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Förord 

Vi vill rikta ett stort tack till alla medverkande i denna studie, tack till er som ställt upp i våra 

intervjuer och bidragit med era tankar, åsikter och uppfattningar samt det företag som ställt 

upp. Vi vill även tacka vår handledare Johan Örestig för bra tips och vägledning under hela vårt 

arbete.  Vi riktar även ett stort tack till varandra för ett gott samarbete och bra tålamod.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sammanfattning 

Gränserna mellan privat och offentlig sektor tenderar att bli allt mindre tydliga. Med tanke på 

de offentliga och privata sektorernas olika styrning var det därför intressant att undersöka hur 

HR-funktionen präglades av detta sett från linjechefernas perspektiv. Linjechefernas åsikter var 

intressanta då det är dessa som värdesätter stödet de får från HR-funktionen. Eftersom syftet 

var att få en förståelse för linjechefernas syn på stödet från HR-funktionen gjordes studien 

genom en kvalitativ undersökning med inspiration från fenomenografin, med fokus på att få 

fram skillnader och likheter mellan den offentliga och privata sektorn. Resultatet baserades på 

åtta semistrukturerade intervjuer, där ingick linjechefer från både offentlig och privat sektor.  

Resultatet visade att det fanns en del skillnader, men att likheterna var fler. En del av likheterna 

var bland annat synen på HR-funktionen och dess huvudsakliga arbetsuppgifter samt att HR-

funktionen är av stor betydelse för både dem och hela organisationen. Den tydligaste skillnaden 

som framkom i resultatet var att linjecheferna inom de olika sektorerna hade olika 

uppfattningar kring hur HR-funktionen präglades av organisationernas styrning och struktur. 

Eftersom likheterna var fler än skillnaderna förs det i studien en diskussion om detta skulle 

kunna bero på att gränserna, mellan offentlig och privat sektor, idag blir alltmer otydliga i takt 

med dagens marknadsanpassningar. Det diskuteras även om de skillnader vi sett faktiskt beror 

på organisationernas styrning och struktur, det vill säga den sektor organisationerna är 

verksamma inom.  
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Inledning 

HR-personalens yrkesroll och identitet har utvecklats och förändrats under årens gång.  

Orsaken till detta menar forskarna Margareta Damm och Stefan Tengblad (2004) kan vara att 

företagen och samhället har förändrats och att de yrkesverksamma inom HR anpassat sig efter 

dessa förändringar. Författarna beskriver hur personalarbetets utveckling gått från att ha haft 

fokus på att förbättra villkoren för de anställda till att övergå till mer administrativa uppgifter. 

Under 1980 och 1990-talet centraliserades personalfrågorna genom att det som enhetschefer 

tidigare haft i uppgift att utföra nu kom att utföras av en personalavdelning. HR-funktionernas 

uppgifter har förändrats med åren och det vi kan se i dagens forskning, bland annat i Widells 

(2012) rapport, är att personalarbetet numera till stor del handlar om att vara ett chefsstöd för 

bland annat linjechefer. HR-funktionen är den funktion som arbetar med personalrelaterade 

frågor och kallas ofta för personalavdelning i vardaglig mening. Linjechefer är de personer som 

ansvarar över de olika verksamheterna och avdelningarna inom organisationerna, dessa chefer 

kan finnas i flera led med olika stora ansvarsområden. HR-funktionen arbetar tillsammans med 

linjecheferna genom att stötta och underlätta för dem i de arbetsuppgifter som gäller 

personalen.  

Enligt författarna Dave Ulrich och Wayne Brockbank (2007) har det blivit allt vanligare att 

diskutera hur HR kan skapa värde och de beskriver att värde är något som definieras av 

mottagaren. För att hjälpa organisationer att uppnå det författarna kallar för värdeskapande 

HR, har de skapat en modell som beskriver fem steg som behövs för att få de förutsättningar 

som krävs för att uppnå ett värdeskapande HR-arbete. I ett av stegen ingår det att serva interna 

aktörer och däribland chefer. Ulrich och Brockbank, (2007) menar att HR och linjechefer alltid 

haft ett samarbete, men vad samarbetet faktiskt handlat om har förändrats med tiden. 

Samarbetet har gått från att handla om de faktiska arbetsmetoderna till att mer fokusera på att 

hjälpa cheferna att uppnå sina affärsmål. Ulrich och Brockbank (2007) beskriver även att alla 

mänskliga relationer bygger på tillit och tilliten skapas genom omsorg och gemensamma 

värderingar. Desamma gäller relationen mellan HR och linjechefer. Vi ställer oss frågan om 

denna relation kan se olika ut beroende på organisationens struktur och styrning. 

HR-funktioner kan vara en av flera funktioner som präglas av organisationernas olika styrning 

och struktur. Moderna organisationer styrs av olika organisationsprinciper och det finns många 

olika organisationsstrukturer på dagens arbetsmarknader. Det är därför svårt att kategorisera 

organisationerna i exklusiva kategorier. Två större och mer övergripande kategorier är den 

offentliga samt den privata sektorn. Dessa kategorier skiljer sig från varandra på så sätt att den 

offentliga sektorn är politiskt styrd och finansieras av skatteintäkter. Företag inom privat sektor 

är ofta vinstdrivande och sätter ekonomiska mål samt konkurrenskraften främst. Det finns även 

exempel på privata organisationer som inte drivs av vinstmotiv och då kallas de ideella 

organisationer. Trots att offentliga och privata organisationer styrs på olika sätt kan det vara 

svårt att placera in dem i endast en av dessa kategorier eftersom många organisationer idag har 

en mer komplicerad struktur. Dagens organisationer blir allt mer marknadsanpassade vilket 

innebär att gränserna mellan privata och offentliga organisationer bli svårare att definiera. 

Dessa marknadsanpassningar sker bland annat genom att organisationerna försöker hålla sig 

mer flexibla för att hänga med i den ständiga förändringen som sker på dagens arbetsmarknad. 

Detta gör att man även försöker kundanpassa organisationerna och dess produkter för att hålla 

sig attraktiv och konkurrenskraftig. Roland Almqvist (2013), professor och ekonom, förklarar 

att begreppet New Public Management beskriver att offentliga organisationer bör ta efter en del 

av privata organisationers metoder, för att exempelvis gynna organisationens effektivitet. Vi 

tänker att detta skulle kunna innebära att gränserna mellan offentlig och privat sektor blir allt 

svagare. Detta väcker frågan om dessa marknadsanpassningar gör att privata och offentliga 

organisationer blir mer lik varandra även när det gäller alla funktioner inom organisationerna, 

eller om det fortfarande finns skillnader. En av dessa funktioner kan exempelvis vara HR-
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funktionen och dess sätt att arbeta. I denna uppsats utför vi en fallstudie över en offentlig och en 

privat organisation för att studera skillnader och likheter gällande linjechefers syn på stödet från 

HR-funktionen. Denna fallstudie gör vi för att se om just detta funktionssätt, det vill säga HR-

funktionens stöttning av personalfrågor, skiljer sig eller liknar varandra oberoende av 

organisationernas sektorer.  

Eftersom vi nu är inne på den avslutande delen av Personalvetarprogrammet finner vi det 

intressant att få en förståelse över linjechefers relation till HR och vilket stöd de får av dem. Vi 

anser att det är passande att undersöka detta utifrån linjechefernas perspektiv eftersom det är 

dem som är mottagarna när det gäller chefsstöd och blir därför dem som definierar om det är av 

värde eller ej. Att vara mottagare innebär att det är linjecheferna som får stödet av HR-

funktionen och att det därför är linjecheferna som sätter definition på hur värdefullt detta stöd 

är. Då organisationer inom privat samt offentlig sektor styrs på olika sätt finner vi det intressant 

att även studera likheter och skillnader inom dessa sektorer gällande linjechefernas 

uppfattningar. Det är alltså av intresse att studera om organisationernas olika funktioner 

präglas av sektorernas olika styrning, i vårt fall har vi valt att rikta in oss på just HR-funktionen. 

I vår studie har vi valt ut två organisationer som vi menar representerar privat och offentlig 

sektor. Dessa organisationer kommer vi att presentera senare i uppsatsens metodavsnitt.  

Syfte 

Syftet med studien är att undersöka linjechefers syn på HR-funktionen och de stöd dem 

erbjuder, inom privat och offentlig sektor.  

 

De frågeställningar som ligger till grund för studien är: 

På vilka sätt upplevs stödet från HR-funktionen i de olika organisationerna? 

Hur utnyttjas stödet från HR-funktionen? 

Vilken syn har linjecheferna på sin roll i relationen till HR-funktionen? 

Hur är linjechefernas syn på HR-funktionens roll i organisationen? 

Vilka skillnader och likheter kan vi urskilja mellan offentlig och privat sektor? 
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Forskningsgenomgång 

Relationer mellan människor med olika roller är ofta unika och kan se ut på många olika sätt, så 

även relationen mellan linjechefer och HR-funktionen. Dagens litteratur talar ofta om att HR-

funktioner är viktiga framgångsfaktorer för organisationer. Dock kan glappet mellan teori och 

praktik vara stort och frågan är hur linjecheferna ser på detta? Får de det stöd de behöver från 

HR? 

Gill Widell (2012), docent inom företagsekonomi, skriver i rapporten, HR-utveckling på 

sjukhus, att HR-arbetet till största del handlar om att hantera alla de olika relationer som finns 

på en arbetsplats. Rapporten beskriver även att det handlar om att stötta dessa relationer och 

hjälpa de anställda med hur de på bästa sätt ska utföra sina arbetsuppgifter. Eftersom HR är en 

arbetsgivarpart handlar arbetet till största del om att stötta cheferna i organisationen (Widell, 

2012).  

Enligt John Gennard, professor inom Human Resource Management, och James Kellys (1997), 

lektor inom Human Resource Management, forskning behövs HR nu mer än någonsin för att 

uppnå organisationernas affärsmål. Författarna menar att detta behov uppstår från 

konkurrenskraftiga marknader som leder till att företag behöver utnyttja sina resurser på bästa 

möjliga sätt. Detta aktualiserar frågan om hur HR-resurserna faktiskt utnyttjas och hur 

linjecheferna anser att det fungerar.  

I inledningen nämndes det att dagens moderna organisationer styrs av olika 

organisationsprinciper och att det idag finns många olika typer av organisationsstrukturer, 

vilket gör att det är allt svårare att definiera dessa och placera dem i något specifikt fack. NPM, 

New public management, är ett samlingsbegrepp som används för att beskriva de förändringar 

som skett inom den offentliga sektorn under de två senaste decennierna (Almqvist, 2013). 

Doktor Rutaichanok Jingjit och professor Marianna Fotaki (2010) beskriver att NPM är ett 

samlingsnamn för de idéer som lånats från det privata näringslivet för att inspirera de offentliga 

organisationerna mot en mer effektiv organisation som skapar ekonomiskt mervärde, det vill 

säga att man får ut ett högre värde för samma summa. NPM har sitt avstamp i Storbritannien i 

mitten av 1980-talet och har idag blivit ett internationellt begrepp som spridits sig världen över 

(Jingjit & Fotaki, 2010 ). Detta begrepp är även något som den svenska arbetsmarknaden 

präglas av. Almqvist (2013) skriver även att enligt NPM är konkurrenskraft, privatisering, 

decentralisering samt målstyrning, metoder som förespråkas för att gynna den offentliga 

sektorn. Detta gör det intressant att studera om det finns likheter och skillnader mellan offentlig 

och privat sektor med fokus på hur det präglar linjechefernas syn på HR-funktionen och dess 

arbete. 

Offentlig och privat sektor 

Eftersom det ingår i vårt syfte att studera likheter och skillnader mellan privat och offentlig 

sektor vill vi först kort definiera dessa två sektorer för att visa hur dem skiljer sig åt. Dessa 

definitioner bygger på en allmän kategorisering men det är viktigt att ha i åtanke att det finns 

blandade former, exempelvis kommunala bolag. Vi anser att dessa skillnader gör det intressant 

att studera om även funktionerna inom organisationerna präglas av detta, i vårt fall HR-

funktionen.  

Offentliga sektorn, ibland gemensamma sektorn, förr offentlig hushållning, statens, 

kommunernas och landstingens verksamhet (Gustafsson, 2015) 

Den offentliga sektorn är politiskt styrd och finansieras av skatteintäkter. Några exempel på 

organisationer inom offentlig sektor är stat, kommuner och landsting. Inom offentliga 

organisationer styrs man av olika personalpolitik, resurstilldelningar och ett flertal olika policys 

(Gustafsson, & Szebehely, 2007). I boken Välfärdsstatens nya ansikte beskriver författarna Bo 

Rothstein, statsvetare vid Göteborgs universitet och Paula Blomqvist, statsvetare vid Uppsala 
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universitet (2008) att en stor del av den offentliga verksamheten präglas av kostnader och den 

ekonomiska effektiviteten. 

Privata sektorn, privat sektor, sammanfattande benämning på verksamheten inom det 

privata näringslivet med dess skiftande företagsformer, dvs. inom företag som inte tillhör 

stat kommun eller landsting (Gleisner, 2015) 

 

Företag inom den privata sektorn är ofta vinstdrivande och sätter ekonomiska mål samt 

konkurrenskraften främst. De företag som inkluderas i den privata sektorn är de företag som 

inte styrs av varken kommun, landsting eller staten (Ekonomifakta, 2014). Dessa företag styrs 

inte till lika stor del av den rådande politiken som de offentliga gör. I denna studie utgår vi från 

definitionen  att företag som tillhör privat sektor är de företag som är aktiva inom det privata 

näringslivet. 

Den största skillnaden mellan privat och offentlig sektor är regelverken och de ramar som 

företagen verkar inom (CSR Kompassen, 2015). Som vi tidigare nämnt är det dock svårare än 

vad man tror att sätta en tydlig avgränsning mellan privat och offentlig sektor, men i vår studie 

kommer vi att utgå ifrån definitionen ovan. Vi anser att denna definition är användbar då den 

fångar de principiella skillnaderna och avgränsningarna mellan privat och offentlig sektor. 

Relationen mellan HR-funktionen och linjecheferna 

I en artikel av Nancy Papalexandris, professor inom marknadsföring och kommunikation, och 

Leda Panayotopoulous (2005), forskningsassistent inom Human Resource Management, 

beskrivs det att ett nära samarbete mellan HR och linjechefer kan skapa samverkan som blir 

betydelsefull för företaget och i sin tur skapar mervärde. Det krävs även att HR samarbetar med 

leveransföretag, kunder och samhällsorganisationer, men viktigast av allt är ändå relationen 

mellan HR och linjechefer, vilket gör det intressant för oss att studera just denna relation. 

Artikeln tar även upp att forskningen i Grekland har visat att partnerskapets styrka, mellan HR 

och linjechefer, beror på HRs arbetsuppgifter och den rådande organisationskulturen. Det 

beskrivs även att ett nära samarbete mellan HR och linjechefer inte bara är betydelsefullt för 

företaget utan att det även finns ömsesidiga fördelar för båda parterna. För HR är det viktigt att 

kunna delegera vissa arbetsuppgifter till linjecheferna, för att lättare ha möjlighet att avancera 

och inrikta sig mot ett mer strategisk HR-arbete. Författarna Papalexandris och Panayotopoulou 

(2005) menar också att i och med att linjecheferna blir mer involverad i HRs arbetsuppgifter 

utvecklar de sin kompetens och förbättrar sina karriärmöjligheter.  

Widell (2012) skriver i sin rapport om hur HR-rollen fungerar på ett offentligt sjukhus, och 

beskriver att relationen mellan HR och linjecheferna är komplicerad. Det beskrivs att 

linjecheferna ofta har både medicinskt och ekonomiskt ansvar samt personalansvar. Detta 

innebär att HR inte övertar chefsrollen utan istället stöttar med sin kompetens gällande 

personalfrågor till linjecheferna. HR-funktionen stöttar linjecheferna med att rekrytera, 

utveckla och avveckla personal samt att de stöttar linjecheferna till personlig utveckling. Det 

huvudsakliga målet är att alltid arbeta för att ge patienterna den bästa vården.  

I en studie av Douglas Renwick (2003), lektor inom HRM, har det utförts intervjuer med 

linjechefer angående relationen till HR-funktionen och det faktiska HR-arbetet. Där kunde det 

utläsas att företaget tenderade att lägga allt större ansvar på linjecheferna, detta genom att 

fördela ut HR-uppgifter på dem för att så småningom kunna avveckla HR-funktionen och 

därmed spara pengar. Studien visar dock att linjecheferna efterfrågar ett större stöd från HR-

personalen och menar att den specialiserade kunskapen som HR-personalen besitter faktiskt 

behövs.  
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HR-funktionens roll i organisationen 

Paul J Gollan (2012), professor inom management,  anser att HRs roll i organisationen troligtvis 

kommer att förändras i framtiden, dock kommer HR inte att få en förminskad roll när det gäller 

beslutsfattande på en strategisk nivå. Majoriteten av de HR-chefer som intervjuats i Gollans 

(2012) studie anser att HR kommer att ha en betydande roll i så väl strategiska som operativa 

frågor. Studien visar även att generellt sett så anser sig linjechefer ibland inte riktigt veta vem 

som har ansvaret för frågor gällande personalhantering, kommunikation och den rådande 

organisationskulturen. När det gäller HRs roll anser de intervjuade linjecheferna i Gollans 

(2012) studie att HRs arbetsuppgifter innefattar operativa frågor samt att de fungerar som stöd 

snarare än att de arbetar på en strategisk nivå. Det finns alltså en delad uppfattning bland de 

intervjuade linjecheferna om vad HR-arbetet innebär. Dessa delade uppfattningar väcker ett 

intresse att fortsatt studera linjechefernas syn på HR-funktionen. 

Dirk Buyens, professor inom Human Resource Management, och Ans De Vos(2001), professor 

vid Antwerp management school, beskriver i en artikel angående uppfattningar om värdet på 

HR-funktionen, att linjecheferna fortfarande har en rätt så traditionell syn på HR-funktionen, 

till motsatsen av den allmänna uppfattningen om att HR kan delegera uppgifter inom utbildning 

och karriärutveckling till linjecheferna. Författarna konstaterar att HR är betydelsefulla och 

bidrar med värde både när det handlar om det operativa och det strategiska. Även denna 

forskning visar på att det finns olika uppfattningar om HRs roll beroende av vilken befattning 

personen har. I Per Thilanders avhandling (2013), lektor inom management och organisation, 

beskrivs det att det är viktigt att hålla en kontinuerlig uppdatering på vilka uppgifter som görs 

av vem. Det beskrivs att det är viktigt att tydliggöra vilken roll och vilka uppgifter som 

linjecheferna har, samt vilka uppgifter och roller som HR-cheferna har. Det är viktigt att ha 

tydliga avgränsningar för vilket stöd linjecheferna behöver, samt att hålla en tydlig 

kommunikation för att nå en mer lyckad relation mellan linjechefer och HR (Thilander, 2013).  

Uppfattningar kring HR-funktioner 

I rapporten Comparing line and HR executives’ perceptions of HR effectiveness: services, roles, 

and contributions (Wright et.al. 2001) gör författarna en jämförelse mellan HR och linjechefers 

attityder till hur effektiv och välfungerande HR-funktionen är när det gäller service, dess roll 

och bidragande faktor i organisationen. Studien visar att HR-personalen tenderade att hela 

tiden ranka funktionens effektivitet högre än vad linjecheferna gjorde men att linjecheferna 

hade ett mer positivt svar än HR-personalen när det gällde hur pass viktig de ansåg att HR-

funktionen var. Vad beror dessa olika uppfattningar på och vem är det som bestämmer vilket 

värde HR-funktionens arbete faktiskt har? I boken Värdeskapande HR (Ulrich & Brockbank, 

2007) beskrivs det att värde är något som definieras av mottagaren och inte av givaren. I vårt 

fall när vi studerar relationen mellan HR och linjechefer blir det HR som är givaren och 

linjecheferna som är mottagare, det vill säga att det är linjecheferna som definierar värdet. Detta 

eftersom det är linjecheferna som är mottagare av HR-funktionens stöd. Ulrich och Brockbank 

(2007) beskriver även att HR under de senaste åren allt mer börjat engagera linjechefer till att 

utveckla HR-processerna så att de matchar affärsstrategierna och organisationernas affärsmål. 

Det förklaras även i boken att HR är en resurskälla som kan komma med rekommendationer 

samt coacha linjechefer, men att det i slutändan är linjecheferna som tar de slutgiltiga besluten 

och har ansvaret för att besluten genomförs. 

 

Författaren Widell (2012) ställer sig frågan om det offentliga sjukhuset, som hon utför studien 

på, har samma möjligheter och utrymme att bedriva personalarbete på samma sätt som i ett 

privatägt företag? Hon ställer även frågan om möjligheterna är begränsade eftersom de är så 

speciella förhållanden på ett sjukhus. Denna fråga har vi valt att spinna vidare på genom att i vår 

studie försöka hitta skillnader och likheter mellan privat och offentlig sektor i relation till vårt 

syfte att undersöka linjechefers syn på HR-funktionen och de stöd dem erbjuder. Vissa forskare, 

bland annat Renwick (2003), menar att det blir allt vanligare att linjechefer involveras i HR-
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arbetet och påstår att detta är viktigt för linjecheferna och deras utveckling samt för att kunna 

minska kostnaderna för HR i organisationerna. Samtidigt visar forskningar, gjorda av Renwick 

(2003) och Gollan (2012), att linjechefer efterfrågar ett större stöd från HR och tydligare 

riktlinjer om vilka uppgifter som hör till vilken position. Detta gör det intressant att undersöka 

hur linjecheferna uppfattar relationen mellan dem och HR. 

CRANET-undersökningen 
 

Det är för oss intressant att ha en viss utgångspunkt i CRANET-undersökningen eftersom den 

visar hur HR-yrket förändrats med tiden. CRANET-undersökningen är en regelbundet 

återkommande studie som undersöker hur HR-arbetet ser ut i dagsläget och hur det förändras 

över tid. I studien deltar cirka 30 stycken europeiska länder och den baseras på enkäter gällande 

HRM, Human resource management. Den rapport som vi utgått ifrån, HR trender i Sverige, 

redogör resultatet för Sverige och är författad av Tina Lindberg, personalvetare, och Bo Månson 

(2010), statsvetare. 

Under 1990-talet har trenden gått mot att linjecheferna fått ett ökat ansvar gällande 

personalfrågor, bland annat utbildning, rekrytering och lönesättning. Vid CRANET-

undersökningen som genomfördes år 2004-2005 kunde man utläsa att denna ökning hade 

stannat av. Vid 2008-2009 års undersökning var resultatet näst intill desamma. De 

huvudsakliga ansvarsområdena som linjechefer hade var personalutbildning/-utveckling samt 

rekrytering och urval. I undersökningen rankas HR-arbetets största utmaningar och där går det 

att utläsa att de fyra största utmaningarna i följande ordning är kompetensförsörjning (19%), 

kompetensutveckling (10%), imagemarknadsföring & employer branding (6%), 

hälsofrågor/minska sjukfrånvaro (5%). Employer branding och imagemarknadsföring är den 

nyaste utmaningen som klättrat upp på topp-fyra listan och anses bli en allt större fråga för HR-

funktionen. Detta är något som tycks tendera inom både offentlig och privat sektor men när det 

gäller hälso- och sjukfrånvarofrågorna ser den offentliga sektorn det som en större utmaning än 

inom den privata sektorn. 

Enligt CRANET-undersökningen år 2004-2005 (Lindberg, T & Månson, B, 2006) har 

personalarbetet under en längre period omvandlats från att handla om mycket administrativa 

uppgifter till en alltmer specialiserad konsultativ roll. Fokus ligger nu mer strategiskt i HR-

funktionens arbete med att stötta organisationens chefer. 

Något som många organisationer idag tycks vara medvetna om är vikten av att även HR-

funktionen bör präglas av, och arbeta för, organisationernas affärsmål vilket idag ses som den 

viktigaste uppgiften för HR-funktionen. Undersökningen 2008-2009 (Lindeberg & Månson, 

2010) beskriver även att de strategiska frågorna blir alltmer vanliga för HR-arbetet samt att lite 

mer än 90% av Sveriges personalchefer sitter med i ledningsgruppen. Det har även skett en 

stadig ökning kring hur tidigt personalchefen involveras i frågor gällande övergripande 

strategier. 
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Metod 

Studiens design 

Studien genomförs inom den pedagogiska institutionen vid Umeå universitet med förklaringen 

att stödet som HR-funktionen förmedlar till linjecheferna består till viss del av pedagogiska 

handlingar. För att kunna förmedla stödet på bästa möjliga sätt är det viktigt att använda sig av 

pedagogiska metoder.  

Syftet med vår studie är att få en uppfattning om linjechefers syn på HR-funktionen och de stöd 

dem erbjuder, inom privat och offentlig sektor. Vi såg det därför lämpligt att utföra en kvalitativ 

undersökning där det är möjligt att få en djupare förståelse. Enligt Alan Bryman(2008), 

professor i Organisational and Social research vid Leicester Universitet, ligger forskarens 

utgångspunkt i kvalitativa studier vid de uppfattningar som de medverkande har gällande vad 

de anser betydelsefullt och viktigt. I vår kvalitativa studie har vi inspirerats av fenomenografin 

och haft den metodansatsen som utgångspunkt i vår forskning. Detta för att syftet varit att 

undersöka vilken syn linjecheferna har på stödet från HR-funktionen samt göra jämförelser av 

detta mellan privat och offentlig sektor. Jämförelsen innebar att vi ville ta reda på skillnaderna 

och likheterna angående linjechefernas uppfattningar och ansåg därför att fenomenografin var 

en särskild lämplig metodansats att utgå ifrån. Detta eftersom fenomenografin enligt Lars-Owe 

Dahlgren, professor inom pedagogik, och Kristina Johansson(2015), innebär att man ska 

analysera fram de skillnader som finns genom att först fastställa likheterna. I boken Handbok i 

kvalitativ analys (Dahlgren & Johansson, 2015) beskrivs det att fenomenografin är en 

metodansats som ofta används för att analysera och beskriva individers uppfattningar om olika 

fenomen som finns i dess omgivning. Fenomenografins utgångspunkter är att människor 

uppfattar händelser i sin omgivning på olika sätt och att dessa olika uppfattningar kan vara 

begränsade till antalet (Dahlgren & Johansson, 2015). I vår studie var fenomenet vi ville studera 

linjechefernas uppfattningar gällande stödet från HR-funktionen. Den fenomenografiska 

metodansatsen passar sig bra när forskaren använder sig av semistrukturerade intervjuer 

(Dahlgren & Johansson, 2015). Då vi var intresserade av att få en djupare förståelse för 

linjechefernas syn på relationen till HR-funktionen valde vi därför att göra kvalitativa 

semistrukturerade intervjuer. I fenomenigrafiska intervjuer är det av vikt att forskaren får ut så 

djupgående och utförliga svar som möjligt för att nå den faktiska essensen av 

intervjupersonernas uppfattningar kring fenomenet (Dahlgren & Johansson, 2015). Anledning 

till att vi valde semistrukturerade intervjuer var för att vi ville ha möjligheten att styra frågorna 

så att syftet besvarades, samtidigt som vi ville att intervjupersonerna skulle ha möjlighet att 

uttrycka sig fritt. Semistrukturerade intervjuer gav oss även chansen att ställa följdfrågor för att 

säkerställa att vi förstått informanten rätt. Detta gav oss möjlighet att upptäcka betydelsefulla 

tankar från informanterna som vi kanske hade missat om vi hade använt oss av exempelvis 

enkäter eller helt strukturerade intervjuer. Vi ansåg att denna metod skulle bidra med en 

djupare förståelse kring linjechefernas uppfattningar. 

Urval 

Enligt Alan Bryman (2008) används ofta målstyrt urval i kvalitativa studier, vilket innebär att 

forskaren väljer individer som har en direkt koppling till forskningens syfte. Vi använde oss 

delvis av målstyrt urval eftersom vi var tvungna att nå intervjupersoner som arbetar inom ett 

företag som har en HR-funktion, detta för att kunna uppfylla studiens syfte. Vårt urval blev även 

målstyrt ur den aspekten att vi medvetet valde ett företag inom den offentliga sektorn samt ett 

inom den privata sektorn eftersom vårt syfte varit att jämföra dessa. Vi gjorde även ett målstyrt 

urval i den aspekt att vi valde två organisationer som båda hade ett större antal anställda och var 

hierarkiskt uppbyggda för att vi lättare skulle kunna jämföra dessa rättvist. Det var viktigt att 

välja två större organisationer eftersom att det inom mindre organisationer sällan finns 

linjechefer och en HR-funktion. Den offentliga organisationen vi utfört intervjuerna i har som 

de flesta offentliga organisationerna en komplex struktur. Organisationen är hierarkiskt 
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uppbyggd. För att avidentifiera företaget väljer vi att inte skriva ut befattningarna, men 

beskriver att det finns fyra chefsnivåer. De chefer som vi intervjuat är de som arbetar närmast 

de anställda, dessa benämner vi som linjechefer. Det är strax över 7oo anställda inom 

organisationen. HR-funktionen sitter med i ledningsgruppen och fungerar även som stöd till de 

linjechefer vi intervjuat. I dagsläget finns det inga riktlinjer för vilka typer av stöd som HR-

funktionen ska erbjuda linjecheferna, detta är i dagsläget under utveckling. Det privata företaget 

vi utfört våra intervjuer hos har en relativt hierarkisk uppbyggnad med cirka fyra chefsnivåer. Vi 

har även på detta företag utfört intervjuer med de chefer som arbetar närmast de anställda, det 

vill säga linjecheferna. Företaget har idag strax under 500 anställda där HR-chefen är 

representerad i företagets ledning. Inom företaget finns det riktlinjer för hur HR-funktionen ska 

arbeta med att stödja linjecheferna gällande personalfrågor. HR-funktionerna är uppbyggda på 

liknande sätt i båda organisationerna och är anställda av de organisationer de arbetar inom, det 

vill säga det arbetar inte som HR-konsulter. Av konfidentiella skäl har vi dock valt att inte 

närmare beskriva dessa.  

Urvalet var delvis även ett bekvämlighetsurval då vi använde oss av de kontakter vi hade inom 

HR sedan tidigare. Enligt Bryman (2008) innebär bekvämlighetsurval att forskaren använder 

sig av personer som finns tillgängliga. Vi använde oss av bekvämlighetsurval för att nå HR-

funktionerna på företagen. Vi använde oss av kontaktuppgifter som vi tillhandahållit sedan 

tidigare och tog kontakt med företagen via telefon och mejl för att boka in ett möte med HR-

funktionen. HR-funktionerna bestämde i sin tur sedan vilka linjechefer vi kunde ta kontakt 

med. Boken Sammhällsvetenskapliga metoder (Bryman, 2008) beskriver även att 

bekvämlighetsurval kan innebära att studien får ett mer positivt resultat då forskaren ofta har 

en direkt koppling till personerna som deltar och att de därför vill avspegla ett positivt intryck. 

Vi ansåg dock att denna urvalsmetod inte hade någon påverkan i vår studie då det inte var HR-

funktionernas uppfattningar som var av intresse, utan det var linjechefernas svar i intervjuerna 

som utgjorde resultatet. Våra förhoppningar var att HR-funktionen skulle kunna göra ett 

slumpmässigt urval bland linjecheferna för att vår studie skulle bli mer trovärdig och få en ökad 

reliabilitet. Tidsaspekten resulterade dock i att HR-funktionen valde linjechefer som hade 

möjlighet att avsätta tid till intervju. HR-funktionens val av linjechefer blev därför ett 

bekvämlighetsurval. Vi var medvetna om att ett slumpmässigt urval hade resulterat i en mer 

reliabel studie, men detta var inte möjligt i vårt fall. Eftersom HR var medvetna om vilka 

linjechefer som blivit intervjuade kunde detta innebära att linjecheferna inte svarat 

sanningsenligt. Vi ansåg dock att detta inte hade så stor betydelse då vi var tydliga med att 

förklara att materialet skulle behandlas konfidentiellt samt att de frågor vi ställde inte ansågs 

som allt för känsliga att svara på.  

Insamling och analys 

För att få en bakgrund och en övergripande förståelse för företagen så bokade vi in ett möte med 

respektive HR-funktion. Den information vi fick under mötena sammanställde vi i en kortare 

beskrivning av företagen i början av metodavsnittet, detta för att läsaren skulle få en bild av 

deras strukturer. Datamaterialet samlades in genom åtta stycken semistrukturerade intervjuer. 

Dessa intervjuer hölls på informanternas arbetsplats eftersom att detta var mest tidseffektivt för 

dem. Vi ansåg även att informanterna skulle känna sig trygga i den miljön och då svara så 

sanningsenligt som möjligt. I intervjuerna utgick vi från en intervjumall (bilaga 2) med öppna 

frågor som hade en direkt koppling till syftet, samt en del kortare slutna följdfrågor för att få en 

djupare förståelse i svaren. Vi försökte att hålla frågorna så öppna som möjligt genom att börja 

dessa med ord som hur, vad och när, detta för att inte leda intervjupersonerna till sina svar. 

Intervjumallen bidrog till att studien fick en ökad extern reliabilitet eftersom att mallen gör det 

möjligt att reproducera en liknande studie och då hålla intervjuer med samma frågor. Bryman 

(2008) menar att extern reliabilitet innebär att studien lättare kan upprepas, vilket betyder att 

studien kan genomföras igen på ett likvärdigt sätt. Det beskrivs dock att extern reliabilitet är 

svårare att uppnå i en kvalitativ studie då det är svårt att återskapa samma förutsättningar när 

det gäller sociala miljöer och händelser (Bryman, 2008). 
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Vi valde att inte utföra någon pilotstudie, detta på grund av att det var svårt att hitta tillräckligt 

med informanter inom den tidsram vi hade. Vi ansåg att vår intervjumall gjorde det möjligt för 

oss att utveckla frågorna under intervjun samt att vi hade bearbetat frågorna väl genom att läsa 

igenom dem och korrigera, samt diskutera dem med vår handledare. Detta tror vi minskade 

risken för att få svar som inte bidrog till syftet och att vi därmed heller inte behövde utföra en 

pilotstudie. I idealfallet skulle vi ha gjort en pilotstudie men detta hade krävt mer tidsresurser. 

Intervjuerna spelades in via en iPad samt att vi förde anteckningar, detta gjordes för att vi 

lättare skulle kunna komma ihåg och analysera materialet. Enligt fenomenografin är det viktigt 

att spela in intervjuerna för att forskaren sedan ska kunna göra en så grundlig och tillförlitlig 

analys som möjligt (Dahlgren & Johansson, 2015). En av oss hade det huvudsakliga ansvaret 

över intervjun och styrde frågorna. Den av oss som inte hade det huvudsakliga ansvaret över 

intervjun förde anteckningar samt hade möjlighet att inflika med följdfrågor. Vi valde att båda 

närvara vid intervjuerna för att dem inte skulle utföras på olika sätt, vilket kunnat vara en risk 

om vi höll dem var för sig. Vi ansåg att detta även skulle göra det möjligt för oss att diskutera 

våra tankar om intervjuerna med varandra för att säkerställa att vi fått samma uppfattning av 

svaren. 

Intervjuinspelningarna transkriberades för att vi lättare skulle kunna analysera resultatet samt 

för att minska risken till att viktig information försvann. Analysen av resultatet i 

transkriberingarna skedde med inspiration från fenomenografins analysmodell. I boken 

Handbok i kvalitativ analys (Dahlgren & Johansson,2015) beskrivs analysmodellen i sju steg. 

Första steget innebär att forskaren läser igenom det transkriberande resultatet samt för 

anteckningar, detta för att bekanta sig med materialet. I nästa steg, steg två, klipps 

betydelsefulla passager eller stycken ut. En jämförelse mellan dessa passager sker i steg tre, 

vilket ska generera i att forskaren hittar skillnader och likheter i det insamlade materialet. 

Fjärde steget handlar om att gruppera de likheter och skillnader som uppmärksammats i högar 

och relatera dessa till varandra. I nästa steg, steg fem, är det likheterna som ligger i fokus, 

forskaren försöker alltså att finna essensen i de olika kategorierna som har skapats. I steg sex 

ska kategorierna namnges och genom detta är tanken att det mest betydelsefulla i materialet ska 

träda fram. I sista steget undersöker forskaren om passagerna kan tillhöra mer än en kategori, 

kategorierna ska alltså vara exklusiva. I vår analys började vi med att läsa igenom de 

transkriberade intervjuerna för att skapa oss en övergripande bild av materialet. Efter detta 

markerade vi ut väsentliga passager i texten så att vi sedan kunde jämföra dessa mot varandra 

och hitta skillnader och likheter inom respektive sektor. Efter vi funnit likheter inom respektive 

sektor grupperade vi in dessa under våra fyra forskningskategorier, upplevelse av stöd, 

nyttjande av stöd, linjechefers roll i relationen till HR och syn på HR-funktionens roll i 

organisationen, samt gjorde jämförelser mellan offentlig och privat sektor. Det vill säga att vi tog 

likheterna som vi kunnat utläsa inom vardera sektor och jämförde dessa mot varandra och fick 

därmed fram likheter och skillnader mellan offentlig och privat sektor. Detta sammanställde vi i 

text under resultatavsnittet.  

Etik 

 

Innan intervjuerna genomfördes skickade vi ut ett informationsbrev (bilaga 1) innehållande 

studiens syfte samt information om att intervjupersonerna bestämmer över sin medverkan och 

att deras personuppgifter kommer att behandlas konfidentiellt. När vi utformade 

informationsbrevet utgick vi från de etiska principer som Bryman (2008) lyfter gällande 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. I brevet 

informerade vi deltagarna om att materialet enbart kommer att användas i forskningssyftet. I 

början av varje intervju upplyste vi intervjupersonerna än en gång om dessa etiska principer för 

att säkerställa att de var införstådda i studiens syfte samt deras etiska rättigheter. Eftersom 

syftet handlade om att linjecheferna skulle ge oss en uppfattning om deras syn på HR, samt 

stödet HR ger, är det viktigt att vi är tydliga med att materialet behandlas konfidentiellt. Detta 

för att linjecheferna ska känna att de kan svara sanningsenligt och att de inte kommer avslöjas 
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vem som sagt vad. Det är alltså viktigt att vara tydlig med konfidentialltietskravet för att vår 

studie ska få en ökad reliabilitet. Vi har valt att inte analysera eller redovisa informanternas kön 

för att bibehålla konfientialiteten. Det finns även andra aspekter till varför vi valt att inte 

benämna kön, detta tas upp senare i diskussionsavsnittet. I resultatdelen har vi valt att namnge 

informanterna med siffror utan inbördes ordning. För att öka konfidentialiteten har vi heller 

inte angett organisationernas namn eller i vilken stad de deltagande organisationerna befinner 

sig i samt inom vilken bransch dem verkar inom. Båda organisationerna besitter ett antal HR-

anställda men vi har valt att ej beskriva hur många som befinner sig i respektive organisation då 

vi anser att detta skulle minska konfidentialiteten.  
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Resultat 
I resultatdelen väljer vi att redovisa svaren kategoriserade utifrån våra fyra 

forskningskategorier, upplevelse av stöd, nyttjande av stöd, linjechefers roll i relationen till HR 

och syn på HR-funktionens roll i organisationen. Vi har även valt att redovisa de båda 

sektorernas svar parallellt för att läsaren lättare ska kunna jämföra svaren mot varandra.  

Upplevelse av stöd 

Offentlig sektor 

Intervjupersonerna beskrev att de i dagsläget inte visste om det fanns några riktlinjer för vilka 

typer av stöd som HR-funktionen ska erbjuda dem. När det gällde vilka arbetsuppgifter som 

HR-funktionen stöttar linjecheferna i var de eniga och beskrev att de arbetsuppgifterna var 

personalfrågor och personaladministrativa uppgifter gällande rekrytering, sjukskrivningar och 

rehabilitering, bemanning, uppsägningar samt lönefrågor och personalbudget. Linjecheferna 

beskrev även att personalavdelningen fungerade som ett bollplank gällande dessa frågor. 

Majoriteten av linjecheferna ansåg att stödet från HR-funktionen fungerade jättebra och de 

ansåg att det var viktigt att ha en bra relation. 

Det fungerar bra, men det gäller ju att man har en bra relation, alltså det måste man, det är 

ju ge och ta. Det går som inte att tro att allting ska serveras, utan man måste skapa en 

relation och är båda där för att jobba då brukar det bli hur bra som helst… (Intervjuperson 

98) 

Här belyser intervjupersonen vikten av en ömsesidig kontakt, där båda parterna är ansvariga för 

att relationen ska bli värdefull. 

Alla linjechefer nämnde att det är viktigt med ett nära stöd från HR-funktionen för att 

tillsammans kunna ta snabba beslut. Det fanns dock åsikter om att stödet har påverkats av HR-

funktionens ökade arbetsbelastning och att det finns en del frågor som linjecheferna inte hinner 

få hjälp med.  

Privat sektor 

Det råder delade meningar om det finns en utarbetad plan med riktlinjer för vilka typer av stöd 

HR-funktionen erbjuder linjecheferna. Hälften av informanterna menar att det finns tydliga 

riktlinjer för detta medan de övriga informanterna inte vet av några riktlinjer. Alla linjechefer 

nämner att de får stöd gällande rekrytering på ett eller annat vis. Andra arbetsuppgifter de får 

stöd i är rehabilitering och sjukskrivningar, riktlinjer för löneförhandlingar, bemanning, 

avtalsfrågor och andra personalrelaterade arbetsuppgifter. Linjecheferna ser även HR-

funktionen som ett bollplank att dryfta personalfrågor med. Alla linjechefer beskriver att stödet 

fungerar jättebra i stort. Några linjechefer antydde att stödet skulle kunna förbättras när det 

gäller rekryteringsprocessen samt utbildning gällande kompetensutveckling.  

Nyttjande av stöd 

Offentlig sektor 

Linjecheferna beskrev att det stöd som fanns att få från HR-funktionen utnyttjades fullt ut, de 

tvekade aldrig att vända sig med sina frågor till HR-funktionen för att få stöd. En av 

linjecheferna påpekade dock att det ibland kunde ta lång tid att få hjälp med vissa frågor vilket 

då ledde till att hen tog tag i saken själv.  

En av informanterna svarade att de skulle önska mer stöd gällande de administrativa delarna för 

att de själva skulle få mer tid till att utveckla och underhålla verksamheterna och därmed ha 

möjlighet att jobba mer verksamhetsnära, det vill säga att ha möjlighet att vara i verksamheten 

och arbeta med de frågor som angår verksamhetens rörelse och utveckling. Det fanns även 
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önskan om att det skulle finnas mer tid för att sitta ner tillsammans med HR-funktionen och 

diskutera verksamheten. 

...jag skulle vilja ha mer tid både i HR-konsultens kalender och min kalender, att vi kunde 

sitta ner lugnt och bara gå igenom hela personalgruppen, att HR-konsulten fick chansen att 

vara här lite mer, lära sig förstå verksamheten på ett närmare sätt [...] då skulle jag vilja få 

mer tid och egentligen handlar ju det om resurser både på chefsnivå och på HR-nivå. 

(Intervjuperson 96) 

I detta citat ges exempel på hur linjechefen önskar att det fanns mer tid till att kunna bilda en 

närmare relation med en djupare förståelse, men att de bristande resurserna och den höga 

arbetsbelastningen hindrar detta.  

I övriga arbetsuppgifter ansåg linjecheferna att de fick tillräckligt med stöd och påpekade att det 

var viktigt att få stöd i just rehabiliteringsärenden samt juridiska frågor med lagar och avtal. 

Ingen av linjecheferna ansåg att de ville ha mindre stöd i någon arbetssituation.  

Privat sektor 

Den generella bilden cheferna beskriver är att alla använder sig av det stöd som finns att få. En 

av linjecheferna påpekade dock att stödet kanske inte utnyttjades tillräckligt och beskrev även 

att kontakten med HR-funktionen handlade mycket om kravställan från HR-funktionens sida 

och inte så mycket gällande service. Ingen av cheferna ansåg att de ville ha mindre stöd i någon 

fråga men det fanns olika åsikter kring vad man ville ha mer stöd i. Bland annat nämndes 

rekrytering och utbildning gällande kompetensutveckling som två ämnen linjecheferna skulle 

vilja se mer stöttning i från HR-funktionens sida. En annan åsikt som framkom var att HR-

funktionen gärna skulle göra mer av det administrativa delarna för att linjecheferna skulle få 

mer tid att koncentrera sig på det som de arbetar med på avdelningen.  

Linjechefers roll i relationen till HR 

Offentlig sektor 

Intervjupersonerna beskriver att det är viktigt med en nära relation till HR-funktionen. 

Majoriteten ansåg att de idag hade en nära relation med HR-funktionen, men det fanns även 

indikationer om att samarbetet blivit sämre på grund av tidigare förändringar gällande HR-

funktionens ansvarsområden. En av linjecheferna beskriver att stödet ska vara så nära som 

möjligt för att göra det lättare att få möjligheten att träffas, vilket leder till att beslut lättare kan 

tas. Linjecheferna beskriver att deras roll innebär att de har den beslutande rollen med det 

huvudsakliga ansvaret, men att HR-funktionen ofta kan komma med rekommendationer och 

fungera som ett bollplank. Hälften av intervjupersonerna berättade att relationen var ömsesidig, 

att det var lika vanligt att de tog kontakt med HR-funktionen som vice versa. Det var dock en av 

linjecheferna som förklarade att kontakten ofta kom från dennes sida.  

På frågan om linjecheferna skulle vilja att relationen till HR-funktionen såg annorlunda ut 

svarade majoriteten att eftersom de hade en väl fungerande relation ansåg de inte att de ville att 

den skulle se annorlunda ut. De beskrev även att om relationen hade varit dålig skulle de så klart 

vilja se en förändring.  

Privat sektor 

Hälften av linjecheferna ansåg att de arbetade mycket nära HR-funktionen samtidigt som de 

andra menade att de arbetade nära i vissa frågor, men att de i det vardagliga arbetet inte hade 

någon närmare kontakt.  

...det är ju mellan varven, det kan ju gå månader när jag inte ens har kontakt med HR nästan 

[...] ja vi har ju några stående möten en gång i kvartalet tror jag, där man stämmer av [...] 

men annars arbetar vi ju inte tajt på något sätt, det är ju när det dyker upp saker. 

(intervjuperson 95) 
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En av linjecheferna på det privata företaget förklarade att det kan gå långa perioder mellan 

samarbetet med HR-funktionen, då de i det vardagliga arbete inte anser sig behöva HR-

funktionens stöd. 

Linjecheferna förklarade relationen som ömsesidig. De berättade även att de som linjechefer var 

kravställare och hade ansvar att kontakta HR-funktionen om de ville ha hjälp, samtidigt som de 

beskrev att HR-funktionen hade ansvar att informera om bland annat uppgifter som skulle 

genomföras. Flera av dem beskrev att de aldrig tvekade att höra av sig till HR. Alla linjechefer 

beskrev att de var nöjda med hur relationen till HR-funktionen såg ut och ville inte se några 

förändringar i den. Det fanns dock några få åsikter om att det borde finnas tydligare riktlinjer 

för vem som ska göra vad, i exempelvis rekryteringsprocessen.  

HR-funktionens roll i organisationen 

Offentlig sektor 

Linjecheferna beskrev att HR-funktionen skulle ha en övergripande bild över hur 

verksamheterna fungerar så att de ska kunna stötta i de frågor som linjecheferna hade. HR-

funktionen ska kunna fungera som ett bollplank och det är därför viktigt att de har kunskap och 

förståelse kring verksamheterna. Linjecheferna uppfattar att HR-funktionens huvudsakliga 

arbetsuppgifter är att stötta dem gällande lagar regler och avtal, rehabiliteringsärenden, 

rekryteringsprocessen och bemanning, utbildning och utveckling samt lönearbetet. 

På frågan gällande HR-funktionen som en bidragande faktor till organisationens ekonomiska 

effektivitet svarade linjecheferna att HR bidrar genom se till att det finns rätt person på rätt 

plats så att kompetenserna utnyttjas på rätt sätt. De bidrar även med att hålla koll på när bland 

annat anställningar och när vikariat går ut så det inte leder till ökade kostnader för 

organisationen. När det gäller den psykosociala arbetsmiljön förklarade linjecheferna att HR-

funktionen finns där som stöd när det gäller större frågor som de anställd kanske inte vill eller 

kan ställa direkt till närmsta chef, exempelvis vid sjukskrivningar och uppsägningar.  

...sjukskrivningssituation visar hur tydlig och hur viktig HR är då när man träffas 

tillsammans och ser att man jobbar med att se över hur kan vi hjälpa dig tillbaka på det sätt 

som du önskar [...] Det tror jag absolut är det tydligaste tillfälle som medarbetaren känner 

att oj vad viktigt det är att det finns en representant utanför det egna arbetsområdet… 

(Intervjuperson 96) 

En av informanterna ger här ett exempel på en arbetssituation där det är viktigt att HR-

funktionen medverkar för att personalen ska känna att det har stöd och hjälp, vilket 

intervjupersonen menar ska bidra till den anställdes psykosociala arbetsmiljö. Linjecheferna 

beskriver att det inte finns något direkt psykosocialt stöd riktat mot dem som chefer men att de 

får det stöd de behöver i det dagliga arbetet. 

Enligt linjecheferna präglas HR-funktionens arbete jättemycket av organisationens struktur och 

styrning. De förklarade att organisationen styrs politiskt och det finns olika krav och ramar som 

inte kan brytas. En av informanterna beskrev att om organisationen inte hade varit styrd på det 

sättet hade man haft helt andra möjligheter till att forma organisationen. Flera av 

informanterna pratade om besparingar som en styrande faktor i organisationen och att arbetet 

präglas av detta. 

Privat sektor 

Alla linjechefer beskrev HR som en stödfunktion och att deras huvudsakliga uppgifter är att 

stötta och hjälpa linjechefer och medarbetare med de frågor de har. En av linjecheferna berättar 

att HR-funktionens uppgifter handlar om att attrahera och marknadsföra företaget, utbilda och 

utveckla personal samt att avsluta anställningar på ett bra sätt. Andra arbetsuppgifter som 

nämndes var att rekrytera, skapa riktlinjer för lönediskussion samt arbeta med sjukskrivningar.  
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Linjecheferna beskriver att HR-funktionen bidrar till organisationens ekonomiska effektivitet 

genom att medverka i rekryteringsprocessen, detta för att säkerställa att man får in rätt person 

med rätt kompetens på rätt plats. De talade även om att HR-funktionen bidrar till den 

ekonomiska effektiviteten genom att arbeta snabbt i sina rekryteringsprocesser och därmed se 

till så att de inte är underbemannade. Enligt linjecheferna så är en av HR-funktionens 

arbetsuppgifter att se till så att personalen mår bra för att förebygga sjukskrivningar och därmed 

minska personalkostnaderna och då i sin tur öka företagets ekonomiska effektivitet. 

Linjecheferna påpekade att det som styr HR-funktionen är den mänskliga faktorn, då de 

beskriver att företagets framgångsfaktor bygger på människor. Dock påverkades de på ett eller 

annat sätt av de ekonomiska förhållandena. Detta genom att de försökte hålla ner kostnaderna 

samt att de försökte vara så effektiva som möjligt. De påpekade dock att HR-funktionens arbete 

i övrigt inte präglas av ekonomiska mål. När det gäller den psykosociala arbetsmiljön ansåg 

linjecheferna att HR-funktionen arbetar med detta när det uppstår situationer där det behövs, 

men beskrev att det i övrigt inte arbetas med det särskilt frekvent. Alla linjechefer förklarade att 

de inte upplever att HR arbetar för just linjechefernas psykosociala arbetsmiljö och att det är 

något som skulle kunna förbättras, samtidigt som några av dem påpekade att det heller inte 

funnits något behov av det.  

På frågan om hur HR-funktionens arbete präglas av organisationens struktur och styrning hade 

alla linjechefer svårt att förstå samt svara på denna fråga. Svaren blev dock tillslut att 

linjecheferna ansåg att HR-funktionen inte präglas av hur organisationen styrs eller är 

uppbyggd.  

En linjechef uttryckte sig såhär gällande denna fråga: 

...inte så mycket skulle jag säga, jag tror nog att HR-funktionen ligger som en isolerad ö. [...] 

Jag tror att man kommer behålla HRs organisation oberoende av hur organisationen ser ut, 

det är min tro. (Intervjuperson 93) 

Detta är ett citat som tydligt visar hur linjechefen inom det privata företaget anser att HR-

funktionens arbete inte präglas av företagets struktur och styrning, det vill säga att HR-

funktionen kan arbeta oberoende av företagets struktur och styrning. 

Skillnader och likheter 

För att läsaren lättare ska få en övergripande bild över resultatet, har vi här lyft fram några av de 

likheter och skillnader mellan de två sektorerna som vi anser vara betydelsefulla för denna 

studie.  

Inom den offentliga organisationen anser majoriteten av linjecheferna att de jobbar mycket nära 

HR-funktionen vilket var en skillnad gentemot resultatet vi fick från det privata företaget, där 

bara hälften ansåg att de arbetade nära. En likhet som framkom gällande HR-funktionens roll i 

organisationerna var att både linjecheferna i den offentliga sektorn och linjecheferna i den 

privata sektorn beskrev att HR-funktionen fungerade som ett bollplank, som en stöttande 

funktion i deras vardagliga arbete.  

Inom den offentliga sektorn uttryckte linjecheferna att det var viktigt att få stöd gällande 

rehabiliteringsärenden/sjukskrivningar samt juridiska frågor, även linjecheferna från den 

privata sektorn ansåg det som viktigt, men tryckte mer på delarna gällande rekrytering och 

kompetensutveckling. 

Enligt linjecheferna i båda organisationerna så arbetade HR-funktionerna som ett stöd när det 

uppstår svårare situationer hos medarbetarna och förklarar att detta bidrar till den psykosociala 

arbetsmiljön. När de gäller linjechefernas psykosociala arbetsmiljö beskrivs det att det är något 

som skulle kunna förbättras i det privata företaget medan linjecheferna i den offentliga 

organisationen anser att de får de stöd de behöver gällande detta.  
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På frågan angående hur HR-funktionen präglas av organisationernas strukturer och styrning ser 

vi skillnader i svaren från linjecheferna i respektive sektor. I den offentliga sektorn var 

linjecheferna snabba att svara att HR-funktionen präglades väldigt mycket av organisationens 

styrning till skillnad mot linjecheferna i det privata företaget som alla hade svårt att svara på 

frågan. De kom tillslut fram till svaret att de inte ansåg att HR-funktionen präglades av 

organisationens styrning och struktur.  

Alla linjechefer i båda organisationerna har förklarat att HR-funktionen är en viktig resurs för 

linjecheferna och även för hela organisationerna.  
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Diskussion 

I diskussionen har vi valt att föra vår analys parallellt med vår diskussion, detta i förhoppning 

om att våra tankar och diskussioner ska bli tydligare och för att läsaren lättare ska förstå och 

kunna följa med i våra tankegångar.  

I denna studie har vårt syfte varit att undersöka linjechefernas syn på HR-funktionen och 

jämföra detta mellan offentlig och privat sektor för att finna vilka likheter och skillnader som 

råder. Vi för även en diskussion om organisationernas olika styrning och struktur kan vara en 

orsak till de skillnader och likheter, mellan offentlig och privat sektor, som vi funnit i resultatet. 

Resultatet visade att både linjecheferna inom det privata företaget och linjecheferna inom den 

offentliga organisationen ansåg att HR-funktionen fungerar som en stöttande funktion och 

bollplank. Som Widell (2012) beskriver det tar HR inte över chefsrollen på något sätt utan finns 

istället där som en stöttande funktion som kan ge råd och tips. Detta är något som även 

linjecheferna i Widells studie (2012) beskriver, där de anser att HRs största uppgift är just att 

stötta dem. Linjecheferna i Widells (2012) studie tar även upp att HR-funktionen har ansvaret 

att stötta organisationernas relationer och hjälpa de anställda, vilket också det ligger i linje med 

våra resultat. Linjecheferna inom både den offentliga och privata sektorn beskrev att relationen 

handlar om ett ömsesidigt intresse. Intervjupersonerna på den offentliga organisationen 

påpekade till högre grad, än de intervjuade i det privata företaget, att det var viktigt med ett nära 

samarbete med HR-funktionen. Inom det privata företaget beskrev informanterna att det hade 

ett nära samarbete med HR-funktionen vid vissa situationer där det behövdes. Inom den 

offentliga organisationen hade de en kontinuerlig kontakt och samarbete. Denna skiljaktighet 

mellan sektorerna anser vi kunna bero på att alla anställda inom den offentliga sektorn hade hög 

arbetsbelastning, vilket framkom i resultatet, och att detta kan leda till en sämre psykosocial 

arbetsmiljö vilket i sin tur leder till ökade personalfrågor som linjecheferna behöver stöttning i. 

Vi anser att det därav blir viktigare för linjecheferna i den offentliga sektorn att ha ett nära 

samarbete med HR-funktionen. Att det är viktigt med ett nära samarbete är något som 

Papalexandris och Panayotopoulou (2005) styrker i sin studie, där de även beskriver att 

relationen mellan linjechefer och HR-funktionen är speciellt viktig i en organisation för att den 

ska ha de bästa förutsättningarna. 

Enligt CRANET-undersökningen (Lindberg & Månsson, 2010) är de huvudsakliga 

arbetsområdena som linjecheferna har, personalutbildning/-utveckling samt rekrytering och 

urval. Dessa arbetsområden är dock några av de områden som de intervjuade linjecheferna, 

inom båda organisationerna, menar är HR-funktionens huvudsakliga arbetsuppgifter. Vi tänker 

oss att det kan vara så att detta är arbetsuppgifter som både linjecheferna och HR-funktionen 

har ansvar över vilket då kräver ett nära samarbete så att båda funktionerna arbetar mot samma 

mål. Papalexandris och Panayotopoulou (2005) beskriver att ett nära samarbete mellan HR-

funktionen och linjecheferna är en betydelsefull faktor för att öka organisationens mervärde. 

Om funktionerna inte har ett nära samarbete i dessa frågor kan vi anta att det skulle kunna 

uppstå konflikter kring vem som ska göra vad. Som Thilander (2013) påpekar är det därför 

viktigt att ha tydliga riktlinjer kring vad som förväntas av linjecheferna respektive HR-

funktionen, samt att dessa riktlinjer hålls uppdaterade.  

I CRANET-undersökningen (Lindberg & Månsson, 2010) belyses de fyra största utmaningarna 

som HR-funktioner hade år 2008-2009. Det visar att det inom både offentlig och privat sektor 

är samma fyra ämnesområden som är högst rankade. Det finns dock en liten skillnad när det 

kommer till hälsofrågor/minska sjukfrånvaron där offentlig sektor rankar detta område som en 

snäppet större utmaning än vad den privata sektorn gör. Samtidigt som den privata sektorn 

rankar utmaningar gällande imagemarknadsföring och employer branding något högre än vad 

offentlig sektor gör. Detta är något som vi kunnat se en tendens till i vår undersökning, då 

linjecheferna inom den offentliga organisationen ofta nämnde hälsorelaterade frågor som de 

ville ha mycket stöd kring och såg HR-funktionen som betydelsefull. De uttryckte inte att detta 

var en utmaning för HR-funktionen men tog upp detta område frekvent. De nämnde aldrig 
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någonting om att HR-funktionen arbetade med marknadsföring av organisationen till skillnad 

från linjecheferna i det privata företaget som ansåg att marknadsföring var en av HR-

funktionens huvudsakliga arbetsuppgifter. Vi tror att denna skillnad kan bero på att de inom 

den privata sektorn sätter konkurrenskraften främst och att de därför anser att marknadsföring 

är ett viktigt ämne. Inom den offentliga sektorn uttryckte intervjupersonerna att det var hög 

arbetsbelastning på både dem och HR-funktionen. Detta berodde till stor del på de 

besparingskrav som fanns delegerade från högre led. Vi tänker oss att denna arbetsbelastning 

kan leda till ett ökat antal hälsorelaterade frågor och att de därför inom den offentliga sektorn 

tenderar att ranka detta ämne högre. Vi upplevde utifrån linjechefernas svar att de inom den 

offentliga organisationen hade en aningen högre arbetsbelastning än de i det privata företaget 

och tror alltså därför att det kan vara en förklaring. 

Svaret på varför linjecheferna inom den offentliga organisationen uttrycker sig ha ett närmre 

samarbete än de inom den privata sektorn uttrycker, tror vi kan ha att göra med att hälsofrågor 

är vanligare inom den offentliga organisationen. Vi anser att dessa frågor gällande 

sjukskrivning, rehabilitering med mera, kräver ett nära samarbete eftersom det är svåra 

områden att hantera och att de därför även krävs mer stöttning från HR-funktionen. 

Marknadsföring är däremot något som ej kräver lika nära samarbete mellan linjechefer och HR-

funktion då detta är något som HR-funktionen till största del kan sköta på egen 

hand.  Papalexandris och Panayotopoulou (2005) menar att relationens styrka, mellan HR-

funktionen och linjechefer, beror på  HR-funktiones arbetsuppgifter och den rådande 

organisationskulturen. Vi tror att dessa faktorer påverkar styrkan i relationen, men vi anser 

även att organisationernas styrning har en inverkan på hur nära samarbetet mellan HR-

funktionen och linjecheferna är. Detta då vi tänker oss att organisationernas styrning skapar 

regler och riktlinjer som i sin tur påverkar organisationskulturen samt att de påverkar HR-

funktionens arbetsuppgifter. Beroende av dessa skapas relationernas styrka tillsammans med 

andra faktorer så som god kommunikation och ömsesidigt intresse. Vi tänker att detta kan 

påverka varför intervjupersonerna i den offentliga sektorn beskrivit att de har ett nära 

samarbete i högre utsträckning än intervjupersonerna i den privata sektorn gjort.  

Enligt Renwick (2003) blir det vanligare att linjechefer involveras i HR-arbetet samtidigt som 

linjechefer efterfrågar mer stöd från HR-funktioner. CRANET-undersökningen från 2008-2009 

visar dock att det ökade ansvaret som linjecheferna fått, gällande personalfrågor, nu tenderar att 

stanna av (Lindberg & Månsson, 2010). I vår undersökning framgick det att linjecheferna ansåg 

att de får allt mer ansvar för personalfrågor samt att den personaladministrativa delen ökar, 

detta påpekade dem i båda sektorerna. Vi anser att det är intressant att se vad CRANET-

undersökningen 2016 kommer att visa, eftersom både linjecheferna inom den offentliga och 

privata sektorn beskrivit att dessa arbetsuppgifter ökat den senaste tiden. Om vi utgår från vad 

vår studie visar kan vi tänka oss att trenden kommer att gå mot att det blir fler 

personalrelaterade arbetsuppgifter för linjechefer. Vi tänker dock att detta inte behöver 

innebära att HR-funktionen får mindre att göra som Renwicks (2003) studie påpekar, utan 

snarare att deras arbetsuppgifter kanske kommer att innebära arbete på en mer strategisk nivå. 

Vår studie säger även att några av linjecheferna inom både offentlig och privat sektor efterfrågar 

mer stöd i vissa personalfrågor, bland annat när det gäller personaladministrativa uppgifter, 

detta för att de vill få mer tid till att utveckla sina respektive avdelningar. Detta är något som vi 

finner intressant och viktigt att belysa då detta kan leda till en försämrad arbetssituation, på så 

sätt att linjecheferna får mer personalarbete att göra och mindre tid till att fokusera på det 

vardagliga arbetet på avdelningarna. Vi tänker oss att detta kan skapa missnöje hos 

linjecheferna och att arbetet därför blir sämre utfört, något som alla parter i organisationen 

drabbas negativt av.  

Vi tror att denna ökning av personalrelaterade arbetsuppgifter för linjecheferna dels kan bero på 

att HR-funktionerna nu går mot mer strategiskt inriktade arbetsuppgifter och att linjecheferna 

då får mer och mer av de operativa frågorna. Ökningen av personalrelaterade arbetsuppgifter 

för linjecheferna kan även dels bero på en hög arbetsbelastning för både HR-funktionen och 
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linjecheferna. Intervjupersonerna i den offentliga organisationen nämnde ofta att både dem och 

HR-funktionen fått en alltmer ökad arbetsbelastning, denna ökade arbetsbelastning var enligt 

vissa ett resultat av de besparingskrav som organisationen hade. Som CRANET-undersökningen 

(Lindberg & Månsson, 2010) visar är det idag allt fler personalchefer som sitter med i 

ledningsgrupper samt att deras arbete går allt mer mot att handla om strategiska uppgifter. 

Gollan (2012) skriver att linjechefer anser att HR-funktionens arbetsuppgifter är de operativa 

frågorna samt att de ska fungera som en stöttande funktion och att de inte nämner något om de 

strategiska delarna i HR-arbetet. I vår studie pratar linjecheferna inom båda sektorerna mest 

om de operativa arbetsuppgifterna vilket vi tror kan bero på att de inte ser, och då heller inte 

förstår, att HR-arbetet även handlar om ett strategiskt personalarbete.  

Buyens och De Vos (2001) förklarar i sin studie att HR-funktionen är betydelsefulla för både de 

operativa och de strategiska frågorna. Vi tänker oss att linjecheferna har svårt att se det 

strategiska arbetet som HR-funktionerna faktiskt också arbetar med och att detta kan innebära 

att linjecheferna har en minskad förståelse till varför de blir delegerade mer personalrelaterade 

arbetsuppgifter. Linjecheferna har visat att de har en förståelse för att HR-funktionen möjligtvis 

har en hög arbetsbelastning men nämner inget om det strategiska arbetet.  

I studien av Wright et.al. (2001) framgår det att HR tenderar att ranka sin funktion högre än 

vad linjecheferna rankade den. Linjecheferna hade dock en mer positiv skala än HR när det 

gällde frågan om hur viktig de ansåg att HR-funktionen var. I vår studie uttryckte alla 

linjechefer att HR-funktionen var mycket betydelsefull för både dem själva men även för 

organisationerna och det skulle vara intressant att studera om linjechefernas uppfattningar 

kring HR-funktionens betydelse stämmer överens mot HR-funktionernas uppfattningar om 

dem själva.  

Övergripande reflektioner  

Vi är medvetna om att könsaspekten kan påverka vårt resultat då arbetsmarknaden idag ser ut 

på så sätt att de flesta män arbetar inom privat sektor och att den offentliga sektorn till stor del 

består av kvinnor. Vi har dock inte valt att analysera vad intervjupersonernas kön haft för 

betydelse för resultatet då vi anser att de könsskillnader vi hade kunnat se egentligen är ett 

uttryck för olika villkor i offentlig och privat sektor. Vi tänker att de olika strukturera gör något 

med hur vi tänker och påverkar våra attityder, därför väljer vi istället att titta på den 

bakomliggande strukturen som vi tror kan vara en av orsakerna till dagens könssegregerade 

arbetsmarknad.  

Vi har en förståelse för att denna studie är svår att generalisera då den endast genomförts på en 

organisation i vardera sektor. Vi ansåg dock att det var lämpligt att ta en organisation från den 

offentliga sektorn och en från den privata sektorn och intervjua fyra personer ur vardera sektor. 

Vi ansåg att antalet intervjupersoner behövde vara minst fyra stycken ur varje organisation för 

att vi skulle få en så generell bild som möjligt ur vardera sektor. Vi kände även att vi ej hade 

möjlighet att göra fler än fyra intervjuer i varje sektor dels på grund av vår tidsram och dels på 

grund av informanternas möjligheter att avsätta tid för deltagande i intervjun. Detta gjorde att 

vi inte hade möjlighet att studera fler organisationer med tanke på de tidsbegränsningar vi hade. 

Vi är medvetna om att vi hade möjligheten att göra en exempelvis kvantitativ enkätstudie där vi 

hade kunnat få svar från fler respondenter, men vi tror att en större mängd av kvantitativa svar 

endast hade gett oss en ytlig förståelse. Vi är medvetna om att HR-funktionerna möjligtvis 

arbetar på olika sätt, vilket skulle kunna fått en betydelse för resultatets utfall. Vi har dock inte 

haft möjlighet att föra en diskussion kring detta då vi ansett att det skulle kunna vara för 

avslöjade att nämna hur HR-funktionerna exempelvis är uppbyggda. Vårt syfte har heller inte 

varit att studera HR-funktionen, men detta är något som skulle vara av intresse i framtida 

forskning. Vi anser att vår kvalitativa studie bidrar till en djupare förståelse av linjechefernas 

uppfattningar. Vi tror även att vårt val av metod gav oss möjlighet att göra en djupare analys 

som bättre kunnat besvara vårt syfte. 
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Slutsats 

Hur präglas HR-funktionens arbete av organisationens styrning och struktur? 

Vi har här valt att lyfta fram denna fråga från vår intervjumall då denna gav oss ett starkt intryck 

i hur de olika organisationerna påverkas av de olika sektorernas styrning och struktur.  

Som resultatet visar hade linjecheferna i den offentliga sektorn lätt att svara på denna fråga och 

förklarade att HR-funktionens arbete till stor del präglas av organisationens styrning och 

berättade även att det hade kunnat se annorlunda ut om den inte var styrd på detta sätt. Av 

resultatet har vi fått vetskap om att organisationen och dess funktioner präglades av 

besparingskrav och politiska ramar och riktlinjer vilket har lett till en ökad arbetsbelastning för 

både linjecheferna och HR-funktionen. Då informanterna inom det privat företaget hade 

svårare att sätta sig in i denna fråga kunde vi dra slutsatsen att eftersom de inte är präglade av 

organisationsstyrningen, i lika hög grad som den offentliga organisationen, inte heller kunde 

sätta sig in i hur det hade varit om företaget varit styrd på annat sätt lika lätt.   

Vi tror att dessa skillnader kan ha att göra med att organisationerna befinner sig inom olika 

sektorer och är styrda på olika sätt. Detta är dock inget vi kan fastställa helt säkert, det skulle 

även kunna bero på organisationerna i sig. Vi anser oss dock kunna tyda att beroende av vilken 

sektor funktionerna verkar inom är de mer eller mindre präglade av organisationens styrning, 

men för att helt säkerställa detta hade det varit intressant att studera flera organisationer inom 

respektive sektor. Då hade vi även kunnat dra en mer generell slutsats. 

Vi har under denna studie kunnat få fram en del skillnader mellan privat och offentlig sektor 

men likheterna i linjechefernas svar har visat sig vara fler. Kan det vara så att resultatet beror på 

att organisationssektorerna idag blivit allt mer lika varandra och att det även därför är så att 

funktionerna arbetar mer likt varandra? En fråga vi ställer oss är om idéerna om New public 

management kan ha en inverkan på att det idag är svårare att se tydliga skillnader mellan 

offentlig och privat sektor och att gränserna där emellan blir allt otydligare? Eller skulle det 

kunna vara så att det är som en av informanterna nämner, att HR-funktionen är en isolerad ö 

som ej påverkas av organisationernas olika styrning och struktur? Detta är spekulationer som vi 

anser vara intressanta att vidare studera, om det faktiskt kan vara så att dessa tankar stämmer. 

Denna studie har bidragit till en ökad förståelse för linjechefers syn på HR-funktionen och de 

stöd dem erbjuder, inom privat och offentlig sektor. 
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Bilaga 1 

Informationsbrev 
 

-gällande deltagande i en studie angående linjechefers syn på stödet från HR-

funktionen 

Hej! 

Vi är två studenter som läser sista terminen på Personalvetarprogrammet vid Umeå Universitet.  

Just nu håller vi på med vårt examensarbete inom pedagogik.  

Syftet med studien är att undersöka linjechefers syn på stödet från HR-funktionen inom privat 

och offentlig sektor.  

 

De frågeställningar som ligger till grund för studien är: 

 

På vilka sätt upplevs stödet från HR-funktionen i de olika organisationerna? 

Hur utnyttjas stödet från HR-funktionen? 

Vilken syn har linjecheferna på sin roll i relationen till HR-funktionen? 

Hur är linjechefernas syn på HR-funktionens roll i organisationen? 

Vilka skillnader och likheter kan vi urskilja mellan offentlig och privat sektor? 

Metoden vi valt för att samla in materialet är kvalitativa intervjuer och målet är att vi ska 

intervjua 4 linjechefer från en organisation inom den offentliga sektorn och 4 från ett företag 

inom den privata sektorn. För att inte viktig information ska försvinna och för att lättare kunna 

analysera resultatet kommer intervjuerna att spelas in. Självklart är det frivilligt att delta, men 

det skulle vara till stor hjälp för vår undersökning om du vill medverka. 

Tanken är att intervjuerna ska genomföras under vecka 17 och 18, och intervjun tar mellan 30-

45 minuter. Vi kontaktar dig angående lämplig tid för intervjun. 

Personuppgifterna kommer att behandlas konfidentiellt. För att garantera anonymitet  kommer 

det heller inte att framgå i studien vilka verksamheter som ingår. Resultaten kommer enbart att 

användas för denna undersökning.  

 

Vid frågor och funderingar kontakta oss via: 

 

Vi ser fram emot att träffa er! 

Med vänlig hälsning  

Emelie Hellström och Lisa Öberg 
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Bilaga 2 

Intervjumall 

Upplevelse av stöd 

 Finns det utarbetade riktlinjer för vilka typer av stöd ni erbjuds av HR?  

-i så fall hur ser dessa ut? 

 

 Vilka typer av stöd får du av HR-funktionen? 

-Vid vilka tillfällen/arbetsuppgifter får du stöd ifrån HR 

 

 Hur tycker du att stödet fungerar? 
 

Utnyttjas stödet 

Återkoppla till första frågan, om ja: 

 Hur utnyttjas den utarbetade planen för HR-stöd?  
(finns det stöd att få som inte utnyttjas?) 

 

 Vid vilka situationer skulle du vilja ha mer respektive mindre stöd? 

 
Linjechefers roll i relationen till HR 

 Hur ser er relation ut till HR? 

-arbetar ni nära varandra? nära samarbete? 

-i vilka frågor arbetar ni nära? 

 

 Vad är din roll i ert samarbete/relation? 

-är det ditt ansvar att ta kontakt med HR? ömsesidigt? 

 

 Skulle du vilja relationen kunna se ut på något annat sätt?  

-i så fall hur?   

 

Syn på HR-funktionens roll i organisationen 

 Vilka är HR-funktionens huvudsakliga arbetsuppgifter, som du ser? 

 

 På vilket sätt bidrar HR-funktionen till organisationens ekonomiska effektivitet? 

 

 På vilka sätt påverkar HR-funktionen de anställdas psykosociala arbetsmiljö? 

 

 Hur präglas HR-funktionens arbete av organisationens styrning och struktur? 

-Hade det kunna sett annorlunda ut om organisationen var styrd/uppbyggd på 
annat sätt? 


