chefen stödet. Det skiljer sig även beroende på hur nära sin HR-partner chefen 

sitter. Cheferna efterlyser ett mer enhetligt arbete som genomsyrar hela organisationen. I 

dagsläget upplever cheferna HR som reaktiva i sina ageranden, de önskar ett mer proaktivt 

HR-arbete som skulle hjälpa cheferna att vara mer förberedda på vad som komma skall. 

Resultatet visar även att de flesta chefer upplever HR som kompetenta och välfungerande men 

att de ibland levererar sådant som inte skapar lika mycket värde för chefen som för HR. 

Cheferna i studien belyser vikten av personlig kontakt med HR eftersom det gynnar ett gott 

samarbete chef och HR emellan. De flesta föredrar det personliga mötet i jämförelse med att 

endast skriva mail. Några chefer anser att HR:s intranät fungerar väl medan flera chefer hellre 

vänder sig till sin HR-partner när eftersöker personalrelaterad information därför att de 

upplever intranätet som svårorienterat och oanvändarvänligt. En central del i resultatet är även 

att HR önskas stötta cheferna mer i interna utvecklingsmöjligheter för deras medarbetare.  

Diskussion 

Följande innehåller både analys och diskussion. Insamlad data och resultat kopplas till 

studiens syfte, frågeställningar, tidigare forskning samt teori. Under respektive förutsättning 

diskuteras, analyseras och besvaras frågeställningarna utifrån chefers upplevelser, 

förväntningar på chefstödet samt vilka utvecklingsmöjligheter som framställs.  etodvalet 
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diskuteras därefter och avslutningsvis presenteras förslag på framtida forskning inom 

området.  

 

Chefers syn på chefskap 

Chefernas egna syn på hur ett bra chefskap ska te sig innehåller många egenskaper och 

kvalitéer som ska uppnås. Deras upplevelse är att chefskapet blir komplext med höga krav, 

samtidigt som de ska inneha expertkompetens inom sina affärsområden. Armstrongs (2009) 

beskrivning av hur chefsrollen idag innebär allt högre krav stämmer väl överens med detta 

resonemang. Parallellt som cheferna leder sin personal ska de även driva verksamheten 

konkurrenskraftigt och framåtgående, detta menar Armstrong (2009) är ett svårhanterligt 

dilemma. Det är många och höga krav som ställs på cheferna, att de dessutom har begränsat 

med tid underlättar inte kontexten. För att lyckas bedriva ett gott chefskap och uppnå alla 

dessa kvalitéer fordras ett stöd och någon att samarbeta med. HR:s roll är därför viktig och 

betydelsefull, det är en slutsats vi kan anta. 

 

Chefers syn på HR 

Många av cheferna anser att HR är uppdelat i tre olika delar vilket stämmer väl överens med 

en arbetsgång utifrån shared services (Ulrich, 1995). Som i studien av Whittaker och 

Marchington (2003) är det inom organisationen majoriteten av de mer oerfarna cheferna 

jämfört med de med lång erfarenhet som anser att svaren ibland kan dröja från HR:s håll. Det 

är i högre grad de mer oerfarna som även behöver mer stöd än de mer erfarna cheferna i vår 

studie precis som i Whittaker och Marchintons. Vår studie bidrar med en motsättning av 

Sanders och Frankels studie från 2011 som menar att det skiljer sig i samarbetet mellan chef 

och HR beroende på chefsnivå. Författarna menar att chefer på lägre chefsnivå tenderar ha 

högre förväntningar på HR vad gäller stöd i de administrativa arbetsuppgifterna. Vår studie 

visar tvärtom, de chefer som befinner sig på högre chefsnivå tenderar att förvänta sig mer 

administrativt stöd än de chefer som arbetar på lägre chefsnivå. Vad detta beror på kan det 

endast spekuleras i. Om vår studies chefer som arbetar på högre chefsnivå har mer att göra än 

cheferna i Sanders och Frankels studie, eller om det enbart beror på slumpen är något som inte 

kan urskiljas. 
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Whittacker och Marchington (2003) argumenterar även för att de är chefer på högre nivå som 

får mer stöd än chefer på längre nivå vilket stämmer relativt väl överens med denna studie. 

Högre chefer ställer större krav och har högre förväntningar på stödet från HR. Det är 

dessutom många gånger de högre cheferna som både vill ha och i vissa fall även får 

administrativ hjälp från HR. Som tidigare nämnt förväntar sig vissa chefer att HR ska stödja 

dem i administrativa uppgifter, exempelvis genom att lägga in uppgifter i olika system. Chef 3 

summerar detta i följande mening: “Erfarenhet och tid, då klarar man det bättre.” (Chef 3). 

Citatet talar för att erfarenhet underlättar i svåra situationer, samtidigt som nya chefer finner 

större utmaning i det. I intervjuerna blir det tydligt att de erfarna cheferna mer ofta än de 

oerfarna cheferna istället för att kontakta HR går på magkänsla och erfarenhet när något 

dilemma uppstår. Med andra ord är förväntningarna på HR olika beroende på om det är en 

oerfaren eller erfaren chef som är kravställaren. Gällande problem och svåra situationer som 

uppstår är det tämligen naturligt att de med längre erfarenhet har lättare för att handskas med 

dem, medan de med mindre erfarenhet behöver mer stöd och hjälp från HR. 

 

Chefer med mindre erfarenhet behöver mer stöd än chefer med längre chefserfarenhet, det 

verkar rimligt och bör säkerligen till viss del spegla verkligheten. Å andra sidan kan erfarna 

chefer ta sig an mer komplexa uppdrag, vilket i sin tur kan leda till att erfarna chefers behov 

av stöd är minst lika stort som hos de oerfarna. Det är betydande att organisationer erbjuder 

samma stöd till både erfarna och oerfarna chefer,  Kimbiati, Aiyabi och  Itunga (2012) menar 

att samma stöd iallafall bör erbjudas till alla chefer som arbetar inom samma organisation. 

 

Sociala förutsättningar 

Ett individbaserat stöd anses som en svaghet från chefernas synvinkel. Resultatet visar att 

flera chefer efterfrågar samma slags stöd men erhåller stöd inom skilda områden beroende på 

vad dess HR-partner besitter högst kompetens inom eller är mest intresserad av. Som studien 

av Kiambati, Aiyabi och Itunga (2012) påvisar behöver HR-medarbetarna ha ett enhetligt tänk 

kring hur stödet ska distribueras. Författarna menar att värde skapas först när HR har en 

gemensam uppfattning om hur deras tjänster ska levereras till kunden, i detta sammanhang är 

kunden cheferna i den berörda organisationen. Då det är ett flertal chefer som inte har 

medvetenhet kring vilka stöd som erbjuds påvisar även det att olikheterna förekommer HR-

partners emellan. Ulrich och Brockbank (2007) menar även att HR:s stöd blir värdefullt först 

när det matchas med vad mottagaren efterfrågar. 
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Organisationen i fråga har som mål att ha branschens bästa chefer. Ett arbetsätt innehållande 

lokala HR-partners kräver hög kvalité på samtliga av dem. Ska cheferna agera branschens 

bästa chefer måste de i sin tur även få ha förväntningar på chefstödet från HR. Cheferna har 

uppenbarligen olika erfarenheter av vilket sorts stöd de får av sin HR-partner där de flesta 

skillnaderna tycks bero på vilken HR-partner chefen erhåller och hur hen väljer att stödja sin 

chef. 

 

Chefernas förväntningar är att oavsett HR-partner ska stödet vara detsamma, med andra ord 

ska samtliga HR-partners inom organisationen hålla samma kvalité. Cheferna önskar i 

framtiden ett enhetligt HR, vilket i sin tur förhoppningsvis skulle leda till att målet mot att ha 

branschens bästa chefer skulle vara enklare att uppnå. Ett individbaserat stöd är naturligt då 

olika individer innehar specificerad kompetens inom olika områden, och dessutom formas 

utifrån erfarenheter och det de är bra på. Däremot försvarar inte det svagheten och det faktum 

att standarden är olika. Ett så pass individberoende chefstöd behöver utvecklas om målet är att 

ha branschens bästa chefer. En förklaring till att nivån skiljer sig kan likaså bero på att även 

om riktlinjer för hur arbetet ska utföras och vilka åtaganden en HR-partner bör ta, hindrar det 

inte det faktum att individer har olika ambitionsnivå. Även om HR-partners har samma syn på 

vilka frågor de äger och bör utföra kommer de ändå utföras på olika sätt och med olika 

kvalitéer eftersom individer är olika drivna. Ambition, motivation och engagemang är något 

som troligtvis gör att vissa HR-partners är duktigare än andra, och det är något som aldrig 

kommer att frångås. Vissa har mer driv än andra, vilket kan leda till att man som HR-partner 

antar sig fler uppgifter, utmaningar eller löser problem och frågor som kanske egentligen inte 

är befogade -men man vill göra ett bra jobb och har inte något emot att arbeta hårt. Detta kan 

likväl bidra till att kvalitén på HR-partners varierar, dock är chefers önskan om enhetligt HR 

ett faktum. Huruvida förväntningarna matchas gentemot vad HR levererar är också en fråga 

som bör poängtera att respektive chefs förväntningar ser annorlunda ut. Detta gör att 

upplevelsen av HR kan anses vara bra, men att två chefer får helt olika förutsättningar och 

olika stöd. Med detta i åtanke är det svårt att generalisera hur stödet från HR faktiskt levereras 

när förväntningarna är så pass olika. Whittaker och Marchington (2003), Sanders och 

Frankels (2011) samt Holt Larsen och Brewster (2003) menar att förväntningar samarbete HR 

och chef emellan ter sig olika beroende på erfarenhet, chefsnivå och individer emellan.  

 

Något som kan diskuteras är huruvida en standardiserad modell för chefstödet i verkligheten 

skulle fungera. Detta eftersom chefstöd i sin natur hanterar mänskliga relationer och för att det 
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inte finns någon allmängiltig modell. Om individuella förutsättningar inte tillgodoses kan 

organisationen upplevas som statisk. Däremot finns en poäng i att samtliga chefer åtminstone 

bör erbjudas samma stöd eftersom detta bidrar till ett mer enat chefstöd som genomsyrar hela 

verksamheten (Kimbati, Aiyabi & Itunga 2012). Då ett flertal chefer dessutom nämnt att de 

knappt är medvetna om vilka områden de kan få stöd inom bör även det vara vedertaget hos 

samtliga chefer att de vet vilka områden de kan få hjälp inom. På så vis kanske fler chefer 

skulle kunna lösa uppgifter smidigare med hjälp från HR istället för att på egen hand trilskas 

med dem. Om det är chefernas egna ansvar att forska kring vilka områden som kan ges hjälp 

inom eller om det är upp till HR att servera chefer med denna information är dock en annan 

fråga. 

 

De skillnader som gäller HR:s tillgänglighet verkar vanligtvis bero på var HR-partnern är 

placerad. Några av cheferna upplever att de inte får tillräckligt snabba svar och att det då är 

mer effektivt att ensam prova sig fram till en lösning. Resultatet visar att dessa chefer oftast är 

de som har sin HR-partner någon annanstans än i samma byggnad, vissa av dem flera mil 

bort. Kan detta medföra risker i att problem glöms bort och aldrig riktigt får någon lösning? 

De chefer som har sin HR-partner i samma hus har ofta daglig kontakt eller i alla fall kontakt 

flera gånger i veckan, medan de chefer som sitter flera mil ifrån sin HR-partner mer sällan har 

kontakt med denne. Resultatet visar att drömscenariot hos en chef vars HR-partner är placerad 

i samma byggnad drömmer om att ha en egen HR-assistent, medan en chef med en HR-

partner miltals bort drömmer om att ha en HR-partner per kontor. Här har cheferna fått 

beskriva sitt drömscenario och att dessa önskningar ter sig så olika säger en hel del och 

påvisar att förutsättningarna är betydligt olika för respektive chef. Att bägge dessa 

drömscenarion är orealistiska utifrån resursförhållanden är en annan sak, men bara att 

fantasierna är på så pass olika nivåer talar för sig självt. När drömscenariona ter sig så olika är 

en gissning att likaså förväntningarna skiljer sig, vilket leder till att uppfattningen om HR:s 

leverering av stöd är olika från chef till chef.  

 

Då återkopplingen från HR i vissa fall anses vara för långsam, samtidigt som inte alla chefer 

erbjuds kontinuerliga möten med sin HR-partner finns ingen enhetlighet kring hur tillgängligt 

stödet från HR är eller bör vara. Chefernas förväntningar är att HR i framtiden arbetar på ett 

mer enhetligt sätt i även detta, denna förväntning är något de skulle vilja att HR levde upp till 

redan i dagsläget men det gör de inte. För att leva upp till chefernas förväntningar vad gäller 

tillgängligheten skulle regelbundna avstämningsmöten HR-partner och chef emellan kunna 
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vara ett alternativ. Detta skulle i så fall införas för samtliga chefer, eller åtminstone erbjudas 

till samtliga chefer, inklusive de som inte har sin HR-partner i geografiskt närhåll då dessa 

istället kan hållas via telefon. På så vis bör en del frågetecken besvaras vad gäller huruvida 

alla chefer erbjuds samma tillgänglighet av sin HR-partner. Gemensamma riktlinjer kring hur 

tillgängligt chefstödet ska vara bör finnas för att ge cheferna samma förutsättningar. För att 

skapa värde behöver HR:s medarbetare som tidigare nämnt ha gemensamma uppfattningar om 

hur, och i vilken utsträckning deras tjänster ska levereras (Kimbati, Aiyabi & Itunga 2012). 

Kontinuerliga avstämningsmöten chef och HR-partner emellan skulle förhoppningsvis kunna 

bidra till närmare kontakt parterna emellan inom den studerade organisationen. Det skulle 

även kunna bidra till att cheferna mer kontinuerligt får ventilera funderingar som de annars 

inte lägger tid på att ringa om till sin HR- partner. Kontinuerliga möten skulle kunna hjälpa 

HR att arbeta mer proaktivt genom att i god tid ha möjlighet att ”förvarna” om vad som är på 

gång. Detta skulle besvara chefernas önskemål om ett mer proaktivt agerande från HR i 

framtiden. Förhoppningsvis kan även ett verksamhetsnära arbete bidra till att HR-partnern blir 

mer insatt i verksamheten vilket skulle skapa mer förståelse för vilket stöd chefen värdesätter. 

På så vis kan detta leda till värdeskapande som gynnar både affärsmässighet och 

konkurrenskraft (Ulrich & Brockbank, 2007). Cheferna förväntar sig att HR är mer insatta i 

chefernas verksamheter i framtiden för att därmed skapa ett bättre samarbete parterna 

emellan. Om HR i ännu högre grad kunde bidra med ett mer strategiskt tänk rörande 

personalfrågor i verksamheten, tror vi att det skulle kunna bidra till att nå verksamhetens mål.  

 

Vad gäller den personliga kontakten i chefstödet från HR uttrycker flera chefer i denna studie 

oro över att den i framtiden kan försämras på grund av rykten om att kontakten med HR kan 

komma att bli mer digitaliserad. Studien av Whittaker och Marchington (2003) påvisar 

negativa konsekvenser av att effektivisera HR-funktionen genom att göra den mer elektronisk. 

I den studien kommunicerar chef och HR via elektroniska datasystem vilket har medfört att 

cheferna ser HR som mer osynliga och mindre insatta i verksamheten. Det är precis det som 

cheferna i denna studie är oroliga över, att HR inte ska synas och ha koll på vad som händer i 

verksamheten. De är även oroliga över att stödet kan komma att försämras. Cheferna anser att 

ett personligt möte är viktigt för att samarbetet chef och HR emellan ska vara välfungerande. I 

framtiden bör därför chefstödet fortsätta att behålla sin personliga kontakt chef och HR 

emellan och undvika digitalisering i den mån det går. 
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Materiella förutsättningar 

Ett svårorienterat intranät gör det svårt för cheferna att arbeta effektivt. Det tar för lång tid att 

finna de dokument de eftersöker vilket resulterar i att flera av dem hellre kontaktar sin HR-

partner för att få dokumentet skickat. Skulle intranätet vara mer strukturerat och 

användarvänligt för cheferna skulle det spara tid såväl hos chefer och HR-partners och gynna 

en effektivisering i hela organisationen. Förväntningarna på intranätet är att det ska vara 

användarvänligt och informationen lättåtkomlig, vilket den ej anses vara i dagsläget. Ur ett 

framtidsperspektiv behöver detta område åtgärdas och struktureras för att matcha chefernas 

förväntningar. HR-partnern skulle såldes ha mer tid att arbeta värdeskapande och chefen 

skulle slippa den tid det tar att leta efter dokument. Chefernas påpekande av att HR:s intranät 

är mer riktat åt vad HR anser är viktigt istället för vad cheferna tycker är viktigt är något som 

HR kan fundera över och om informationen som finns är felriktad, alternativt om cheferna 

behöver mer kunskap kring personalfrågor som är utav vikt. När Ulrich och Brockbank 

(2007) beskriver Värdeskapande HR poängterar de att det är mottagaren som bestämmer vad 

som är värdeskapande eller inte. Det spelar ingen roll vad leverantören (HR) tycker eller gör 

så länge mottagaren (chefer) inte upplever det som värdeskapande. Detta är något som 

förankras i chefernas syn på frågan om informationen i intranätet, dock har naturligtvis HR ett 

veto kring vissa specifika dokument och blanketter som ska finnas. Författarna beskriver 

dessutom att värdeskapande dock ska skapas inom samtliga olika områden inom HR för att 

gynna verksamheten. Vilken information som ska vara tillgänglig på HR:s intranät är dock 

upp till HR, men att den ska vara strukturerad och lättare att finna är ett faktum att cheferna 

tycker måste förbättras. Om det däremot är en fråga ägd av HR, IT eller kommunikatörer är 

också något som kan diskuteras. 

 

Något som blir en aning motsägelsefullt är att cheferna vill ha ett mer överskådligt intranät för 

att lättare finna diverse dokument och blanketter för att slippa kontakta sin HR-partner, men å 

andra sidan är de rädda för en digitalisering och mindre personlig kontakt. Detta är två 

önskningar som motarbetar varandra, däremot skulle det vara effektivare med ett strukturerar 

intranät kring HR-frågor, och den personliga kontakten med HR kan istället fokuseras på 

komplicerade frågor.  
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Strukturella förutsättningar 

I ett värdeskapande HR-arbete för att nå affärsmål, effektivisera och bli konkurrenskraftiga på 

marknaden krävs även en intern rörlighet för att både behålla och utveckla kompetens. Finns 

ingen naturlig rörlighet inom företaget är det lätt hänt att ostimulerade arbetstagare istället 

väljer att söka nya karriärvägar (Armstrong, 2009). Detta kan medföra förluster för 

organisationen i fråga (Ulrich & Brockbank, 2007). Att satsa på talanger är en sak som ofta är 

relativt vanligt förekommande hos dagens företag, men att underhålla samtlig personal är 

viktig för att bevara ryktet om att vara en bra arbetsgivare. Cheferna i denna studie önskar 

interna karriärvägar för individer som vill anta nya utmaningar, och även för de som skulle 

passa bättre med andra arbetsuppgifter. Detta förväntas HR arbeta mer proaktivt med i 

framtiden. Cheferna påpekar hur deras tid inte räcker till att omvärldsbevaka inom 

organisationen, men att HR skulle kunna anta den rollen för att skapa en naturlig rotation 

inom organisationen. Armstrong (2009) beskriver hur chefer har begränsad tid, cheferna i vår 

studie vill därför ha HR:s hjälp. Detta tror vi i sin tur skulle kunna leda till ett större 

värdeskapande som ger mer motiverade och väl presterade arbetstagare som därmed 

producerar bättre på arbetet. Chef 5 ger sin förklaring på det hela; “Idag behöver chefen, 

alltså jag måste ha koll på vad som finns i hela banken, det skulle vara bättre om HR gick in 

och hade det samtalet med individen. Jag önskar att man fick hjälp av HR att hitta nästa steg 

för varje individ. Det ligger inom den här interna rörligheten alltså”. (Chef 5) Cheferna 

förväntar sig i framtiden ett naturligt flöde i verksamheten vad gäller medarbetarnas 

möjligheter att prova på andra jobb. Samtidigt som de vill utveckla detta, anser de sig inte 

själva ha tid för det, därför efterlyser de HR:s lösning på det hela. 

 

Slutsats 

Givet denna studies induktiva upplägg (Bryman, 2011) har chefernas upplevelser av stödet 

från HR närmats. Tidigare forskning visar som nämnt i forskningsgenomgången att 

förhållandet chef och HR emellan är en komplex fråga. Vår studie visar denna komplexa bild 

från chefers perspektiv, med slutsats om att chefer föredrar ett enhetligt stöd från HR. Vår 

studie genererar även chefers upplever av att HR behöver arbeta proaktivt samt att stödet 

behöver formas utefter vad chefen och dennes verksamhet behöver och värdesätter. Chefernas 

teori om att chefstödet skulle fungera bättre om det vore mer enhetligt, mer proaktivt och mer 

värdeskapande skulle kunna prövas i en framtida studie.  
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Cheferna i denna studie upplever att de får stöd inom de områden de önskar och är nöjda av 

tillhandahållandet av stöd. Däremot finns skillnader i förväntningarna på chefstödet 

chefsindivider emellan, vilket  innebär att HR levererar stöd på olika nivåer och på olika sätt. 

För att stödet ska utvecklas och förbättras vore därför ett enhetligt chefstöd att föredra då 

många chefer uttrycker att stödet är individbaserat och ser olika ut beroende på vilken HR-

partner som levererar det. Genom att bättre matcha chefers förväntningar med vad HR 

levererar skulle det kunna skapa ett större värde som gynnar både chefer, HR och 

verksamheten i stort. Avslutningsvis är det viktigt att poängtera att HR ständigt bör reflektera 

kring vad som skapar värde för mottagaren, i detta fall chefer. HR behöver vara lyhörda kring 

vilket stöd cheferna efterfrågar. För att skapa värde kan det dessutom vara betydelsefullt att 

informera och förtydliga varför vissa processer genomförs. Detta kan i sin tur skapa en större 

förståelse hos cheferna kring varför exempelvis en medarbetarundersökning görs. HR behöver 

vara insatta i verksamheten för att inse vad som är värdefullt och vad som skapar 

affärsmässighet i den konsultativa rollen. 

 

Metoddiskussion 

Till att börja med har vi under studiens gång varit medvetna om relevansen av ett kritiskt 

förhållningsätt till såväl den egna studien som tidigare forskning och teorier. De valda teorier 

och forskning har gjorts utifrån att de ska representera forskningsområdet på ett så rättvisande 

sätt som möjligt, vi är dock medvetna om att vår förförståelse kring HR kan ha medfört vissa 

begränsningar. Detta är anledningen till att vi valt att både inkludera studier som förespråkat 

och kritiserat ett centraliserat HR. Under studiens gång har vi försökt att anta en objektiv 

ställning för att inte vinkla den åt varken det ena eller andra hållet. 

 

Studiens intervjumall hade kunnat prövas genom en pilotstudie, vi valde dock för att vara 

tidseffektiva endast en validering av den genom att sända den till personer med 

chefserfarenhet. En pilotstudie hade eventuellt medfört att vi under intervjuprocessens gång 

inte behövt ändra frågor i intervjumallen. Däremot har vi arbetat utifrån Grounded theory där 

intervjufrågor under datainsamlingen kan komma att revideras. Detta anses inte som någon 

svaghet men en pilotstudie hade kanske kunnat medföra högre kvalité på intervjuguiden från 

start. 
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En styrka i studien är att chefer i olika positioner och nivåer deltog, på så sätt kunde en bred 

bild skapas. Intervjuerna skedde tätt efterföljt av varandra vilket kan ses som en svaghet då 

det inte fanns marginaler till att reflektera kring tänkbara teman. Å andra sidan medförde det 

att intervjuerna på ett enkelt vis kunde relatera och jämföras med varandra. Urvalet skedde 

utifrån en tidsbegränsad aspekt som innebar att hela Sveriges divisionschefer inte hann 

intervjuas vilket hade gjort det lättare att generalisera materialet. Däremot uppnåddes mättnad 

då informationen var likvärdig intervjuerna emellan, men det kan upplevas kritiskt att 

generalisera datamaterialet på hela organisationen när inte alla regioner deltagit i studien. 

Dock kan generella tendenser dras som HR kan ha som riktlinjer i sitt fortsatta arbete kring 

chefstöd.  

 

Praktiska inslag 

För att dra slutsatser utifrån tidigare forskning, empiri, resultat och analys presenteras 

praktiska förslag inför framtiden för den studerade organisationen. Detta presenteras i 

följande avsnitt.  

 

För att åhöra chefers synpunkter kan förbättringsområden för den studerade organisationen 

vara att HR kan arbeta mer enhetligt. Detta skulle i sin tur leda till att HR i högre mån skulle 

erbjuda samma stöd till chefer, vilka skulle tendera att därför ha samma förutsättningar kring 

chefstödet. För att skapa ett mer verksamhetsnära HR-arbetet skulle ett tillvägagångssätt 

kunna vara att ha kontinuerliga inplanerade möten chef och HR emellan. Detta skulle 

förhoppningsvis bidra med att parterna bättre skulle förstå respektive part och dess behov; på 

vis skapar HR:s arbete en mening och värde samtidigt som cheferna kan få hjälp att bedriva 

ett strategiskt verksamhetsarbete. Samarbetet och relationen skulle kunna stärkas av 

kontinuerliga möten. För att skapa ett enhetligt arbete och för att samtliga chefer ska få 

samma förutsättningar gällande chefstöd bör därför både chefer med nära placering likväl som 

de med lång distans mellan sig få ha kontinuerliga möten. 

 

Framtida forskning 

Vidare forskning inom området föreslås studera HR-medarbetares syn på leveransen av 

chefstöd, vad upplever HR att de levererar och tror de att de levererar det cheferna vill ha? 

Det vore i en sådan studie även intresseväckande att ta reda på vad HR anser som mest 
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relevant i arbetet med att stötta cheferna för att vidare jämföra detta med vad cheferna 

upplever som viktigt. Vidare föreslås studier angående framtida chefstöd, det vore relevant att 

studera hur framtidens chefstöd kan komma att se ut, detta skulle kunna belysas från både 

chefers och HR:s perspektiv. 

 

Ett sista förslag på framtida forskning riktas till den studerade organisationen. Ett förslag är en 

studie som syftar till att jämföra denna studies resultat med upplevelserna av chefstödet på 

något annat företag i samma bransch, det kan ge en objektiv bild av hur man kan organisera 

stödarbetet från HR. 
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Bilaga 1 

Intervjumall chefstöd  
 

Bakgrund 

 Hur länge har du jobbat på X? 
 

 Hur länge har du arbetat som chef? -Hur många medarbetare ingår i ditt ansvar? 
(hur många rapporterar till dig?) 

 

 Hur många arbetstimmar i veckan ägnar du åt att vara chef (arbeta med 
chefsrelaterade uppgifter?) 

 

 Hur tycker du att en bra chef ska vara? 
 

 Kan du berätta om vilka svåra situationer du brukar ställas inför som chef? 
- Hur går du tillväga när du stöter på komplexa situationer som du inte kan lösa 
själv?  (Flytande svar -> Största utmaningen med att vara chef?) 

 

Synen på HR 

 Vad innebär HR för dig? - Vad anser du om HR? (har dom samma syn på HR 
som oss?) 
 

 Hur ser din relation med HR ut? - Hur ofta har du kontakt med HR? 
 

 Vad har du för förväntningar på HR i ditt dagliga arbete? 
 

 Stämmer dina förväntningar överens med vad HR levererar?  
 

Dagsläget 

 När och i vilka situationer har du nytta av HR-funktionen?  
Skulle det även kunna användas inom fler områden där det inte används idag?  
Varför används de inte där idag? 
 

 Vilket stöd från HR anser du fungerar bra? - Hur menar du då? Utveckla! Ge 
exempel! 
 

 Berätta om vilket stöd från HR du anser fungerar mindre bra? 
→ Finns det några områden du helt saknar stöd inom? 

 

Framtiden:  
 Hur anser du att stödet från HR kan utvecklas? 

 
 Hur förväntar du dig att HR ska arbeta i framtiden? 

  → Skulle det hjälpa dig i ditt chefskap? 
 

 Hur skulle den perfekta HR-funktionen se ut om 3 år enligt dig? 


