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Sammanfattning 
 
Att arbeta som enhetschef inom offentlig sektor kan vara krävande på flera sätt. 
Verksamheten är politiskt styrd och måste vara fungerande för samhällets medborgare. 
Enhetscheferna har det yttersta ansvaret för sin personal, vilket kan innebära svåra situationer 
som ska hanteras på olika sätt, då ska HR-funktionen finnas som ett stöd. Denna uppsats 
syftar till att undersöka på vilket sätt enhetscheferna vill att HR-funktionen ska fungera. I 
uppsatsen kommer det göras en jämförelse mellan enhetschefernas förväntningar och faktiska 
upplevelser av HR-funktionen. Vidare undersöks också om samarbetet mellan enhetscheferna 
och HR-funktionen eventuellt bidrar till upplevelse av sammanhang hos enhetscheferna. 
Uppsatsen består av åtta kvalitativa semistrukturerade intervjuer med enhetschefer inom vård- 
och äldreförvaltningen i en kommunal verksamhet. Resultatet i uppsatsen visar att 
enhetscheferna har förväntningen att HR-ska vara lättillgängliga och kunna stötta med sin 
specialistkompetens inom HR-området. Det framkommer att upplevelserna av HR-funktionen 
är varierande beroende på vilken relation enhetscheferna har med sin HR-specialist. 
Uppsatsen visar att samarbetet mellan HR-funktionen och enhetscheferna är komplext och 
inte bidrar till upplevelser av sammanhang fullt ut. 
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1 INLEDNING 
På dagens arbetsmarknad finns fokusering på effektivitet, flexibilitet och produktivitet. 
Trender som New public management och LEAN används flitigt i flera organisationer, såväl 
privata som offentliga, för att förbättra verksamheterna. En arbetsmarknad som kännetecknas 
av dessa faktorer där det kontinuerligt ska presteras påverkar individerna som agerar på den, 
höga krav ställs på både medarbetare och chefer. I denna miljö spelar HR en viktig roll för att 
arbeta fram hållbara arbetsplatser.  
 
HR är en förkortning av Human Resources och handlar om mänskliga resurser. Det centrala 
för en HR-funktion är att hantera personalfrågor och se till att kompetensen hos personalen 
används på rätt sätt i organisationen. HR-arbetet utvecklas och förändras hela tiden, de senaste 
åren har en HR-transformation skett. Numera arbetar HR-funktionen i högre grad med 
strategiska frågor (Ulrich & Brockbank 2007, ss. 12-15). HR-funktionen är idag en stor del av 
det chefsstöd som chefer behöver för att klara av svårhanterliga situationer som uppstår i 
rollen som chef (Alvesson & Lundholm 2014, ss. 67-70). En svårighet gällande samarbetet 
kring chefskap och HR-funktionen är att tydliggöra vilka göromål och ärenden som tillhör 
vem, det finns här tendenser till otydlighet kring var gränsen går. Därför är det en fördel med 
en tydlig redogörelse kring vilka ärenden som tillhör vem, samtidigt som ett förtydligande 
kring att HR-funktionen finns till hands som stöd kan vara fördelaktigt (Alvesson & 
Lundholm 2014, ss. 90-100). En studie av Teo och Rodwell (2007) visar på problematiken 
som kan uppstå när förväntningar inte stämmer överens med vad som faktiskt upplevs i 
praktiken, där en otydlig roll kan vara grunden till att problem uppstår. Detta är något som 
kan leda till frustration hos cheferna när HR-funktionen inte längre levererar det stöd i 
operativa frågor i samma utsträckning som de tidigare gjort (Teo & Rodwell 2007).  
 
För att en HR-funktion ska skapa värde är det viktigt att fastslå vad som räknas in i HR-
funktionens arbete så att personalen i organisationen vet vad de kan förvänta sig av dem 
(Ulrich & Brockbank 2007, ss. 19-25). Boglind, Hällstén och Thilander (2013) skriver i sin 
forskning att det kan uppstå oklarheter om vilka roller och vilka arbetsuppgifter som chef 
respektive HR-funktionen ska ta sig an (Boglind, Hällstén & Thilander 2013, ss. 186-187).  
 
För att som chef kunna utföra ett bra arbete och också må bra i sin roll kan känsla av 
sammanhang spela en avgörande roll. Teorin KASAM består av tre delar; begriplighet, 
meningsfullhet och hanterbarhet. Dessa delar samverkar på ett dynamiskt sätt för att uppnå en 
känsla av sammanhang (Hultberg, Skagert, Johansson & Ahlborg 2010, ss. 8-22). När chefers 
förväntningar på HR-funktionen och faktiska upplevelser av HR-funktionen går hand i hand 
kan det finnas förutsättningar för chefer att känna en känsla av sammanhang. Frågan är om så 
är fallet? 
 
Becker (2008) skriver om föreställningar och menar att en uppsats tar sin början i 
föreställningar och att man i slutskedet förfinar och höjer föreställningen (Becker 2008, s. 23). 
Vårt forskningsområde tog sin början i ett intresse, där vi var nyfikna på att se vilka 
förväntningar chefer har på HR-funktionen. Då den valda organisationen för uppsatsen 
nyligen genomgått en omorganisation är HR-funktionen relativt nyligen sammansatt. Med 
detta som utgångspunkt vill vi belysa enhetschefers förväntningar och upplevelser av HR-
funktionen i en kommunal verksamhet. Förhoppningen är att HR-funktionen i organisationen 
ska kunna använda uppsatsen för att få en djupare inblick i enhetschefernas syn på HR-
funktionen, för att leverera HR-tjänster till enhetscheferna som de upplever värdeskapande. 
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Vår uppsats kommer att undersöka hur enhetschefer inom en kommunal verksamhet ser på 
HR-funktionen och dess chefsstöd. Att vara enhetschef innebär många ansvarsområden för 
verksamheten, personalansvar, arbetsmiljöansvar och budgetansvar. Rollen kräver bred 
kompetens och kunnighet inom många områden. I sin yrkesroll kan enhetscheferna behöva 
stöttning i form av specialistkompetens från HR-funktionen. När enhetscheferna ställs inför 
svåra situationer och omständigheter kan HR-funktionen vara till stor hjälp. Vår uppsats har 
sin utgångspunkt i HR-funktionen och dess värde. Förhoppningen är att utifrån ett 
chefsperspektiv få en inblick i enhetschefers förväntningar och faktiska upplevelser av HR-
funktionen.  

1.1 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att inom en kommunal Vård- och äldreförvaltning jämföra 
enhetschefers förväntningar på HR-funktionen med deras faktiska upplevelser av HR-
funktionen samt hur detta samarbete eventuellt bidrar till upplevelse av sammanhang hos 
enhetscheferna. 

1.2 Frågeställningar 
• Vilka förväntningar har enhetscheferna på HR-funktionen?  
• Vilka upplevelser har enhetscheferna av HR-funktionen?  
• Bidrar samarbetet enhetschefer och HR-funktion emellan till känsla av 

sammanhang för enhetscheferna? Om så är fallet, på vilket sätt? 

1.3 Begreppsdefinitioner 
Nedan definieras begrepp som är centrala i uppsatsen.  

1.3.1 HR 
HR står för Human Resources vilket på svenska översätts till mänskliga resurser. HR är 
benämningen på den roll i en organisation som arbetar med personalrelaterade frågor.  

1.3.2 HR-transformationen 
HR-transformationen är ett förändringskoncept som bygger på att skapa en bro mellan det 
klassiska personalarbetet, HR som står för Human Resources och M som står för 
management. Dessa två komponenter skapar HRM som man vanligen brukar definiera det 
nutida personalarbetet. HR-transformationens syfte är att skapa en HR-funktion som ger värde 
och affärsmässiga resultat till organisationen. Detta ska ske genom att HR-funktionen ska gå 
från att arbeta med administrativa arbetsuppgifter till att i högre grad arbeta mer med 
strategiska frågor för att organisationen ska uppnå affärsmässiga mål (Boglind, Hällsten & 
Thilander 2013, ss. 44-45). 

1.3.3 Värdeskapande HR  
Definitionen av värdeskapande HR utgår från Ulrich och Brockbanks modell om att HR ska 
skapa värde för organisationen och bidra till affärsmässig vinst. I det värdeskapande HR-
arbetet ska HR ”leverera värde” till såväl interna som externa parter. HR ska i det 
värdeskapande arbetet tänka organisationsnära och strategiskt för att generera mätbara värden 
till organisationens affärsresultat (Ulrich & Brockbank 2007). 

1.3.4 HR-funktion 
I denna uppsats definieras HR-funktion som den funktion i den kommunala organisationen 
som ger chefsstöd till enhetscheferna. Chefsstödet kan levereras på olika kommunikationssätt 
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genom exempelvis mail, telefon och möten. I den organisation som undersöks har 
enhetscheferna en specifik HR-avdelning att vända sig till vid personalrelaterade frågor som 
rör deras chefskap samt medarbetare. Dessa frågor kan gälla arbetsrätt, rehabiliteringsärenden, 
lönesättning, anställningsrelaterade frågor, rekrytering, uppsägningar, arbetsmiljöfrågor, 
konflikthantering, kompetensutveckling etc.  

1.3.5 Befattningen enhetschef inom vård- och äldreförvaltningen 
Vår definition av enhetschef utgår från befattningsbeskrivningen för de enhetschefer som är 
respondenter för uppsatsen. Som enhetschef förväntas man initiera och driva 
utvecklingsfrågorna inom sitt område samt skapa förutsättningar för en effektiv organisation 
och att utföra en kvalitativ god verksamhet. Enhetscheferna har operativt ansvar för brukare, 
personal, ekonomi, verksamhet, resultat och arbetsmiljö. Enhetscheferna skall vidare 
samordna, leda och utveckla arbetet inom enheten utifrån gällande mål, riktlinjer och aktuell 
lagstiftning. Enhetscheferna ingår även i en ledningsgrupp tillsammans med områdeschef och 
andra enhetschefer, där man förväntas utveckla kvalitén i verksamheten för att uppfylla 
politiska mål för Vård och Äldreförvaltningen.  

1.3.6 Strategiskt respektive operativt arbete  
Vår definition av strategiskt respektive operativt arbete i denna uppsats utgår från våra egna 
uppfattningar då vi anser att det inte tydligt framkommer i Ulrich och Brockbanks (2007) 
teori vad dessa begrepp praktiskt innebär. Strategiskt arbete handlar om långsiktiga 
planeringar. De huvudsakliga frågorna handlar om utveckling som sker på lång sikt och 
anpassning till framtida förändringar. Det strategiska arbetet utförs främst utifrån ett 
överskådligt utvecklingsläge. Det kan bland annat handla om mallar, rutiner och policys. 
Operativt arbete handlar om praktiska uppdrag. Det är fokuserat på handlingar som ska 
utföras i nutid eller inom snar framtid. Det operativa arbetet utgörs främst utifrån ett detaljerat 
och mer konkret utvecklingsläge.  

1.4 Avgränsningar 
Vetenskapliga studier inom samhällsvetenskapen behöver avgränsas, eftersom det inte är 
genomförbart att nå en förklaring som är total kring det studien undersöker (Dannefjord 1999, 
ss. 10-11). Uppsatsen är avgränsad till en kommunal verksamhet. Inom den kommunala 
verksamheten finns många olika förvaltningar. Uppsatsen görs inom Vård- och 
äldreförvaltningen. Ytterligare en avgränsning i uppsatsen är chefer, där vi valt en och samma 
chefsgrupp, enhetschefer, de enhetschefer som vi har intervjuat är endast en liten del av hela 
gruppen enhetschefer inom Vård- och Äldreförvaltningen. Uppsatsen utgår från ett 
chefsperspektiv genom att den fokuserar på chefers syn på HR-funktionen. 
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2 BAKGRUND 
Nedan följer information kring omorganisationen som skett inom den kommunala 
verksamheten, informationen nedan har vi fått från HR-chefen för Vård- och 
äldreförvaltningen inom kommunen. Informationen är relevant att delge utifrån uppsatsens 
syfte och för att tydliggöra empirin.  
 
HR-chefen berättar att när politikerna inom den kommunala verksamheten bestämde att det 
skulle upprättas facknämnder istället för de stadsdelar som fanns tidigare, fick alla 
personalsekreterare (som den gamla befattningsbeskrivningen löd) söka om sina tjänster. De 
hade då möjlighet att söka alla lediga tjänster i kommunen, inte bara inom sitt 
specialistområde. Dock var det bara en personalsekreterare som valde att söka till en annan 
yrkesroll. Personalsekreterarna sökte sina nya tjänster utifrån intresseområde, de som redan 
tidigare arbetade inom äldreomsorgen sökte sig till äldreomsorgen, detta gällde även dem som 
arbetade inom skolan och förskolan. När personalsekreterarna sökte och blev erbjuden nya 
tjänster fick de en ny befattningsbenämning och numera heter alla som arbetar med HR-frågor 
i den kommunala verksamhet HR-specialister.  
 
I kommunen genomfördes en beräkning och antalet tjänster fördelades i de nya 
fackförvaltningarna beroende på storlek. Till Vård- och äldreförvaltningen bestämdes det att 
skulle finnas sex HR-specialister. I den interna platsjournalen fanns dessa sex tjänster att välja 
på för de personalsekreterare som fick söka om sina tjänster. Det var totalt fyra personer som 
sökte sig till Vård- och äldreförvaltningen i den interna rekryteringsprocessen. HR-chefen 
tillägger dock att den kommunala verksamheten införde anställningsstopp under stora delar av 
år 2016. Det innebar att det fanns fler vakanta HR-specialisttjänster att söka till än vad det 
fanns befintliga personalsekreterare. När den interna rekryteringsprocessen var klar fick den 
kommunala verksamheten gå ut och genomföra en extern rekryteringsprocess till olika 
förvaltningar, det var mellan 4-6 HR-specialister som skulle rekryteras externt till de nya 
fackförvaltningarna. I den rekryteringsprocessen anställdes två nya HR-specialister till Vård- 
och äldreförvaltningen. 
 
Vid årsskiftet 2016/2017, startade alla nya fackförvaltningar. HR-chefen berättar att hens nya 
grupp bestod av sex HR-specialister och två HR-administratörer. HR-administratörerna 
arbetar bland annat med att ta fram statistik, bevaka Lagen om anställningsskydd samt 
rekryteringsadministration. Fyra av HR-specialisterna kom från någon av de tidigare 
stadsdelsförvaltningarna och två rekryterades extern. När HR-chefen för Vård- och 
äldreförvaltningen påbörjade sitt uppdrag startade också arbetet med att få alla HR-
specialister att arbeta på "samma sätt", i en del stadsdelsförvaltningar arbetades det mer 
konsultativt mot cheferna och i vissa arbetade man mer med administrativt stöd mot cheferna. 
Respektive HR-chef har själva styrt sina förvaltningar och också påverkat hur de har arbetat 
med HR-frågorna, och vilken typ av stöd som cheferna erbjudits.  
 
HR-chefen berättar vidare att när uppdragen delades upp fick respektive HR-specialist välja 
vilket område de ville arbeta mot. Två HR-specialister hade tidigare arbetat mot samma chef 
som de valde att ha kvar i den nya organisationen, men några hade arbetat mot helt andra 
områden (förskola etc.) och hade inga relationer med de enhetschefer som fanns inom Vård- 
och äldreförvaltningen. HR-chefen poängterar att de fick själva fick välja område och det är 
fortfarande denna områdesindelning som gäller. Varje HR-specialist arbetar konsultativt mot 
sina enhetschefer och erbjuder kvalificerat HR-stöd i alla HR-frågor, exempelvis rekrytering, 
arbetsrätt, lönebildning, rehabilitering etc.  
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HR-chefen säger att HR-funktionen fortfarande har en del arbete kvar att göra innan alla HR-
specialister arbetar på liknande sätt. Det är en utmaning som HR-funktionen idag arbetar med. 
Omorganisationen har inte inneburit någon förändring kring ansvarsområden för varken 
enhetschefer eller HR-specialister. 
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3 TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER  
Nedan beskrivs teorier och tidigare forskning kopplat till uppsatsens syfte. 
 
Uppsatsen kommer att utgå från den normativa teorin HR-transformation. Vi har valt att 
avgränsa teoriavsnittet till att utgå från HR-transformation från ett relationellt perspektiv då 
uppsatsens fokus till stor del bygger på samspelet mellan enhetschef och HR-funktion. Denna 
teori utgår från att HR genom mänskliga resurser ska skapa värde för olika aktörer (Ulrich & 
Brockbank 2007, ss. 12-15). Teorin förknippas ofta med att värdet ska stå för den 
affärsmässiga vinsten, men värdet innefattar även värde för medarbetare, chefer, klienter samt 
brukare etc., som i sin tur ska generera en så bra verksamhet som möjligt. Den empiriska 
studien i denna uppsats sker i offentlig sektor inom en kommunal verksamhet. Därför ligger 
fokus främst på HR-värde för att skapa förutsättningar för chefer att utforma en väl 
fungerande verksamhet snarare än en affärsmässig vinst. I denna uppsats undersöks en 
omsorgsverksamhet, det är en institutionaliserad verksamhet som inbegriper 
myndighetsutövning grundad i lagstiftning och förordningar. Därför föll också valet på 
relationellt perspektiv då det i stor utsträckning bygger på teorin om institutioners påverkan på 
människors beteende (Boglind, Hällstén & Thilander 2013, s. 183). 
 
Den deskriptiva teorin KASAM kommer också användas för att få en ytterligare förståelse för 
enhetschefernas förväntningar och upplevelser av HR-funktionen. Känsla av sammanhang 
uppkommer när man känner begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. KASAM är något 
som ofta används i ledarskapsperspektiv. Grundtanken i KASAM är att nå välbefinnande och 
hälsa, där det gäller att hitta balans mellan alla tre aspekter (begriplighet, hanterbarhet och 
meningsfullhet) för att känna en känsla av sammanhang (Hultberg et al. 2010). Vår ingång 
med KASAM som teori är att studera hur samarbetet mellan enhetschef och HR-funktionen 
eventuellt bidrar till en känsla av sammanhang för enhetscheferna.  

3.1.1 HR-transformationen 
HR-transformationen är en idé om att transformera, omvandla HR-arbetet till något mer 
effektivt och strategiskt. HR-transformationen är ett koncept, som “en lösning” på att 
organisera HR-arbetet på bästa sätt. Dave Ulrich (2007) modell bygger på att organisera HR-
funktionen som en shared service-organisation. Konceptet illustreras som en trebent pall (the 
three-legged stool, (Figur 1)) som bygger på tre centrala komponenter. Två enheter är 
centrala, dessa är serviceenheten och expertenheten. Den tredje enheten är lokala “HR 
business partners”. De mer standardiserade administrativa arbetet utförs av serviceenheten, 
det transaktionella HR-arbetet. Det transformativa HR-arbetet genomför expertenheten och 
lokala HR partners. Dessa enheter utför uppgifter som levereras till olika aktörer för att skapa 
värde till hela organisationen (Boglind, Hällstén & Thilander 2013, ss. 12-13). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1: Den trebenta pallen (Boglind, Hällsten & Thilander 2013, s. 13). 
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3.1.2 Värdeskapande HR 
HR har de senaste åren genomgått en förändringsfas. Tidigare var HR-funktioners uppgifter 
mer administrativa och inriktade på löner och förmåner. Idag är dessa delar i stor utsträckning 
outsourcade och ligger inte längre inom HR:s ansvarsområde. Istället har HR-funktionen gått 
till en roll att hantera mer strategiska frågor, ett värdeskapande arbete som är mer strategiskt 
inriktat. HR ska skapa värde för flera aktörer, både interna så som medarbetare och chefer 
samt externa så som kunder och investerare. HR ska skapa värde som levereras till dessa 
aktörer vilket ska leda till affärsmässig vinst för verksamheten (Ulrich & Brockbank 2007, ss. 
12-15). Ulrich och Brockbank (2007) understryker hur viktigt det är att HR- medarbetaren 
utgår från mottagaren och inte från givaren. Deras grundläggande princip för att skapa 
värdeskapande HR är att HR-medarbetaren inte ska påtvinga andra sina åsikter, handlingar 
och mål utan istället vara öppen för hur andra vill göra. Den verkliga inverkan får HR-
medarbetaren när de utgår från mottagarna och vad som är viktigt för dem menar författarna. 
Exempelvis skulle HR-medarbetaren i en situation där linjechefen är oroad för att inte uppnå 
de strategiska målen kunna hjälpa till och visa hur en satsning på HR-arbete skulle kunna 
bidra till att chefen uppnår målen (Ulrich & Brockbank 2007, ss. 10-15). Då Ulrich och 
Brockbank (2007) inte har någon klar definition på vad strategiskt respektive operativt arbete 
handlar om utgår vi från vår definition som finns under begreppsdefinitioner. Det strategiska 
arbetets huvudsakliga frågor handlar om utveckling som sker på lång sikt och anpassning till 
framtida förändring och utveckling. Det operativa arbetet är fokuserat på handlingar som ska 
utföras i nutid eller inom en snar framtid.  
 
Värdeskapande HR består av fem delar som tillsammans blir en enhetlig HR-modell: externa 
realiteter, aktörsintressen HR-processer, HR-resurser och HR-medarbetare. För att HR-
funktionen ska bli effektiv ska HR-processerna anpassas till de externa affärsrealiteterna 
menar Ulrich och Brockbank (2007). Det kan exempelvis vara teknik, demografiska 
förändringar, ekonomin och kontrollfunktioner. Om man känner till dessa externa realiteter på 
sin verksamhet kan HR-processerna anpassas och relateras till de problem som linjecheferna 
står inför. Genom att HR-medarbetarna är medvetna om omvärlden och den föränderliga 
kontext som verksamheten är en del av kan HR-resurserna fördelas på ett fördelaktigt sätt för 
verksamhetens bästa. HR-arbetets värde definieras av aktörsintressenterna, dessa är som 
tidigare nämnt cheferna, medarbetarna, investerarna och kunderna. Genom att HR fokuserar 
mer på att leverera det som spelar roll för aktörerna menar Ulrich och Brockbank (2007) att 
det gör HR-funktionen mer effektiv. HR ska genom att skapa organisatoriska förutsättningar 
underlätta för linjechefer att kunna implementera strategier. Genom att uppmuntra och stötta 
individuella färdigheter och kompetenser ska HR skapa värde för medarbetarna. Detta ska i 
sin tur skapa produktivitet som ger förutsättningar för verksamheten att kunna ha långsiktiga 
anställningar (Ulrich & Brockbank 2007, ss. 19-22). 
 
HR-processerna ska vara anpassade efter det som ska levereras till aktörerna och det måste 
kontinuerligt definieras och utvecklas för att stämma överens med det som aktörerna förväntar 
sig. Inom HR-processerna ingår flera verksamhetsområden exempelvis performance 
management, informationsrutiner, anställningar, arbetsflödesprocesser, kompetensutveckling, 
utvärderingar och feedback. Alla dessa områden ska hanteras av HR-funktionen på ett sätt 
som ökar värdet. HR-funktionen ska fördela och organisera HR-resurserna på ett strategiskt 
och kreativt sätt. HR-medarbetarnas individuella kompetenser ska kombineras för att skapa 
värde. I fördelningen av HR-resurser ingår även organiseringen av HR-transformationsarbetet 
och HR:s omvandlingsarbete. Detta omvandlingsarbete innebär att det traditionella 
administrativa HR-arbetet outsourcas till centrala servicefunktioner vilket medför större fokus 
på strategiska frågor för den interna HR-funktionen. Enligt Ulrich och Brockbank (2007) ska 
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HR-medarbetarna ha olika specialistområde och roller i funktionen. De föreslår fem olika 
roller för HR-medarbetarna, talesperson för medarbetare, funktionsexpert, utvecklare av 
humankapital, strategisk planerare och ledare. För att HR-funktionen ska kunna leverera värde 
på ett effektivt sätt måste HR-medarbetarna behärska HR-kompetenser (Ulrich & Brockbank 
2007, ss. 22-24).  

3.1.3 HR-transformationen ur ett relationellt perspektiv 
Det finns olika sätt att se på HR-transformationen. Boglind, Hällstén och Thilander (2013) tar 
exempelvis upp institutionella perspektivet, rationellt perspektiv och relationella perspektivet. 
Denna uppsats kommer att fokusera på teorin HR-transformationen utifrån det relationella 
perspektivet. För att kunna få förståelse för vilka konsekvenser HR-transformationen utifrån 
det relationella perspektivet ger chefer och HR-medarbetare är det tre aspekter som är viktiga. 
Det första är att HR-arbete konstrueras av aktörer, både chefer och HR-medarbetare. Det är 
dessa båda aktörer som har ett samspel och gemensamt skapar en struktur genom sina 
uppfattningar och tolkningar om verkligheten. Detta innebär att utifrån relationellt perspektiv 
är det inte lätt att genomföra en HR-transformation och det tar lång tid. Den andra aspekten 
handlar om att runt aktörerna finns institutioner (uppfattningar, värderingar och normer) som 
verkar. Institutionerna formar medvetet och omedvetet aktörernas handlingar och beteende. 
Den sista aspekten handlar om att HR-medarbetares och chefers samspel sker utifrån 
vanemässiga mönster. Det relationella perspektivet menar att människan inte enbart förstår sig 
själv utifrån sig själv utan också utifrån sin omgivning och sina relationer. Det ömsesidiga 
agerande som finns mellan HR-medarbetare och chef påverkas således av både externa och 
interna institutioner samt mönstret som finns i samspelet dem emellan (Boglind, Hällstén & 
Thilander 2013, s. 183). 
 
Boglind, Hällstén och Thilander (2013) påvisar i sin forskning att agerande och samspel 
mellan chef och HR-medarbetare sker utifrån tidigare erfarenheter och situationer. 
Exempelvis om en chef inte vill hantera ett svårt ärende med en av sina medarbetare utan 
istället lämna över det till HR-medarbetaren beror det troligen på chefens tidigare agerande 
och samspel med HR-medarbetaren. På samma sätt är HR-medarbetarens agerande och 
bemötande konstruerat efter tidigare händelser. Exemplet ovan beskriver sociala 
konstruktioner och aktörernas gemensamma organisationsföreställningar, dessa är 
institutionella logiker som blir ramverk för aktörernas handlingar. Det finns också 
institutioner som kan vara av mer formell karaktär som exempelvis lagar, regler och 
förordningar (Boglind, Hällstén & Thilander 2013, s. 185).  
 
Ytterligare en dimension av HR-transformationen utifrån det relationella perspektivet är 
makt- och beroendeaspekten. I relationen mellan chef och HR-medarbetare har chefen ofta 
kompetensövertag kring den operativa verksamheten medan HR-medarbetaren har mer 
kompetens när det gäller HR-frågor. Detta betyder att båda aktörerna har ett ömsesidigt 
beroende av varandra och båda påverkar de makt- och beroendeförhållande som finns. 
Linjecheferna och HR har olika befattningar i organisationen som inbegriper olika roller i 
verksamheten. Dessa befattningar grundas på vilka arbetsuppgifter som förväntas genomföras 
av individen. Det är vanligt att det uppstår oklarheter om dessa roller och att informationen 
från de olika aktörerna om förväntningar på vad de olika aktörerna ska genomföra brister 
(Boglind, Hällstén & Thilander 2013, ss. 186-187). 
 
För linjecheferna har relationen med HR-medarbetaren ett stort värde. Relationen innebär ett 
utbyte av tjänster och relationen bygger på förtroende för kompetens men också personligt 
förtroende. Forskningsresultatet från (Boglinds, Hällsténs & Thilanders (2013) studie visar att 
linjecheferna inte känner lika stor trygghet i att söka hjälp med personalfrågor hos ett 
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servicecenter som att prata med en personlig kontakt som man redan har en relation till 
(Boglind, Hällstén & Thilander 2013, s. 191).  

3.1.4 KASAM 
KASAM står för känsla av sammanhang och är en teori som togs fram av Aaron Antonovsky. 
Teorin används främst inom arbetsmiljöområdet för att få förståelse för och arbeta fram en 
tillfredställande psykosocial arbetsmiljö. Antonovsky menar i sin teori att god hälsa påverkas 
av hur man upplever sig själv i ett sammanhang och vilken förståelse och meningsfullhet man 
känner. Teorin förklarar vilka hälsofrämjande faktorer som gör att människor blir och förblir 
friska. I rapport nr 9 (Hultberg et al. 2010) beskriver Institutet för stressmedicin ett utdrag av 
alla de faktorer och nyckelbegrepp som avgör om en arbetsplats arbetar med hälsofrämjande 
arbete. Meningsfulla arbetsuppgifter, inflytande i arbetsprocesser, socialt stöd och 
förutsägbarhet är exempel på faktorer som kan ha betydelse för känsla av sammanhang. 
Antonovsky är noga med att påvisa att känsla av sammanhang är en dynamisk process, hans 
teori är att man varken är fullständigt frisk eller sjuk utan att man hela tiden är någonstans 
emellan dessa stadier beroende på olika omständigheter (Hultberg et al. 2010, ss. 8-22). 
 
I den dynamiska processen KASAM ingår tre faktorer, begriplighet, hanterbarhet och 
meningsfullhet. Begriplighet handlar om att få förståelse för sitt arbete och sina 
arbetsuppgifter. Viktiga delar för att skapa begriplighet är att ha fungerande kommunikation 
mellan olika delar i organisationen och mellan individer i olika roller. Information och 
feedback måste också fungera för att känna arbetstillfredsställelse och engagemang i arbetet. I 
begreppet hanterbarhet ingår det att individen känner att det finns resurser samt att individen 
har rätt kompetens för att utföra sitt uppdrag. När individen har balans mellan krav, kontroll 
och socialt stöd samt balans mellan arbetsbelastning och återhämtning blir arbetssituationen 
hanterbar. Faktorer som egenkontroll, inflytande och uppmuntran är också förutsättningar för 
individerna att känna hanterbarhet. Sista delen i KASAM är meningsfullhet. Känsla av 
meningsfullhet bygger på vilken nytta och vilken betydelse individen känner att arbetsinsatsen 
har. Viktiga delar för att känna meningsfullhet är tydliga mål och belöning när de uppnås samt 
samhörighet med kollegor och förtroende inför uppdrag. Genom att känna meningsfullhet på 
arbetet ökar arbetsglädjen och intresset (Hultberg et al. 2010, ss. 23-26).  
 
Teorin KASAM kommer att appliceras på respondenterna i denna uppsats. Förhoppningen är 
att ge en djupare förståelse för relationen och samarbetet enhetschef och HR-funktionen 
emellan. KASAM är ett begrepp som ofta är kopplat till välbefinnande. Det är därför 
intressant att se hur HR-funktionen kan stötta enhetscheferna i deras krävande roll. En känsla 
av hanterbarhet skulle kunna upplevas om HR-funktionen ger enhetscheferna tillräckliga 
resurser så att de kan utföra arbetet på ett bra sätt. Upplevelsen kan också förstärkas om 
enhetscheferna får utrymme till reflektion på arbetstid. Om enhetscheferna får uppskattning 
och respons för sitt arbete kan det ge en känsla av meningsfullhet. Begriplighet skulle kunna 
upplevas om enhetschefen har en övergripande förståelse för HR-funktionens arbete utifrån 
sin arbetssituation.  

3.2 Tidigare forskning 
I detta kapitel redogörs för tidigare forskning kring denna uppsats syfte. Artiklar, 
avhandlingar och litteratur kring HR-funktionens leverans, otydliga roller mellan chef och HR 
samt känsla av sammanhang för chefer är i fokus. Redogörelsen för tidigare forskning ligger 
till grund för diskussion och analys av det insamlade materialet.  



 

10 
 

3.2.1 Chefers syn på HR-transformation och HR-leverans 
Boglind, Hällstén och Thilander (2013) har studerat sju olika organisationer och deras 
införande av HR-transformation. Forskningen om hur cheferna reagerade och hur relationen 
mellan HR-funktionen och cheferna ser ut är intressant för denna uppsats då enhetschefernas 
syn på HR-funktionen undersöks. I de organisationer som Boglind, Hällstén och Thilander 
(2013) har studerat framkom det tydliga nackdelar som cheferna ansåg att HR-
transformationen hade medfört. Här framkommer det att cheferna uppskattade 
personkännedom och fysisk närvaro genom att enkelt kunde gå och fråga HR om hjälp 
(Boglind, Hällstén & Thilander 2013, ss. 107-108). I forskningen framkommer också att 
cheferna upplevde att de kunde ta upp känsliga frågor med sin HR-medarbetare då de hade 
etablerade personliga relationer. I den nya HR-funktionen efter HR-transformationen utan den 
etablerade kontakten var detta inte lika enkelt. Saknade av vanan att ha sin HR-medarbetare 
att vända sig till var väldigt stor och cheferna i studien ansåg att den uppbyggda relationen 
dem emellan var viktig (Boglind, Hällstén & Thilander 2013, ss. 122-123). I relationen mellan 
chef och HR-medarbetare kännetecknas samarbetet av att lösa personalarbetet på bästa sätt. 
HR är ett bollplank i frågor som speciella individfrågor, ingångslöner samt att hålla koll på 
bemanningstal, sjukskrivningar och frisknärvaro. Många frågor handlar också om lagar, avtal 
och praxis beskriver en chef i författarnas forskning. Att HR ska vara ett stöd i dessa operativa 
frågor är vad cheferna förväntar sig av HR (Boglind, Hällstén & Thilander 2013, ss. 128-129). 
När det gäller att hantera arbete med personal påvisade Renwicks (2003) i sin undersökning 
att cheferna efter införandet av HR-transformationen upplevde HR-stödet som viktigt. 
Chefernas upplevelse var att HR med sin kompetens, kring bland annat arbetsrätt underlättade 
med sitt stöd, samtidigt som de redogjorde att regelboken istället finns att använda vid en del 
frågor. Vid mindre regelstyrda frågor som exempelvis motivation och utveckling av personal 
upplevde cheferna inte att HR levererade vad de önskade (Renwick 2003). 

3.2.2 Strategiskt och operativt HR-arbete 
När det gäller betydelsen av HR-funktionen påvisar Teo och Rodwell (2007) i sin 
undersökning att HR-funktionens operativa arbete har en positiv påverkan på chefernas 
arbete. När HR-funktionen har stort fokus på att arbeta strategiskt upplever cheferna inte att 
de operativa stöd de förväntar sig levereras. När cheferna känner att HR-funktionen har en 
viktig operativ roll leder det till mer auktoritet, vilket i sin tur leder till mer tidsutrymme för 
HR-funktionen att arbeta strategiskt. Det gör att HR-funktionen lämnar över mer av det 
administrativa arbetet till cheferna. Situationen kan upplevas som motsägelsefull då cheferna 
inte upplevde att HR-funktionen levererade ett fullständigt stöd. Här skapas en problematik 
kring vem som ska göra vad och om HR-funktionen ska fokusera mestadels på strategiskt 
eller operativt arbete (Teo & Rodwell 2007).  
 
Whittaker och Marchington (2003) tar även de upp HR-utvecklingen och det strategiska 
arbetet som inneburit ett bredare ansvar för cheferna i sin studie. Det ökande ansvaret för 
cheferna har främst framkommit kring det operativa arbetet, men också en del övergripande 
HR-uppgifter. Det har hanterats olika beroende på erfarenheten vad gäller chefskap. När det 
gäller chefer som har flera års erfarenhet tycker de sig klara sina uppgifter bra utan allt för 
mycket operativ hjälp. De cheferna med färre års erfarenhet upplevde inte att deras 
upplevelser på HR-stödet levde upp till deras förväntningar. Deras upplevelse var att det tog 
lång tid att få återkoppling alternativt att det inte fick tag på HR-funktionen (Whittaker & 
Marchington 2003). I studien påvisas också att vid chefernas problemhantering gällande svåra 
situationer med medarbetare är den personliga kontakten mellan HR och chef avgörande. 
Cheferna i studien anser att ett stöttande samarbete dem emellan är betydelsefullt för att 
personalarbetet ska fungera bra (Whittaker & Marchington 2003).   
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Holt Larsen och Brewster (2003) har genomfört en studie om fördelningen av HR-arbete. De 
har tittat på de europeiska trenderna som råder angående uppdelningen av personalarbete 
mellan HR och linjechef. Deras studie visar att tendensen är att HR lämnar den administrativa 
rollen mer och mer, istället får HR en mer konsultliknande roll gentemot linjecheferna. Detta 
medför att det administrativa arbetet i större utsträckning blir chefernas ansvar. Artikeln visar 
på att denna förflyttning av arbetsuppgifter skapar otydlighet i vem som ska göra vad, det blir 
otydliga roller mellan HR och linjechef (Holt Larsen & Brewster 2003). Vidare skriver 
Nehles, van Reijmsdijk, Kok och Looise (2006) i sin forskning om det decentraliserade 
personalansvaret som uppstår för linjecheferna genom denna förflyttning. Nehles et al. (2006) 
beskriver att det är brist på chefsstöd från HR-funktionen samt tidsbrist som kan göra 
personalarbetet problematiskt för linjechefen (Nehles et al. 2006).   

3.2.3 Rollfördelning chef och HR emellan 
Oklarheter kring HR-funktionens strategiska respektive operativa arbete är något som Teo och 
Rodwell (2007) menar kan leda till att cheferna inte alltid tycker sig få det stöd de vill ha i det 
operativa arbetet, vilket i sin tur kan få HR-funktionen att känna att de försätts i en dubbelroll. 
Det “nya” HR som ska jobba allt mer åt det strategiska hållet kan göra att chefer upplever en 
känsla av att det operativa stödet saknas, något som bland annat kan handla om vilka 
arbetsuppgifter som tillhör vem (Teo & Rodwell 2007). Holt Larsen och Brewster (2003) 
påvisar i sin forskning om det komplexa samspelet mellan HR-specialister och chefer, det är 
en svår gränslinje gällande vilka frågor som ägs av vem, samtidigt som relationen HR-
specialister och chefer emellan är i ständig rörelse. Vidare förs ett resonemang kring 
hierarkiska skillnader när de framställer olikheterna i det ansvar cheferna tar kring HR-frågor. 
Det kan skilja sig beroende på hur mycket erfarenhet cheferna har samt vilken 
organisationsnivå de befinner sig på (Holt Larsen & Brewster 2003). Guest och King (2004) 
har genomfört en studie som också visar på HR-funktionens komplexa roll, där HR-
funktionen än idag kan ha svårt att finna rätt roll i organisationer. I sin studie påvisar de HR-
medarbetares komplexa roller och dess problematik med att ge en värdeskapande effekt än 
idag är rådande (Guest & King 2004). Kiambati, Aiyabi och Itunga (2012) har vidare studerat 
trebenta pallen och dess kapacitet att bringa värde. Studien visar att när det finns en ömsesidig 
föreställning hos HR-funktionen kring modellens funktion är den värdeskapande för 
organisationen. Det handlar om hur tjänster ska fördelas till kund och på vilket sätt samt av 
vem HR-arbetet ska genomföras (Kiambati, Aiyabi och Itunga 2012). 

3.2.4 Känsla av sammanhang 
Ulrich och Brockbank (2007) menar att en tät relation där HR-funktionen och cheferna 
samarbetar mot samma mål och med samma värderingar främjar verksamheten och 
individernas enskilda arbete (Ulrich & Brockbank 2007). Ann Bergman (2009) skriver i sin 
avhandling på uppdrag av Socialstyrelsen om faktorer som påverkar personalens arbetsvillkor 
inom äldreomsorgen. Syftet med hennes rapport är att genom en litterär redogörelse se vilka 
förutsättningar och villkor som påverkar situationen i arbetet för individer som arbetar inom 
äldreomsorgen. Litteraturredovisningen redogör främst för gruppens enhetschefer och deras 
situation och roll. Bergman (2009) skriver i sin forskning att det kollegiala sociala stödet är 
viktigt för enhetscheferna då rollen är krävande. I det sociala stödet ingår flera aspekter, det 
kan vara uppskattning och feedback eller mer praktisk avlastning. Det handlar också om att få 
ingå i ett socialt sammanhang och att individen får känna tillhörighet i en grupp. Det 
framkommer också i Bergmans (2009) forskning att förutsättningar av mer materiell karaktär 
har betydelse för enhetschefernas välbefinnande på arbetet. Det kan exempelvis handla om att 
de har bra tillgång till administrativa och tekniska hjälpmedel. Teorin KASAM används i 
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forskningen för att förklara arbetsvillkorens betydelse för chefers ledarskap och 
förutsättningar. Studien visar att enhetschefernas arbete är krävande med mycket ansvar och 
höga krav med restriktiva resurser, samtidigt är arbetsuppgifterna och rollen stimulerande 
samt utvecklande vilket gör att enhetscheferna känner meningsfullhet. Problematik som lyfts 
fram i studien hos enhetscheferna inom äldreomsorgen är rollkonflikter eftersom de ingår i 
flera olika relationer inom organisationen. De har verksamhetsansvar gentemot 
förvaltningschefer och i ett ytterligare steg till kommunens politiker samtidigt som de har 
personalansvar för sina medarbetare (Bergman 2009).  
 
Stefan Hult (2008) är legitimerad sjuksköterska och enhetschef på utredningsenheten, på 
Lunds universitetssjukhus. Hult (2008) skriver i sin artikel om det salutogena ledarskapet, ett 
ledarskap som är hälsofrämjande och värdegrundsbaserat. Syftet med ledarskapet är att främja 
välbefinnande, motivation och kompetens på arbetet. Hult (2008) beskriver att det salutogena 
ledarskapet innehåller KASAM-begreppet och kan kopplas till alla tre aspekter i KASAM; 
hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet. Hanterbarhet uppstår då det finns tid till 
delaktighet för chefen. Hult (2008) skriver att för att få balans i arbetet krävs det att det finns 
utrymme för reflektion. För att det ska ske måste organisationen styra sin verksamhet så den 
möjligheten ges. Hult (2008) skriver att känslan av att känna mening i arbetet förstärks om 
individen medverkar socialt i en verksamhet av värde. Meningsfullheten blir också starkare 
om man har engagemang och får uppskattning i sitt arbete. För att begriplighet ska infinna sig 
är det viktigt att det man inte förstår eller det som är okänt förklaras på ett tillfredsställande 
sätt. Begriplighet handlar också om att få en helhetsbild av hela arbetssituationen men också 
övergripande förståelse för hela organisationen och verksamheten man befinner sig i. Han 
skriver också om fyra olika strategier som är viktiga för att uppnå känsla av sammanhang på 
arbetet. Dessa är mål och sammanhangsmarkeringar, öppen och ärlig dialog, feedback, tid och 
delaktighet, samt lust och intresse (Hult 2008).  
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4 METOD 
Det som i stora drag inkluderar vetenskaplig metod är hur materialet samlas in och hur frågor 
ställs för att nå rätt typ av material (Dannefjord 1999, s. 1). I metoden nedan beskrivs urvalet, 
hur materialet samlades in, tillvägagångssättet vid insamling av material, hur materialet 
bearbetades och analyserades. Slutligen beskrivs etik, trovärdighet, värderingar och förståelse.  
 
I denna uppsats valde vi att använda oss av kvalitativa intervjuer, vi ansåg att det var den 
metod som var mest lämpad för att samla in det material vi behövde för att kunna besvara 
våra frågeställningar (Dannefjord 1999, s. 3). Den kvalitativa metoden lämpade sig väl för 
vårt syfte då vi på djupet ville få en förståelse för enhetschefernas och HR-funktionens 
relation. Syftet med uppsatsen var att belysa respondenternas subjektiva helhetsbild av 
förväntningar och upplevelser av HR-funktionen, därför var en kvalitativ metod lämplig att 
använda.  
 
Temana som finns i resultatdelen är utifrån våra frågeställningar och det är utifrån dessa som 
det insamlade empiriska materialet har analyserats. I resultatdelen har vi varit öppna med en 
diskussion inom ramen för uppsatsens frågeställningar och med en induktiv ansats har det 
empiriska materialet format analysen. I diskussionsdelen har en mer deduktiv ansats formats 
då vi applicerat teoretiska begrepp på vårt empiriska material. Uppsatsen tar därför avstamp i 
en abduktiv ansats, då analysen är en kombination av både induktiv och deduktiv ansats i 
olika steg i analysen och pendlar mellan teori och empiri (Bryman 2011, ss. 26-28).  
 
Uppsatsen är inspirerad av forskningsmetoden Grounded Theory, där målsättningen varit att 
samla in så mycket material som möjligt. När uppsatsen påbörjades fanns inga föreställningar 
kring enhetschefernas förväntningar och upplevelser på HR-funktionen inom den kommunala 
verksamheten, det vi visste var att det nyligen skett en omorganisation. I uppsatsen är 
intervjupersonernas synvinklar och tankesätt det centrala (Bryman 2011, ss. 513-519). 

4.1 Urval 
Då det inte var möjligt för oss att undersöka alla enhetschefer inom den valda kommunen 
gjordes ett urval. I kvalitativ forskning innefattar urvalet att få de som deltar att komma till 
insikt med att de har kunskap kring det som ska granskas (Becker 2008, s. 78). Ett riktat urval 
genomfördes på grund av praktiska skäl. Enhetschefer valdes för att nå chefer som är på 
samma nivå i organisationen, samt för att se hur de upplevde HR-funktionen utifrån sin 
gemensamma yrkesroll. Då gruppen enhetschefer inom den valda kommunen är stor 
avgränsade vi oss till enhetschefer inom Vård- och äldreförvaltningen. Ett riktat urval var till 
vår fördel då de personerna som intervjuades var relevanta utifrån våra frågeställningar 
(Bryman 2011, ss. 434-435).  
 
Det har gjorts åtta intervjuer. Målet var att belysa enhetschefernas syn på HR-funktionen. När 
de åtta intervjuerna genomförts ansågs det tillräckligt för att kunna analysera det empiriska 
materialet. Detta samtidigt som urvalet gjorts utifrån pragmatiska skäl. Intervjuerna varade i 
cirka 30 minuter. Det har inte valts något köns-, etnicitets- eller åldersperspektiv i uppsatsen, 
urvalet har enbart utgått från att respondenterna ska vara enhetschefer.  
 
Förloppet med att nå intervjupersoner började med att vi via HR-chefen för Vård- och 
äldreförvaltningen inom den valda kommunen fick åtta namn på enhetschefer. Därefter 
kontaktade vi dessa enhetschefer och angav datum vi kunde genomföra intervjuerna på. De 
som intervjuades fick själva bestämma om de ville delta inom de tidsramar vi hade. 
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4.2 Material  
För att samla in det material som behövdes användes semistrukturerade intervjuer och en 
intervjuguide utformades. Bryman (2011) skriver om semistrukturerade intervjuer, där 
intervjupersonerna har möjlighet att exemplifiera och utveckla svaren. Semistrukturerade 
intervjuer är mer flexibla än strukturerade intervjuer, vilket innebär att det finns chans att 
ställa följdfrågor. Samtidigt finns det en guide med frågor att utgå ifrån så att intervjun inte 
går utanför ramen för uppsatsens syfte. Det ger också intervjupersonen chansen att ta upp 
saker från sitt perspektiv och frambringa ett djup (Bryman 2011, s. 415) Intervjuguiden 
delades in i fyra delar med utgångspunkt i frågeställningarna, bakgrundsfrågor kring 
chefskapet, förväntningar på HR-funktionen, upplevelser av HR-funktionen samt upplevelsen 
av sammanhang. Vid många av frågorna uppmuntrades intervjupersonerna till att utveckla 
och exemplifiera sina svar för att komma åt så mycket material som möjligt. När 
intervjuguiden konstruerats fick vi återkoppling av vår handledare, utöver det genomfördes 
två pilotstudier. Dessa genomfördes på två utomstående chefer för att se vad mer som kunde 
finjusteras och för att få återkoppling på våra frågor (Bryman 2011, ss. 258-259). 

4.3 Tillvägagångssätt 
Becker (2008) beskriver en intervju som en samverkan mellan forskare och intervjupersoner, 
en samhörighet med möjligheten att framställa det som framkommer under samtalet (Becker 
2008, s. 138). Intervjuerna genomfördes på plats hos respektive enhetschef. Under 
intervjuernas genomförande deltog båda studenterna, där den ena var något mer passiv och 
förde anteckningar medan den andra förde intervjun och ställde frågor med hjälp av 
intervjuguiden. Det var till fördel att en student agerade mer passivt och kunde ta fasta på 
aspekter som intervjuaren inte la märke till, samt komma med följdfrågor. Vem som agerade 
mer passivt och vem som var mer aktiv varierade.  
 
I samband med att vi via mail kontaktade intervjupersonerna för att stämma av när intervjun 
kunde genomföras berättades syftet med uppsatsen, vilket gjorde att intervjupersonerna från 
början visste intervjuns ämne. När intervjuerna genomfördes utgick vi från intervjuguidens 
olika teman, med bakgrundsfrågor kring chefskapet först och fortsatte sedan vidare med 
förväntningar och upplevelser på HR-funktionen samt frågor om KASAM. Intervjufrågorna 
under varje del i intervjuguiden följdes för det mesta i turordning, med vissa undantag 
beroende på intervjuns gång och hur den utformade sig. Vid tillfällen då intervjupersonerna 
tog upp något som ansågs var intressant följdes det upp med följdfrågor för en mer 
djupgående insikt och uppfattning. För att få en bekräftelse på de tolkningar vi gjorde under 
intervjuns gång, ställdes bekräftande frågor. Det gjordes för att säkerställa att vi förstått 
intervjupersonerna på rätt sätt. En annan orsak till de bekräftande frågorna var att vi ville lyfta 
sådant som ansågs var intressant. Beroende på vad som kom upp under intervjuerna kunde 
detta sedan även lyftas i senare intervjuer för att få en förståelse för hur det uppfattas av de 
andra intervjupersonerna. Intervjuerna spelades in för att kunna ta del av det insamlade 
materialet till transkriberingarna.  
 
För att ta del av information kring hur de gått tillväga med omorganisationen kontaktades HR-
chefen inom Vård- och äldreförvaltningen, detta redovisas i kapitlet empiriskt sammanhang.  

4.4 Bearbetning och analys av material 
Bryman (2011) beskriver att det är till fördel att spela in intervjun och därefter transkribera, 
detta var något vi beaktade. Vi spelade in intervjuerna, vilket gjorde att fokus kunde ligga på 
intervjun, vi kunde på så sätt vara närvarande under hela intervjun. Det gjorde också att vi i 
efterhand kunde ta del av hela intervjun och på så sätt inte gick miste om någon information. 
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Det är av intresse för forskaren att i efterhand kunna ta del av hela intervjun för att på så sätt 
kunna gå tillbaka och kontrollera vad som sagts och på vilket sätt. Att ha intervjuerna på 
papper gör också bearbetningen enklare, på så sätt kan relevanta citeringar plockas ut och det 
blir enklare att urskilja teman (Bryman 2011, ss. 428-432).  
 
Varje intervju transkriberades ordagrant, när transkriberingarna var klara raderades dessa och 
allt annat material som samlats in. Vid transkribering framgick inga namn, intervjupersonerna 
döptes istället om till fiktiva namn. När allt material transkriberats påbörjades analysen av det 
insamlade materialet. Vi började med en genomgång av alla transkriberingar för att få en 
överblick över intervjuerna, något Bryman (2011) rekommenderar, då man får en överblick 
över det som man själv anser intressant utan att gå ner på detaljnivå (Bryman 2011, s. 525).  
 
För att sedan kunna hitta kopplingar och urskilja teman ströks allt som var likasinnat under 
och bildade ett tema. Efter grovindelningen i olika teman så kopplades även materialet med 
annan formulering men samma betydelse in i teman. Bryman (2011) skriver om vikten av 
kritisk granskning kring koderna. När man går igenom kodningen bör ord eller meningar som 
beskriver samma innehåll beskrivas lika (Bryman 2011, ss. 523-525).  
 
Att koda materialet som samlats in är ofta starten när det gäller analysdelen i kvalitativa 
processer. Bryman (2011) skriver om värdet i kodningen, som kan ge en bättre förståelse av 
de material som samlats in och vikten av att påbörja kodningen så tidigt som möjligt och få 
intervjuerna på papper. Kodningen är starten i analysen och är en viktig del som underlättar 
när materialet ska analyseras (Bryman 2011, ss. 523-525). Material som analyserades bröts 
ner, vilket bidrog till mindre material att jobba vidare med. Samtidigt som det ledde till en 
styrning vad gäller tänkandet kring det insamlade materialets innebörd. 
 
Kodningen som gjorde att det insamlade materialet delades upp i olika teman gjorde att vi fick 
ut innehållet i intervjuerna som var av vikt för att besvara våra frågeställningar. Inledningsvis 
analyserade vi enhetscheferna och deras bakgrund, för att få en överblick i deras arbete som 
enhetschefer. Dessa bakgrundsfrågor skapade ett eget tema vid kodningen. De huvudsakliga 
temana var enhetschefernas förväntningar respektive upplevelser av HR-funktionen samt 
KASAM under dessa övergripande teman valde vi att ha något mer specificerade kategorier 
med olika beskrivningar på förväntningar respektive upplevelser. De mer specifika temana 
valdes efter att vi läst det transkriberade materialet. Transkriberingarna lästes igenom 
upprepade gånger samtidigt som vi strök under det vi ansåg relevant och intressant kring 
förväntningar respektive upplevelser på HR-funktionen samt KASAM.  
 
Bryman (2011) skriver om jämförande design, det handlar om att nå en förståelse av ett 
fenomen genom att jämföra två eller flera fenomen. Det centrala i en jämförande design är att 
kunna se selektiva drag i två eller flera fenomen som förutsättning för tankemässiga slutsatser 
(Bryman 2011, ss. 80-83). Vi använde oss av jämförande design eftersom vi ständigt jämförde 
det insamlade materialet och på så sätt kunde finna överensstämmelser och skiljaktigheter. 
Vår analys utgick alltså från det insamlade materialet där vi jämförde det som kom fram under 
intervjuerna. När vi analyserade det insamlade materialet användes även tidigare forskning 
som jämförelse.  

4.5 Etik 
Vi har utgått från de etiska principer som Bryman (2011) tar upp. Informationskravet innebär 
att alla berörda personer har informerats om uppsatsens syfte, där det är frivilligt att delta och 
det är godtagbart att hoppa av när som under uppsatsens gång. Efter det fick vi ett 
godkännande av samtliga enhetschefer att de ville delta, vilket innebär att samtyckeskravet 
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uppfylldes. Alla uppgifter kring de personer som deltar i uppsatsen behandlas med sekretess. 
Uppgifter kring personer som deltagit bevaras så att ingen kan komma åt det. Det går inte att 
utläsa i uppsatsen vem som sagt vad, inga namn nämns varken i den färdigskrivna uppsatsen 
eller under uppsatsens gång, något alla som deltagit i vår uppsats informerades om innan 
godkännande om deltagande. Vid transkriberingen framkom inga namn, vilket innebär att inte 
heller resultatredovisningen innefattar några namn. Allt insamlat material raderades när 
uppsatsens resultat stod klart. Det innebär att även kravet om konfidentialitet uppfylldes. De 
som deltog i uppsatsen informerades också om att det insamlade materialet enbart skulle 
användas i forskningsändamål och för att nå uppsatsens syfte innan godkännande om 
deltagande och därmed uppfylldes nyttjandekravet. Eftersom att vi under uppsatsarbetets gång 
förhöll oss till dessa krav säkerställde vi att uppsatsen genomfördes med ett etiskt 
tillvägagångssätt (Bryman 2011, ss. 131-133). 

4.6 Tillförlitlighet 
När det gäller kvalitén i forskning skriver Bryman (2011) att validitet och reliabilitet är 
vanliga kriterier när det kommer till kvantitativ forskning, däremot har många forskare 
resonerat kring dess relevans för kvalitativa undersökningar. Det finns en nödvändighet i att 
ändå kunna bedöma de kvalitativa undersökningarnas kvalité och det har därför specificerats 
alternativa begrepp till validitet och reliabilitet. De alternativa förslagen till validitet och 
reliabilitet som tas upp är tillförlitlighet och äkthet. Tillförlitlighet är uppdelat i fyra 
beståndsdelar: trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet att styrka och 
konfirmera (Bryman 2011, ss. 352-355) 

4.6.1 Trovärdighet 
Trovärdighet handlar om resultatens trovärdighet och sannolikhet. För att skapa trovärdighet i 
resultatet gäller det att säkerställa att uppsatsen har följt de regler som finns och att resultaten 
kontrolleras av de personer som deltagit i uppsatsen, som en bekräftelse på att svaren 
uppfattats rätt (Bryman 2011, ss. 354-355). Vi ställde bekräftande frågor under intervjuns 
gång för att säkerställa att våra tolkningar stämde med respondenternas åsikter och 
upplevelser. Transkriberingen skickades dock inte till respondenterna. Däremot får alla som 
deltagit ta del av den färdigställda uppsatsen. 

4.6.2 Överförbarhet 
Överförbarhet handlar om hur överförbart vårt resultat är på en annan miljö. När det gäller 
generalisering i en kvalitativ undersökning kan det vara problematiskt då kvalitativ 
undersökning för det mesta har ett ganska litet urval. Man kan då istället försöka göra en 
noggrann observation, vilket gör att den som läser får en tydlig bild och bra redogörelse av det 
empiriska materialet. På så sätt får man själv besluta om resultatet kan överföras till andra 
miljöer (Bryman 2011, s. 355). Vi valde att avgränsa vår uppsats till en kommunal 
verksamhet och till en grupp med chefer på samma nivå. Inom den kommunala verksamheten 
valde vi dessutom att avgränsa oss till Vård- och äldreförvaltningen. Vi utgick utöver det från 
en normativ och en deskriptiv teori samt tidigare forskning något som skapade förutsättning 
för viss generaliserbarhet.  

4.6.3 Pålitlighet 
Pålitligheten handlar om huruvida det går att få liknande resultat vid ett annat tillfälle. Miljön 
i en organisation är dock i ständig förändring och det blir därför svårt att yttra sig om hur 
resultatet skulle bli vid ett annat tillfälle. Det är därför av vikt att ha ett kritiskt 
förhållningssätt och att redogöra för alla uppsatsens delar. Det som kan göra undersökning 
mer pålitlig är att ha någon som granskar uppsatsen och dess information under 
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undersökningens gång (Bryman 2011, s. 355). Medvetenheten kring organisationens ständiga 
förändring fanns vid intervjuerna. Uppsatsen beskriver endast kontexten som fanns vid 
intervjuernas genomförande. Tillsammans med vår handledare granskade vi vår uppsats under 
undersökningens gång, vilket gjort uppsatsen mer pålitlig.  

4.6.4 En möjlighet att styrka och konfirmera 
Den fjärde delen handlar om att forskarens värderingar inte påverkar undersökningen på ett 
avgörande sätt (Bryman 2011, ss. 355-356). Vi hade en viss förförståelse kring 
enhetschefernas eventuella upplevelser och åsikter då forskning av liknande studier har 
studerats. 

4.6.5 Äkthet 
Utöver de ovanstående tillförlitlighetskriterierna finns det fem frågor kring äkthet. Första 
frågan man ställer sig är om undersökningen ger en generell bild. Upplevelsen är att vi hade 
fått en mer generell bild om vi intervjuat fler antal enhetschefer. Nästa fråga som ställs är om 
undersökningen hjälper personer som medverkat att få en förståelse för situationen och miljön 
de arbetar i. Vi upplevde att deltagandet i intervjun väckte frågor hos enhetscheferna, då 
många fick reflektera kring sitt samarbete med HR. Vidare ställs frågan om undersökningen 
bidragit till att få en bild av andras upplevelse kring miljön. Det tror vi eftersom 
enhetscheferna fått reflektera kring våra intervjufrågor, samtidigt som alla som deltagit fått 
chansen att ta del av vår uppsats i efterhand. Fjärde frågan som ställs är om undersökningen 
gjort att de medverkande kan ändra sin situation, vår förhoppning är att vår uppsats ger HR en 
bild av vad enhetscheferna förväntar sig av HR-funktionen och att de tillsammans kan få 
förväntningar och upplevelser att gå hand i hand. Om inte annat kan de ge ett förtydligande 
kring vad enhetscheferna kan förvänta sig av HR-funktionen. Den sista frågan som ställs är 
om undersökningen har gjort att den valda organisationen fått möjlighet att använda 
uppsatsens resultat för att förbättra verksamheten. Det är något som är svårt att svara på i 
dagsläget, då vi inte följt upp de frågor som uppsatsen berör med den kommunala 
verksamheten (Bryman 2011, ss. 356-357).  

4.7 Förståelse och värderingar 
Innan uppsatsen påbörjades hade vi en förståelse kring de teorier vi valt att använda oss av: 
HR-transformation, värdeskapande HR och KASAM. Dessa teorier har vi tagit del av under 
utbildningens gång och fått förståelse för under våra tre år av studier på Högskolan i Borås. 
Tidigare forskning var något som granskades under uppsatsens gång men det fanns även en 
förståelse kring forskningens ämnen då dessa berörts under våra studieår. Metoden och det 
analytiska arbetet har utgått från den kunskap vi fått med oss under utbildningens gång, 
framförallt med utgångspunkt i kursen Samhällsvetenskaplig metod.  
 
Vi hade ingen förförståelse eller några värderingar kring den valda organisationen för 
uppsatsen. Däremot fick vi en förståelse kring organisationen och dess uppbyggnad efter 
omorganisationen i samband med ett möte med HR-chefen för Vård och äldreförvaltningen i 
ett tidigt skede av uppsatsskrivandet. I samband med det fick vi också enhetschefernas 
befattningsbeskrivning, vilket gjorde att vi fick en förförståelse kring deras arbete.  
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5 RESULTAT 
Nedan presenteras det empiriska material som samlats in under de åtta intervjuerna, vidare 
innehåller resultatdelen även en analys av intervjuerna.  

5.1 Bakgrund 
Enhetscheferna som deltar i uppsatsen har arbetat olika länge som enhetschefer inom den 
kommunala verksamheten. Tre av enhetscheferna har jobbat mellan tre och fem år, en 
enhetschef har jobbat i sju år samt en i ett år. Två av enhetscheferna har lång erfarenhet i 
rollen och har arbetat 20 respektive 30 år i organisationen. I sina roller som enhetschefer har 
de ansvar för olika stora grupper med medarbetare. Antalet varierar mellan åtta och 40 
medarbetare.  

5.1.1 Svåra situationer som enhetschef 
I detta avsnitt presenteras vilka situationer som enhetscheferna upplever som svåra att hantera. 
Det är av relevans då HR-funktionen finns som stöd för enhetscheferna med sin 
specialistkompetens gällande personalrelaterade frågor. En situation som upplevs som svår är 
när man har mycket administrativt arbete samtidigt som medarbetare och brukare hör av sig 
med ärenden som behöver prioriteras. Även andra oförutsedda situationer kan vara jobbiga att 
hantera, ärenden som kan störa det dagliga arbetet. Det handlar om att medarbetarna i många 
fall har förväntningar på att enhetscheferna ska komma med snabba lösningar. Ett annat 
exempel på en oförutsedd situation är vikarier som ska hanteras i samband med frånvaro. En 
enhetschef säger att det är svårt när hen inte är på plats för att hantera personalärenden då 
enhetschefen sitter på annan adress än sin verksamhet.  
 
En enhetschef pratar om sin spretiga chefsroll då hen haft ansvar för olika grupper/områden. 
Detta är en svårhanterlig situation som gör det svårt att ge alla medarbetare lika mycket av sitt 
chefskap, en situation som var utmärkande just för denna enhetschef.  
 
Ytterligare en aspekt som kom upp som svårhanterlig är när det gäller uppdrag genom 
politiska beslut som enhetscheferna inte alltid står bakom, krav från verksamhetschefer som i 
sin tur har krav från politiker. Balansen mellan att i detta läge vara enhetschef för 
medarbetarna och få dessa att må bra och samtidigt göra ett gott arbete för organisationen är 
inte alltid enkelt.  
 
Svåra samtal med medarbetarna när det gäller frånvaro samt arbetsmoral upplever en 
enhetschef som det svåraste att hantera. Svåra samtal när det händer tragedier för 
medarbetarna är något som de erfarna enhetscheferna nämner som krävande. En annan 
situation som upplevs som svår är när det finns missbruksproblem hos medarbetaren. En 
svårighet i den situationen är när personen inte själv inser sitt problem. En enhetschef menar 
att då måste hen få personen att förstå att hen behöver hjälp. Vidare är just 
rehabiliteringsärenden något som nämns som svåra situationer att hantera. Där ingår svåra 
samtal av olika slag där medarbetarna är sjuka eller har problem på olika sätt. En enhetschef 
säger att det svåraste är att alla personer är olika och att hen måste hitta sätt att hantera det.  

5.1.2 HR-relaterade ärenden 
Enhetscheferna beskriver hur de hanterar svåra situationer och i vilka situationer de använder 
HR:s kompetens.  
 
En enhetschef berättar att hen löser hög arbetsbelastning, som bland annat 
rehabiliteringsärenden, genom att arbeta långa arbetsdagar. En annan enhetschef hanterar 
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svåra situationer genom att prioritera det som är bråttom och reflektera kring vad som är 
viktigt. För att hantera svåra samtal beskriver en av enhetscheferna att hen förbereder sig väl 
genom att ta fram statistik kring det som problematiken gäller, exempelvis frånvaro.  
 
En av enhetscheferna med lång erfarenhet beskriver hur hen hanterar svåra samtal med sina 
medarbetare. Enhetschefen säger att hen genom åren har haft flera samtal i tidigare roller i 
yrkeslivet med människor som har haft svår problematik med sig från olika bakgrunder.  
Enhetschefen beskriver sin roll i dessa situationer på följande sätt:  
 

Jag försöker vara medmänniska, men ändå klargöra att det här är arbetsrelaterat 
och det här är inte arbetsrelaterat. Jag anser att man måste ha en holistisk 
ingång i det hela, man måste få en helhetsbild.  

(Enhetschef Filip) 
 
Det är viktigt att få en helhetsbild och se vad det egentliga problemet är. Hen säger att ofta 
skyller medarbetaren på jobbet men problemet har sin grund i något annat. Det är viktigt att 
enhetschef och medarbetaren har samma bild av vad problemet är. Det är också viktigt att 
även HR-specialisten i rehabiliteringsärendet har samma bild av vad medarbetaren har för 
problem.  
 
Ytterligare en enhetschef poängterar vikten av sin erfarenhet när det kommer till att hantera 
svåra situationer samtidigt som hen, tillsammans med två andra enhetschefer, har tagit upp 
vikten av HR-funktionen i dessa svåra situationer. En av dessa enhetschefer säger sig ta hjälp 
av HR-funktionen, någon behöver täcka luckorna för den kunskap enhetscheferna själva inte 
har menar enhetschefen. Flertalet enhetschefer nämner att det inte är helt ovanligt att de pratar 
om svåra situationer med andra enhetschefer istället för att kontakta HR-funktionen. Det 
känns som en enklare process samtidigt som de alla hanterar liknande situationer menar 
enhetscheferna.  
 
När det kommer till i vilka ärenden enhetscheferna har kontakt med HR-funktionen så 
uppkom mestadels samma svar. Många tar upp rehabiliteringsärenden som ett ärende där de 
oftast tar hjälp av HR. Innan omorganisationen infördes det inom en av stadsdelarna en 
rehabiliteringsmodell, där HR-funktionen tar över ärendet och går vidare med processen när 
det gått tre månader. Modellen beskriver flera av de intervjuade enhetschefer som något 
positivt. Vidare betonar många att de främst använder HR-funktionen vid komplexa ärenden 
men ibland även vid enklare ärenden. Ärendena handlar exempelvis om konflikter, 
rådgivning, tjänstledighet, avtal, lagar och regler. 

5.2 Förväntningar på HR-funktionen 
Nedan presenteras de förväntningar som enhetscheferna har på HR-funktionen.  

5.2.1 Enhetschefernas förväntningar på HR-funktionen 
Flertalet av enhetscheferna har stora förväntningar på HR-funktionen och det stödet som de 
kan ge. Enhetscheferna vet vem de har som HR-specialist och vem de ska vända sig till. Ändå 
poängteras vikten av att vara tydlig med vem varje enhetschef har som HR-specialist. En av 
enhetscheferna beskriver det som att HR ska vara ett stöd som förmedlar råd i svåra beslut. 
“Alltså förebygga så att vi enhetschefer känner oss trygga och så vi kan fatta rätt beslut och 
det tycker jag är jätteviktigt...” (Enhetschef Henrietta). Det uppkommer ofta svåra ärenden 
och i dessa fall förväntar sig enhetscheferna få stöd av HR-funktionen samt att de ska ha 
specialistkompetens kring sitt område. Men förväntningarna ligger också i att få stöd genom 
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bekräftelse på att man som enhetschef tänker rätt. I rollen som enhetschef har man flera 
områden att ansvara över vilket gör att man inte kan allt. Eftersom HR arbetar ”100 procent” 
med HR-frågor är förväntningen att de ska stötta upp enhetscheferna när det dyker upp 
oklarheter och frågor. Förväntningar finns också på att HR ska uppdatera enhetscheferna om 
nya förutsättningar inom personalområdet. Det kan bland annat handla om nya 
författningssamlingar från Arbetsmiljöverket, lagar, nya regler gällande försäkringskassan och 
rehabiliteringsärenden.  
 
Många av enhetscheferna förväntar sig kontinuerlig uppföljning en gång i månaden för att 
stämma av med sin HR-specialist. Det skulle uppskattas om det fanns mer kontinuerlig 
kontakt, exempelvis varje vecka där HR-funktionen stämmer av situationen med 
enhetscheferna. Det var delade meningar kring HR-funktionens medverkande vid 
budgetuppföljningen som sker en gång i månaden för vissa enhetschefer. I vissa fall där 
enhetscheferna har budgetuppföljning är både HR-funktionen och ekonomi närvarande i vissa 
fall inte. Alla enhetscheferna utom en, som inte har kontinuerlig uppföljning med HR vid 
budgetmöte, önskar att detta skulle ske. Resultatet här visar att enhetschefernas syn på HR-
funktionens närvarande vid budgetuppföljningen är motsägelsefull, det då vissa enhetschefer 
har en önskan om att få en timme själv med HR-specialisten istället för att de ska vara ett 
bihang under budgetuppföljningen. Det hade resulterat i bättre kvalité menar enhetscheferna. 
Ytterligare en förväntning som kom upp är att HR-funktionen ska arbeta verksamhetsnära och 
närmare enhetscheferna, att HR-funktionen inte enbart ska arbeta utifrån listor och statistik. 
 
En av enhetscheferna påpekar att i svåra samtal får HR-specialisten gärna ta över samtalet och 
använda sin kompetens, men de ska aldrig ta några beslut och det är heller inte förväntningen.  
Enhetscheferna pratar om stödet och tillgängligheten från HR-funktionen. Det ska inte ta allt 
för lång tid att få återkoppling, utan att det ska ske relativt snabbt, då det ständigt kommer nya 
ärenden. Det ska gå att nå HR-funktionen inom rimlig tidsram för att få det extra stöd som 
krävs. Det finns förväntningar på att kunna ställa frågor till HR-funktionen, förväntningar på 
att HR ska vara ett bollplank och kunna ge svar på det enhetscheferna själva inte har 
kompetens inom. Ett exempel som uppkom är att enhetscheferna blivit hänvisade till vissa 
paragrafer eller hänvisade att kontakta någon annan inom organisationen. När HR-specialisten 
inte har kompetens eller hinner stötta upp finns förväntningen på att det ska finnas någon 
annan att nå på HR-funktionen. “Man ska veta vad man kan förvänta sig, det bästa är om de 
kan förklara vad vi som chefer kan förvänta oss av HR” (Enhetschef Charlie).  
 
En enhetschefs önskan är att ha högre förväntningar på HR och hen beskriver att på sin 
tidigare arbetsplats fanns HR inom mindre områden. Det gjorde att de kunde stötta i mer 
operativa frågor, hen hade önskat bli mer avlastad i administrativa frågor. Enhetschefen 
menar att HR-funktionen i den kommunen som hen arbetar i nu arbetar på konsultbasis, vilket 
gör att de inte hinner ge den stöttning som önskas. Utifrån de resurser som finns så lever HR-
funktionen upp till hens förväntningar.  

5.2.2 Om HR-funktionen lever upp till förväntningarna 
På frågan om HR-funktionen lever upp till enhetschefernas förväntningar är svaren inte 
enhetliga, vissa upplever att HR lever upp till förväntningarna medan några enhetschefer 
upplever att det är tveksamt utifrån olika aspekter. Det finns olika svar på varför vissa är 
tveksamma. Vi bedömer att orsaken till viss del handlar om omorganisation som nyligen skett 
och att enhetscheferna endast har samarbetat med sin HR-specialist några få månader.  
 
HR-funktionen lever inte alltid upp till förväntningarna, enhetscheferna tycker de ger bra 
hjälp men saknar den verksamhetsnära delen. En enhetschef beskriver sina delade meningar 
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om HR-funktionen. En del saker har fungerat bra medan hen ibland får tillbaka frågan som 
ställts och själv får söka upp svaret. En enhetschef poängterar att HR-funktionen behöver 
tydliggöras: 
 

Det jag väntar på är att man ska kunna tydliggöra saker. Sen är jag inte en 
person som sitter och väntar, jag tar reda på det själv av någon annan eller så. 
Men då kan det finnas en viss besvikelse i att man inte fått de stöd man velat, 
men det släpper jag efter en stund, man måste jobba. Stödet behöver förbättras, 
som exempel är det omöjligt att få tag på någon, den som är hänvisad att jobba 
ut mot oss. Men då ringer jag någon annan. 

 (Enhetschef Charlie) 
 
En enhetschef upplever att HR-stödet fungerar bra:  
 

Man kan omöjligt hålla sig uppdaterad kring allt. HR används mest i strategiska 
frågor, som rehab etc., i jobbiga frågor behöver man få lite tyngd. Många söker 
upp HR också ser jag, men jag är väl inte den som person heller utan det är väl 
främst när det kör ihop sig. 

(Enhetschef Anna) 

5.3 Upplevelser av HR-funktionen 
Nedan presenteras de upplevelser som enhetscheferna har av HR-funktionen. 

5.3.1 Kontakten med HR-funktionen 
Det råder delade meningar kring upplevelsen av om HR-funktionen underlättar för 
enhetscheferna i dess dagliga arbete eller inte, samtidigt som en del har svårt att besvara 
frågan eftersom omorganisationen nyligen skett. Omorganisationen har inte ändrat 
ansvarsområdena för HR-specialisterna eller enhetscheferna men däremot arbetar man med att 
ta fram nya rutiner och mallar för hur HR-funktionen ska arbeta framöver. Hur mycket 
kontakt enhetscheferna har med HR-funktionen beror också på dagssituationen och vad för 
typ av ärenden som är aktuella. En av enhetscheferna påpekar att chefsstödet från HR-
specialisten underlättar, att kunna ställa frågor och snabbt få svar: “Och det underlättar ju för 
att annars hade jag ju fått tagit reda på de här sakerna själv och det hade tagit tid för mig och 
det hade tagit tid för alla, så det är tidsbesparande” (Enhetschef Filip). Det poängteras att när 
HR-specialisterna sitter i samma lokaler som enhetscheferna fungerar kommunikationen 
bättre. När enhetscheferna inte sitter i samma lokaler som sin HR-specialist upplevs det inte 
att HR-funktionen underlättar i det dagliga arbetet. En enhetschef beskriver en situation där 
hens HR-specialist inte var på plats, då ställde enhetschefen frågan till HR-chefen istället: 
“Jag hade någon fråga om företrädesrätt och då var hen väldigt tillmötesgående och hen sa att 
ja du får gärna komma när du vill” (Enhetschef Filip). Enhetschefen säger att nu är 
upplevelsen att kontakt tas med HR vid specifika ärenden.  

5.3.2 Samarbetet mellan enhetschef och HR  
Upplevelsen är att samarbetet enhetschef och HR-specialist emellan har varit olika bra 
beroende på vilken HR-specialist som enhetscheferna har samarbetat med. En problematik 
som framkommer är den svårtolkade gråzonen mellan HR-specialist och enhetschef. En 
enhetschef menar att det kan vara enklare ärenden som HR-specialisten lätt kan lösa med sin 
kompetens, men för enhetscheferna är det tidskrävande:  
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Det blir ju bra i slutändan men det tar mycket av min energi och tid som man 
kunde lagt på någonting annat. Och då anser jag att får man då specialisthjälp 
så kan man hjälpas åt istället.  

(Enhetschef Emma)  
 
Det framkommer också att om enhetscheferna inte får tag i HR, tar de saken i egna händer 
och antingen ringer en annan HR-specialist eller letar upp svaren själv. En enhetschef säger 
”… det är främst det här: Var är de när man behöver dem? “ (Enhetschef Charlie). Ringer 
enhetscheferna en annan HR-specialist är det viktigt att de svarar lika, annars uppstår 
otydlighet.  
 
Den personliga kontakten mellan HR-specialist och enhetschef tas upp som en viktig aspekt 
för att samarbetet ska fungera. En enhetschef beskriver att personkemin är viktigt för att hen 
och HR-specialisten ska kunna göra ett bra jobb ihop. Vidare förklarar hen om ett svårt samtal 
med en medarbetare där den personliga kontakten mellan hen och HR var betydelsefull: 
 

Jag tror det har mycket med personkemi att göra också. Jobbar man ihop så är 
det bra att personkemin fungerar. Men det vet man ju aldrig man vet ju inte vad 
det är för människa den där HR eller de känner ju inte mig som enhetschef. 
Men personkemi har ofta fungerat bra så jag har inte upplevt att jag inte fått 
den hjälpen jag behöver. Det kan räcka att vi tittade på varandra och visste ja 
nu är det du som ska prata. Eller jag kunde titta på henne och jag inte visste 
vad jag skulle säga och då tittade jag på henne så följde hon upp. Man hittade 
ett system som fungerade bra.  

(Enhetschef Henrietta) 

5.3.3 HR-funktionens stöttning 
Enhetscheferna poängterar att när både ekonomi och HR är med på budgetuppföljningen är 
upplevelsen att HR inte kommer till sin rätt och aktivt får arbeta med att stötta enhetscheferna. 
Upplevelsen är att när HR- och ekonomiparterna är med på budgetuppföljningen lyssnar 
respektive parter knappt när den andre pratar om sitt respektive område.  
 
Vetskapen om att HR-funktionen finns till hands om det behövs underlättar det dagliga 
arbetet. Det är ett bra stöd som borde användas bättre, samtidigt som det nämns att HR-
funktionen är svåra att få tag på när det väl behövs. En av enhetscheferna har en HR-specialist 
som endast jobbar 50 %, vilket ger en upplevelse av att det inte finns tillräckliga resurser. 
Detta skapar en upplevelse av att HR är ganska långt ifrån enhetscheferna. 
 
En förekommande upplevelse är att det ofta tar för lång tid att få återkoppling och feedback 
av HR-funktionen. Muntlig feedback vid personalärenden är något som förekom i gamla 
organisationen men inte i den nya menar flera enhetschefer. Dock råder det delade meningar 
då en enhetschef får återkoppling när hen gör rätt och feedback om HR tycker det finns andra 
sätt som är bättre. Det är endast en av enhetscheferna som nämner att de får uppskattning av 
HR-funktionen. Det framkommer också att de enhetscheferna med längre tid i organisationen 
upplever mindre behov av feedback än de som varit kortare tid i organisationen.  

5.3.4 Olikheter kring kontakten med HR-funktionen 
Det finns en övergripande förståelse kring HR-funktionens arbete. Men det framkommer 
under flera intervjuer att enhetscheferna vill ha olika kontakt och olika mycket hjälp av HR-
funktionen, något som vissa menar beror på hur man är som enhetschef. En del tar själva 
kontakt med HR-funktionen när det behövs, annars utför de gärna sina personalärenden på 
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egen hand. Det är något som tros bero på erfarenheten, desto längre man jobbat desto mindre 
behov har man av HR-funktionen. Flertalet av enhetscheferna menar att man blir trygg i sin 
roll och jobbar mer mot sina kollegor istället. Dock påpekas det av enhetscheferna att HR-
funktionen kan hjälpa till mer men att det inte sker. HR-stödet till enhetscheferna ser olika ut 
beroende på hur enhetschefen är och vilken bakgrund de har. Det är vanligare att gå till en 
kollega och bolla svåra frågor än att gå till HR-specialisten.  
 
Ett tydliggörande av vad enhetscheferna kan förvänta sig av HR-funktion skulle vara bra 
menar de intervjuade. En enhetschef säger sig få hjälp när hen ber om det, däremot ber hen 
inte om hjälp i vissa HR-relaterade frågor som hen fått hjälp med på tidigare arbetsplatser. Vi 
tolkar det som att det finns en medvetenhet om att HR-funktionen inte jobbar på samma sätt 
inom denna organisation och en anpassning efter organisationskulturen har skett.  

5.3.5 HR-relaterad administration 
Många nämner att de använder HR-funktion i sitt dagliga arbete i form av dokument och 
mallar som finns tillgängliga. Tidigare fick enhetscheferna själva arbeta fram rutiner och 
mallar, vilket innebar att hjulet behövde uppfinnas flera gånger. HR-funktionen har tagit fram 
nya kompendier som underlättar arbetet för enhetscheferna. Det är viktigt att informationen 
som HR-funktionen ger ut är lätt att hitta samt att det är lätt att söka upp information om man 
behöver. Detta är något som fungerar bra i den nya organisationen. En del använder inte de 
gemensamma dokumenten särskilt mycket, utan poängterar att det viktigaste är att det 
dokumenteras och inte hur det dokumenteras. De enhetscheferna som varit i organisationen 
länge använder inte mallarna särskilt mycket, de upplever sig ha bra koll efter många år som 
enhetschef. Detta i motsats till en annan enhetschef som önskar att HR-funktionen skulle 
stötta mer administrativt:  
 

Då skulle det vara mindre områden så att man hade möjlighet att få mer 
praktisk hjälp även i frågor som jag kanske kan handskas med själv men 
tidspressen gör att det är svårt att hinna med. Mindre områden där man har 
möjlighet att samarbeta och som sagt få den praktiska hjälpen.  

(Enhetschef Gustav)  
 
En annan enhetschef vill ha en process för de som är sjukskrivna, en mall att följa. I dagsläget 
skickas många till Previa, en inköpt extern tjänst. Hen menar att det är i verksamheten de 
behöver jobba med sjukskrivningar. På Previa ser de bara till individen och inte till 
verksamhetens helhet menar hen.  

5.3.6 När HR-funktionen fungerar bra 
Flera av enhetscheferna nämner att vid svåra samtal gällande rehabilitering och frånvaro 
underlättar stöttningen från HR-funktionen. Stödet är en stor trygghet i dessa situationer då 
HR-specialisterna har specialistkompetens när det gäller HR-frågor. En enhetschef beskriver 
att det är bra att HR-specialisten är med när handlingsplaner för rehabilitering skrivs samt att 
enhetschef och HR-specialisten gemensamt förbereder sig inför svåra samtal. Enhetschefen 
beskriver en situation när en medarbetare blev förflyttad till en ny arbetsplats:  
 

Vi hade gjort ett bra förarbete både HR och medarbetarens nya enhetschef. Vi 
gjorde en handlingsplan tillsammans med personen och HR. Vi åkte till HR 
direkt när jag hämtade upp henne och satte oss och gjorde en handlingsplan. 

 
(Enhetschef Henrietta) 
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Enhetschefen poängterar även andra delar då HR-funktionen underlättar i hens arbete:  
 

Att man förarbetar, informerar, och undervisar oss i de nya råd och rönen. Sen 
tar de fram statistik, sjukfrånvaro och frisknärvaro som vi följer upp och för in 
för det ska redovisas varje månad.  

(Enhetschef Henrietta) 
 
HR-funktionen fungerar bra vid rehabiliteringsärenden som tidigare nämnts, där HR-
specialisten kan vara med och förtydliga och underlätta i arbetet med ett bra stöd. Utöver 
rehabiliteringsärenden nämns andra tyngre personalärenden, som exempelvis när fackliga 
representanter finns med i bilden, då är HR-specialisten ett bra stöd. Även HR:s 
administrativa roll kring lönerevision nämns. 
 
Vid rådfrågning upplever enhetscheferna att de får bra svar och att de i svåra frågor tar hjälp 
av HR-funktionens kompetens, exempelvis frågor kring anställningsavtal, uppsägning och 
förflyttning av personal: 
 

... när man väl börjar märka att här måste man ha hjälp så har HR-funktionen 
hjälpt till hela vägen fram till dess att vi kan placera ut personen, till att 
personen kommer tillbaka i arbete till att det kan bli en uppsägning. Där tycker 
jag att det är jättebra när man följer upp hela vägen till man har nått ett slut. 
Men inte så att de tar över och gör allt mitt arbete, det säger jag inte, det är 
stödfunktion hela tiden och sitta med i vissa möten och stötta.  

(Enhetschef Emma) 

5.3.7 När HR-funktionen fungerar mindre bra  
Vilka situationer som enhetscheferna upplever att HR-funktionen fungerar mindre bra 
varierar. Vissa enhetschefer är inte helt nöjda och skulle önska att HR-funktionen arbetar på 
ett annorlunda sätt. Att enhetscheferna har bytt HR-specialister under tiden de varit inom 
organisationen är något som tros påverka HR-stödets leverans:   
 

... lite otydliga roller, sen är det svårt att säga att här kommer HR in för att det 
är så pass komplext. Jag tror det är mycket att jag bytt personalare, hade jag 
haft en och samma personalare dessa 3 år hade man vetat exakt, här vet jag att 
jag får stöd, här vet jag att jag inte får stöd.  

(Enhetschef Emma) 
 
Enhetscheferna menar att det skulle vara bra att ha träffar med HR, där HR-specialisten inte 
talar om vad enhetscheferna ska göra, utan hur menar en enhetschef. Det är av vikt att HR 
sätter sig in i problematiken ur ett HR-perspektiv, så de inte går in och rör i olika roller. 
Tydlighet och tillit från HR-funktionen är något som enhetscheferna upplever som viktigt. De 
menar att HR-funktionen endast är ett redskap som ska ha kompetens kring HR-relaterade 
frågor.  
 
Det fungerar mindre bra när det inte går att få tag på HR-funktionen eller när de inte ger raka 
svar. En enhetschef förklarar en situation där hen varit i kontakt med två olika HR-specialister 
kring en fråga om tjänstledighet och fått två olika svar. Det behövs bättre riktlinjer inom 
organisationen. Denna otydlighet tror enhetscheferna kan bero på omorganisationen, men 
betonar ändå vikten av att det inom Vård- och äldreförvaltningen borde finnas vissa riktlinjer.  
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Flera av de intervjuade nämner svårigheten att nå HR-funktionen. Samtidigt som en 
enhetschef nämner att hen hört från kollegor att HR-funktionen är svåra att få tag i, så det är 
det ingenting som hen själv upplevt, men det fungerar mindre bra när HR-funktionen inte har 
tid. Det är något enhetscheferna tror beror på att HR-specialisternas roll inte prioriteras, 
många ser inte deras viktiga roll. Det handlar om att det ska finnas resurser för att ha 
tillräckligt med personal till HR-funktionen. En enhetschef menar att då skulle HR-
specialisterna också kunna få frågor direkt från medarbetare och få se den ”verkliga” 
verksamheten. I och med det tror hen att HR-funktionen kan få en större förståelse för 
enhetschefernas chefskap, de skulle få ett ansikte på medarbetarna och skapa relationer.  
 
Enhetscheferna tycker också att HR-funktionen borde arbeta mer verksamhetsnära, något 
verksamheten säkert skulle tjäna på istället för att ha externa föreläsare menar man. HR skulle 
kunna ha hand om mer kompetensförsörjning och utbilda personalen. En enhetschef nämner 
återigen att hen skulle vilja se att HR sitter med innan budgetuppföljningen för att gå igenom 
frågor gällande personalen, exempelvis om personalomsättningen samt sjukskrivningar: “... är 
det något som kostar så är det ju personal…” (Enhetschef Billy). 
 
Flera enhetschefer beskriver att bemanning är något som fungerar mindre bra. 
Överbemanning är ett problem som de upplever att de får lösa själva. En enhetschef menar att 
det skulle behövas en enhet som skötte bemanning. En annan enhetschef håller med och 
nämner att organisationen bör ta hand om dem som blir över vid överbemanning och placera 
dessa någonstans inom organisationen. HR-funktionen har poängterat att det inte är 
enhetschefernas arbetsuppgift att ta hand om överbemannad personal. En enhetschef tycker att 
organisationen ska ta hand om dem man valt att anställa. En annan enhetschef som också ser 
detta som ett problem påpekar att hen gärna vill ha HR att bolla dessa problem med.  
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6 DISKUSSION OCH TEORETISK ANALYS 
Nedan diskuteras resultatet med utgångspunkt i valda teorier och tidigare forskning. Utöver 
det diskuteras metodvalet samt idéer kring framtida forskning.  

6.1 Förväntningar på och upplevelsen av HR-funktionen 
Enhetschefernas förväntningar på och upplevelser av HR-funktionen är i vissa fall 
samstämmiga och i andra fall inte. I avsnittet nedan diskuteras förväntningar och upplevelser 
utifrån teorier och tidigare forskning. 

6.1.1 Strategiskt och operativt arbete 
HR-transformationen är en idé om att transformera och omvandla HR-arbetet till något mer 
effektivt och strategiskt (Boglind, Hällstén & Thilander 2013, ss. 12-13). Enhetscheferna 
använder HR-funktionen i både operativa och strategiska frågor. När det gäller operativt 
arbete är det exempelvis individuella rehabiliteringsärenden, medan det strategiska arbetet 
exempelvis handlar om övergripande rehabiliteringsrutiner. Ulrich och Brockbank (2007) 
skriver i sin forskning att HR de senaste åren har genomgått en förändringsfas. HR-funktionen 
hanterar idag mer strategiska frågor, ett värdeskapande arbete som är mer strategiskt inriktat 
(Ulrich & Brockbank 2007, ss.12-15). Stöd i både operativa och strategiska frågor är det 
enhetscheferna förväntar sig av HR-funktionen. Enhetscheferna önskar också att HR-
funktionen skulle kunna arbeta mer verksamhetsnära, särskilt i svåra ärenden då stöd från HR-
funktionen är betydelsefullt. En enhetschef menar att HR skulle kunna ha hand om mer 
kompetensförsörjning och utbilda personalen. Det skulle verksamheten tjäna på istället för att 
ha externa föreläsare angående kompetensutveckling menar enhetschefen.  
 
Boglind, Hällsten och Thilander (2013) skriver i sin forskning att i grund och botten är HR-
transformationens syfte att gå från att arbeta med administrativa arbetsuppgifter till att arbeta 
mer med strategiska frågor, att skapa en HR-funktion som ger värde (Boglind, Hällsten & 
Thilander 2013, ss. 44-45). Många enhetschefer önskar att HR-funktionen ska arbeta mer med 
operativa frågor, deras önskan ligger därmed inte i linje med HR:s utveckling mot HR-
transformationen. Vi har också beaktat att Boglind, Hällsten och Thilander inte nämner det 
operativa arbetet, utan ställer strategiskt arbete mot administrativt arbete. Vår upplevelse och 
definition av operativt arbete består inte endast av administrativa arbetsuppgifter. Konceptet 
om HR-transformationen blir därför inte direkt applicerbart på uppsatsens resultat, då många 
enhetschefer förväntar sig mer operativt arbete som, i enhetschefernas fall, inte enbart handlar 
om administration. Det är dock inte enbart operativt arbete som efterfrågas av HR-funktionen, 
utan även strategiskt arbete kring exempelvis rutiner vid rehabiliteringsärenden, vilket är i 
linje med HR-transformationen. Det finns även en önskan hos enhetscheferna om att 
tydliggöra hur de ska gå tillväga med de medarbetare som är sjukskrivna, i dagsläget köps 
extern kompetens (Previa) in angående sjukskrivning. Dessa rutiner gällande sjukskrivning 
upplevs som något man kan arbeta med internt strategiskt inom verksamheten. Det är i 
verksamheten man kan förändra och utveckla för att skapa värde, den externa hjälpen lyssnar 
bara på den specifika individen och ser inte till verksamhetens helhet och långsiktighet menar 
enhetscheferna. Vi bedömer att det är av vikt, både för HR-funktionen men också 
medarbetarna, att nå förståelse för arbetet och på så sätt få en bättre bild av organisationen 
som helhet samt för att nå en samhörighetskänsla. Enhetscheferna vill till stor del ha hjälp i 
operativa frågor, men också få en grund med hjälp av strategiskt arbete. Vi anser att det är 
viktigt att HR-funktionen arbetar både operativt och strategiskt för att skapa en hållbar 
organisation, både med övergripande utveckling för framtiden och praktiska uppdrag i nutid.  
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Oklarheter kring HR-funktionens strategiska respektive operativa arbete är något som Teo och 
Rodwell (2007) menar kan leda till att cheferna inte alltid tycker sig få det stöd de vill ha i det 
operativa arbetet. Det “nya” HR som ska arbeta allt mer med strategiska frågor kan göra att 
chefer upplever en känsla av att det operativa stödet saknas (Teo & Rodwell 2007). Det finns 
förväntningar på det operativa HR-arbetet från enhetscheferna och en önskan om att kunna få 
ytterligare stöd från HR. En enhetschef jämför med hur HR-funktionen arbetar på hens 
tidigare arbetsplats, där HR arbetade inom mindre områden vilket gjorde det möjligt att stötta 
i mer operativa frågor. Vi tror att detta är något som eventuellt skulle kunna ge mer tid för 
stöd från HR-funktionen och kunna bidra till större tydlighet. Samtidigt som en enhetschef 
poängterar att HR-funktionen arbetar på konsultbasis, det gör att det blir svårt med extra stöd i 
det administrativa arbetet. Precis som nämndes ovan kan det bero på att alla jobbat olika med 
HR-funktionen och många nämnde att de inte riktigt vet vad de kan förvänta sig i dagsläget 
med tanke på omorganisationen. Det poängteras att HR-funktionen inte upplevs få tillräckliga 
resurser, hade det anställts fler HR-specialister skulle man kunna arbeta mer verksamhetsnära 
och få en bättre förståelse för enhetschefernas arbete, anser enhetscheferna.  
 
När HR-funktionen har stort fokus på att arbeta strategiskt upplever cheferna inte att de får det 
stödet de förväntar sig (Teo & Rodwell 2007). En enhetschef poängterar att hen hade velat ha 
mer stöd i det administrativa arbetet av HR-funktion än vad hen får i dagsläget. Teo och 
Rodwell (2007) beskriver i sin forskning att när cheferna känner att HR-funktionen har en 
viktig operativ roll leder det till mer auktoritet och tidsutrymme för HR-funktionen att arbeta 
strategiskt. Detta samtidigt som cheferna får ett bredare ansvarsområde, vilket gör att HR-
funktionen lämnar det administrativa arbetet. Här skapas en problematik och motsättning i 
förväntningarna kring vem som ska göra vad (Teo & Rodwell 2007). Det var inte många av 
enhetscheferna som förväntade sig mer avlastning i det administrativa arbetet dock är många 
enhetschefer positiva till det administrativa stödet som finns genom mallar och dokument. De 
enhetschefer med längre vana i organisationen menar att det viktigaste är att det sker 
dokumentation och inte hur det sker. Däremot finns förväntningar i att HR ska uppdatera 
enhetscheferna på det nya som sker inom personalområdet, det kan handla om nya 
författningssamlingar från Arbetsmiljöverkets, lagar och andra regler. Flera olika 
förväntningar från enhetscheferna skapar, precis som Teo och Rodwell (2007) skriver, en 
problematik kring vad HR-funktionen ska fokusera på. Att det finns olika förväntningar inom 
den kommunala verksamheten kan bero på att det nyligen gjorts en omorganisation och att 
enhetscheferna tidigare hade HR som arbetade i olika stadsdelar utan att ha en större HR-
funktion för respektive förvaltning.  

6.1.2 Komplexa roller 
Det kan uppstå oklarheter om vilka roller och vilka arbetsuppgifter som chef respektive HR-
funktion ska ta sig an (Boglind, Hällstén & Thilander 2013, ss. 186-187). Detta är något som 
framkommer att flera av enhetscheferna upplever. Ett exempel är där HR-specialisten sköt 
tillbaka frågan som en enhetschef ställt och enhetschefen fick till slut själv ta tag i problemet 
utan hjälp från HR-funktionen. Enhetscheferna poängterar att dessa upplevda oklarheter kring 
rollerna mellan HR-funktionen och enhetscheferna är komplext och att det finns en gråzon 
mellan vem som ska göra vad. En enhetschef menar vidare att hen själv inte ska bli hänvisad 
till en viss paragraf eller hänvisad att kontakta någon annan. Holt Larsen och Brewster (2003) 
påvisar i sin forskning att samspelet mellan HR-specialister och chefer är komplext. Det är en 
svår gränslinje vilka frågor som ägs av vem samtidigt som relationen HR-specialister och 
chefer emellan är i ständig rörelse (Holt Larsen & Brewster 2003). I detta sammanhang är det 
viktigt att lyfta den nyligen genomförda omorganisationen samt att flera av enhetscheferna 
har bytt HR-specialister flertalet gånger. Enhetscheferna påpekar att de tror att det har 
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betydelse för den oklara rollfördelningen och hur relationen ter sig dem emellan. Flera 
enhetschefer tycker att mer resurser borde läggas på HR-funktionen och att det skulle behövas 
fler HR-specialister för att stötta enhetscheferna. Guest och King (2004) har genomfört en 
studie som visar på HR-funktionens komplexa roll, där HR-funktionen kan ha svårt att finna 
rätt roll i organisationer. Detta på grund av en utveckling kring HR med bland annat Ulrich 
modell som förebild. I sin studie hänvisar de till Legge (1978) och påvisar att HR-
specialisternas komplexa roller och dess problematik med att ge värdeskapande effekt än idag 
är rådande (Guest & King 2004). Vi tror att relationerna HR-funktion och enhetschef emellan 
förbättras om HR-funktion arbetar mer verksamhetsnära. Då skapas en förståelse för 
varandras arbetsuppgifter och en relation till varandra byggs upp, vilket gör att HR-
specialisten kan anpassa stödet utifrån varje chef. Det är dock viktigt att arbeta enhetligt 
utifrån samma rutiner och värderingar, exempelvis att enhetscheferna får samma 
förutsättningar till möten med sin HR-specialist. Uppsatsen visar att alla enhetschefer vill ha 
olika typ av stöd. Vår upplevelse är att det är av vikt att HR-funktionen har en förståelse kring 
stödet, då kan samma förutsättningar till enhetscheferna ges. 
 
Holt Larsen och Brewster (2003) skriver i sin forskning om att det blir otydliga roller mellan 
HR och linjechef när förflyttning av arbetsuppgifter sker, vilket skapar otydlighet i vem som 
ska göra vad (Holt Larsen & Brewster, 2003). Upplevelsen är att enhetschefer och HR-
specialister ofta går in i varandras roller. Det är först när enhetscheferna ställer en fråga som 
de vill ha svar. Först då är det av vikt att HR sätter sig in i problematiken och ger stöd menar 
enhetscheferna.  
 
Kiambati, Aiyabi och Itunga (2012) studie visar att HR-funktionen behöver tänka ömsesidigt 
kring hur HR-stödet ska fördelas och i sin tur levereras till kund, det är då HR skapar värde 
(Kiambati, Aiyabi & Itunga 2012). I denna uppsats är det enhetscheferna som blir kunden. En 
del enhetschefer upplevde återkopplingen som något som fungerade mindre bra. Det fanns 
också en del mindre bra upplevelser kring tillgängligheten, där enhetscheferna inte alltid 
upplevde att det var lätt att få tag på sin HR-specialist. Det samtidigt som en del 
enhetscheferna träffar sin HR-specialist på budgetuppföljningarna en gång i månaden och 
vissa inte. Därav kan vi se att HR-funktionen inte arbetar enhetligt ut mot sina enhetschefer 
och det kan därför vi svårt att veta vad man kan förvänta sig av HR. En enhetschef nämnde att 
det är av vikt att veta vad man ska kunna förvänta sig och att det är viktigt att alla HR-
specialister har samma svar på HR-relaterade frågor när hjälp efterfrågas. Kiambati, Aiyabi 
och Itunga (2012) skriver om liknande fenomen och menar att gemensamma direktiv kring 
hur HR-funktionen ska arbeta med sin tillgänglighet borde förekomma för att chefstödet ska 
se likadant ut för alla chefer. Det behövs likartade tankesätt kring hur HR-funktionen ska 
arbeta med chefsstöd för att de ska skapa värde (Kiambati, Aiyabi & Itunga 2012)  

6.1.3 Personlig kontakt och samarbete HR och enhetschef emellan 
Eftersom den kommunala verksamheten är en offentligt politisk styrd organisation blir 
värdeskapande HR för HR-funktionen fokuserat på att skapa värde för medarbetare och 
chefer, framför att generera HR-värde som ska leda till affärsmässig vinst. HR-funktionen ska 
ge enhetscheferna förutsättningar att göra ett bra jobb för att skapa välfungerande 
verksamheter som bidrar till ett välfärdssamhälle för alla. Ulrich och Brockbank (2007) 
påvisar i sin forskning, för att HR ska skapa värde är en grundläggande princip att HR-
medarbetaren inte ska påtvinga andra sina åsikter, handlingar och mål utan istället vara öppen 
för hur andra vill göra. De menar att HR-medarbetaren får mer inflytande när de utgår från 
mottagarna och vad som är viktigt för dem (Ulrich & Brockbank 2007, s. 14). En enhetschef 
säger att hen inte vill att HR berättar vad hen ska göra utan snarare hur. Enhetscheferna 
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föredrar tydlighet och tycker HR-funktionen ska släppa kontrollen och ha tillit till att 
enhetscheferna klarar sina roller. Det visar återigen på vikten av att HR-specialisten läser av 
vad cheferna vill ha för stöd för att vara en bra enhetschef.  
 
Det relationella perspektivet på HR-transformationen bygger på att institutioner som finns i 
organisationer, men också i samhället, styr hur individer agerar och handlar i olika situationer 
(Boglind, Hällstén & Thilander 2013, s. 183). Som tidigare nämnt är den undersökta 
verksamheten en politiskt styrd organisation. Detta kan göra att det kan bli institutionella 
trögheter eftersom offentliga verksamheter i hög grad är styrda av lokala politiska beslut och 
policys. Boglind, Hällstén och Thilander (2013) skriver att perspektivet fokuserar på att 
individers beteende sker i samspel med andra. De applicerar detta perspektiv på samspelet 
mellan chef och HR-medarbetare samt att samspelet sker utifrån tidigare erfarenheter och 
situationer. Detta beskriver sociala konstruktioner och aktörernas gemensamma 
organisationsföreställningar, dessa är institutionella logiker som blir ramverk (Boglind, 
Hällstén & Thilander 2013, s. 191). Enhetscheferna vill ha olika mycket kontakt och hjälp av 
HR-funktionen, de tror själva att det beror på hur man är som enhetschef. I en enhetschefs fall 
blir det tydligt att de institutionella ramverken styr hur man agerar gentemot HR. Hen har 
anpassat sig till den organisationskultur som finns i den kommunala verksamheten. Därför ber 
hen inte om hjälp i vissa frågor som hen tidigare varit van att få hjälp med från HR-funktioner 
på tidigare arbetsplatser. Detta visar att de lokala institutionerna som finns påverkar och 
formar även de individer som kommer nya till organisationen.   
 
För linjecheferna har relationen med HR-medarbetaren ett stort värde. Relationen innebär ett 
utbyte av tjänster och relationen bygger på förtroende för kompetens men också personligt 
förtroende. Detta gör att linjecheferna inte känner lika stor trygghet i att söka hjälp med HR-
frågor hos ett service-center som att prata med en personlig kontakt som man redan har en 
relation till (Boglind, Hällstén & Thilander 2013, s. 191). Upplevelsen är att personkemin 
mellan chef och HR är viktig för att samarbetet ska fungera. En enhetschef beskriver att i 
svåra samtal kan det räcka med att utbyta blickar med HR-specialisten för att veta hur de ska 
agera ihop. Detta stärks ytterligare av Boglinds, Hällsténs och Thilanders (2013) forskning 
där det framkommer att cheferna upplevde att de kunde ta upp känsliga frågor med sin HR-
medarbetare då de hade etablerat personliga relationer (Boglind, Hällstén & Thilander 2013, 
ss. 122-123). Dock är denna starka relation till HR något som inte upplevs av alla 
enhetschefer i denna uppsats. Vi uppfattar att HR-specialisterna och enhetscheferna inte har 
hunnit etablera personliga relationer, något som kan bero på den nyligen sammansatta 
organisationen. Det kan vara en av anledningarna till att många enhetschefer tar kontakt med 
andra enhetschefer vid problem. 
 
Den personliga relationens betydelse för förtroendet är intressant att diskutera. Flertalet 
enhetschefer beskriver att det i många fall hellre går till sina kollegor och ber om råd vid 
svårhanterliga situationer än tar kontakt med HR. Det beskrivs som lättare att prata med 
någon som upplevt problem ur samma perspektiv. En enhetschef vet vilka chefskollegor som 
hen kan gå till med olika problem och funderingar istället för att ta hjälp av HR. Det som 
enhetscheferna beskriver tyder på att förtroende och tillit är avgörande för vem man anförtror 
sig åt i svåra och ibland känsliga situationer. Det är här tydligt att tilliten samt förtroendet för 
HR har stor betydelse för om enhetscheferna tar hjälp av HR-funktionen eller inte. Betydelsen 
av den personliga kontakten mellan chef och HR är något som Whittaker och Marchington 
(2003) indikerar i sin forskning. Forskningen visar att cheferna ansåg att partnerskapet och 
samarbetet mellan dem och HR var helt avgörande för vilket resultat som personalarbetet fick 
(Whittaker och Marchington 2003).  
 



 

30 
 

Nehles et al. (2006) forskning tar också upp det decentraliserade personalansvaret som 
uppstår för linjecheferna i och med HR-transformationen. Nehles et al. (2006) beskriver att 
det är brist på chefsstöd från HR-funktionen samt tidsbrist som kan göra personalarbetet 
problematiskt för linjechefen (Nehles et al. 2006). Det ligger i linje med att enhetscheferna i 
vår uppsats säger att det är tidsbesparande och underlättande när de ställer frågor till HR och 
får snabba svar. Det är många enhetschefer som upplever att det tar lång tid att få 
återkoppling. I detta sammanhang kommer det fram att de enhetschefer som sitter i samma 
förvaltningsbyggnad som sin HR-specialist upplever att de har lättare att få snabba svar på 
sina frågor. En av enhetscheferna som inte sitter i samma förvaltningsbyggnad som sin HR-
specialist poängterar att hen tror att det varit annorlunda om kontakten hade varit mer 
lättillgänglig. Detta stärks av Boglind, Hällstén och Thilander (2013) som i sin forskning 
påvisar att chefer uppskattade personkännedom och fysisk närvaro genom att enkelt kunde gå 
och fråga HR om hjälp (Boglind, Hällstén & Thilander 2013, ss. 107-108). Detta kan också 
vara en orsak till att flera enhetschefer går till sina kollegor med frågor istället för HR. 
Problematiken kring HR-funktionens tillgänglighet tycker vi är intressant att diskutera. Vi är 
frågande till om det inte hade varit praktiskt enklare att HR-specialisterna satt hos respektive 
enhetschefer, vi upplever att det hade underlättat i det dagliga arbetet. Ett annat alternativ 
hade varit att varje HR-specialist hade varsitt specialistområde. Med en sådan 
organisationsuppbyggnad tar enhetscheferna kontakt med olika HR-specialister i olika typer 
av ärenden. Det gör att HR-specialisterna når en djupare kompetens inom sitt område snarare 
än en bred kompetens som i dagsläget, vilket förhoppningsvis leder till bättre och tydligare 
återkoppling. 

6.1.4 Erfarenhetens betydelse 
Agerande och samspel mellan chef och HR-medarbetare påverkas av tidigare erfarenheter och 
situationer (Boglind, Hällstén & Thilander 2013, s. 185). Detta är något en enhetschef 
bekräftar, vilken bakgrund och erfarenhet HR har spelar roll för vilket stöd HR kan ge anser 
enhetschefen ifråga. Vidare indikerar Whittaker och Marchington (2003) i sin forskning att 
chefer med lång erfarenhet tenderar klara sina uppgifter bra utan allt för mycket hjälp av HR. 
Chefer med färre års erfarenhet ansåg inte att deras förväntningar på HR-stödet levde upp till 
deras upplevelser (Whittaker & Marchington 2003). Även Holt Larsen och Brewster (2003) 
för ett resonemang där de framställer skillnaderna i det ansvar cheferna tar kring HR-frågor 
och menar att det kan skilja sig beroende på hur mycket erfarenhet cheferna har (Holt Larsen 
& Brewster 2003). En enhetschef med lång erfarenhet bekräftar detta, hen beskriver hur hen 
hanterar svåra samtal med sina medarbetare med hjälp av sin fleråriga erfarenhet. Även vad 
gäller det administrativa arbetet är det en enhetschef som poängterar att erfarenheten spelar 
roll vad gäller förväntningar på HR-funktionen, hen tycker att vissa mallar är bra men att hen 
efter flera år som enhetschef har bra koll. Vi tror att risken med att erfarna enhetschefer inte 
tar hjälp av HR-funktionen är att HR-stödet inte blir enhetligt. HR-funktionen får på så sätt 
inte reda på vad som händer i verksamheterna eller vad enhetscheferna tycker är 
svårhanterligt arbete. Att några enhetschefer inte tar stöd på grund av sin erfarenhet är något 
som kan försvåra HR-specialisterna arbete och HR-funktionens värdeskapande.  

6.2 Upplevelsen av sammanhang  
Meningsfulla arbetsuppgifter, inflytande i arbetsprocesser, socialt stöd och förutsägbarhet är 
några faktorer som är betydande för att nå en upplevelse av sammanhang (Hultberg et al. 
2010, s. 16). Vad gäller känsla av sammanhang (KASAM) uppfylls vissa faktorer enligt 
enhetscheferna i denna uppsats, dock inte alla.  
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6.2.1 Hanterbarhet 
Hanterbarhet handlar om hur en arbetssituation hanteras utifrån de resurser som finns i 
organisationen. Boglind, Hällstén och Thilander (2013) betonar i sin forskning om vikten av 
en god relation mellan chef och HR-medarbetare. De menar att det handlar ett samarbete där 
HR-frågor ska lösas på ett så bra sätt som möjligt. HR-funktionens roll är att vara ett 
bollplank kring frågor som handlar om personalen, men även frågor kring lagar och avtal. 
Dessa operativa frågor är något som chefer förväntar sig få stöd i från HR-funktionen 
(Boglind, Hällstén & Thilander 2013, ss. 128-129). Enhetscheferna nämner att de förväntar 
sig att HR-funktionen ska ge svar på det enhetscheferna själva inte har koll på. HR-funktionen 
ska ha den kompetensen att kunna hjälpa till så enhetscheferna inte själva behöver söka svar 
inom HR-funktionens kompetensområde. En enhetschef ger ett exempel då hen inte upplever 
att HR-funktionen ger tillräckliga resurser, det är när hen emellanåt blivit hänvisad till en viss 
paragraf eller hänvisad att kontakta någon annan. Bergmans (2009) forskningsresultat visar att 
enhetschefernas arbete är krävande med mycket ansvar och höga krav med restriktiva resurser 
(Bergman 2009). Detta visar på vikten av HR:s kompetens och aktiva stöd för att 
enhetscheferna ska uppleva en känsla av sammanhang i en krävande arbetsmiljö.  
 
Renwicks (2003) skriver i sin forskning om hanterandet av personal och forskningsresultatet 
visar att cheferna upplevde att HR-stödet var viktigt. Cheferna menade att HR-funktionens 
kompetens kring bland annat lagar och avtal är till hjälp (Renwicks 2003). Chefsstödet från 
HR underlättar genom att enhetscheferna kan ställa frågor och snabbt få svar. En enhetschef 
menar att HR-funktionen tillhandahåller det stöd som efterfrågas och att vetskapen om att de 
finns där om hen skulle behöva dem är viktig. Vidare påpekas det att HR-funktionen ger 
tillräckligt stöd, det stöd som efterfrågas. Vi bedömer att det kan bero på att en del av 
enhetscheferna har mer erfarenheter och känner sig trygga med många HR-frågor och 
använder kanske inte alltid HR i vad som upplevs som enklare frågor.   
 
Renwick (2003) påvisar också i sin forskning om att mindre regelstyrda frågor som 
exempelvis motivation och utveckling av personal är något som chefer efterfrågar (Renwicks 
2003). Detta är något som också efterfrågas av enhetscheferna i denna uppsats, bland annat att 
HR ska ha hand om mer kompetensutveckling och utbildning i verksamheten, strategiskt 
arbete. Samtidigt framkommer det att någon enhetschef inte upplever att de får den 
administrativa stöttningen som önskas och saknar därmed det operativa arbetet. Detta blir 
något motsägelsefullt då HR-funktionen borde kunna ge mer tid till strategiska frågor som 
utveckling av personalen. Frågan var HR-resurserna placeras blir i detta fall relevant.  

6.2.2 Meningsfullhet 
Känslan av meningsfullhet förstärks när en individ är en del i en verksamhet med socialt 
värde (Hult 2008). Att jobba inom vård- och äldreförvaltning är ett arbete som skapar väldigt 
mycket socialt värde, där det i slutänden handlar om människors välmående. 
 
Uppskattning för och respons på sitt arbete kan ge en känsla av meningsfullhet. I Whittakers 
och Marchingtons (2003) forskningsresultat framkommer det att chefer som inte har så lång 
erfarenhet inte upplever att HR-funktionen lever upp till deras förväntningar. Chefernas 
upplevelser i studien att det tar lång tid att få återkoppling och att det är svårt i att få tag på 
HR när de behövs (Whittaker & Marchington 2003). Forskningen går i linje med 
enhetscheferna i denna uppsats som tar upp återkoppling som en förväntning, de önskar att det 
inte ska ta allt för lång tid att få återkoppling och att det ska gå att nå HR-funktionen för stöd. 
 
Ulrich och Brockbank (2007) pratar om att individuell stöttning och uppmuntran leder till 
värdeskapande hos medarbetare (Ulrich & Brockbank 2007, ss. 20-22). Det är endast en av 
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enhetscheferna som nämnt att de upplever att de får uppskattning för sitt arbete. Det handlar 
mer om stöttning kring frågor som enhetscheferna själva frågar och vill ha svar på. Många av 
enhetscheferna förväntar sig dock att det ska vara en kontinuerlig uppföljning cirka en gång i 
månaden med HR-funktionen. De skulle också uppskatta om det fick mer kontinuerlig kontakt 
än vad de får idag.  

6.2.3 Begriplighet 
Begriplighet handlar om övergripande förståelse kring arbetet, i detta fall är det kopplat till 
enhetschefernas förståelse kring HR-funktionens arbete utifrån deras arbetssituation. Alvesson 
och Lundholm (2014) säger att i samarbetet mellan chefer och HR-funktionen är det av vikt 
att tydliggöra vilka ärenden som tillhör vem, då det ofta är en otydlig gränsdragning, samt att 
det är till fördel om HR-funktionen förtydligar i vilka frågor de kan ge stöd (Alvesson & 
Lundholm 2014, ss. 90-100). Teo och Rodwell (2007) påvisar i sin forskning om 
problematiken när förväntningar inte stämmer överens med de faktiska upplevelserna i 
praktiken (Teo & Rodwell, 2007). Ett tydliggörande kring vad man som enhetschef kan 
förvänta sig önskas, det bästa är om HR-funktionen själva kan förklara vad enhetscheferna 
kan förvänta sig av den. Det är något som Bergman (2009) styrker med sin avhandling, i 
hennes forskningsresultat framkommer problematiken kring rollkonflikter eftersom de ingår i 
flera olika relationer inom organisationen (Bergman 2009). 
 
HR-arbete konstrueras av två aktörer, chefer och HR-medarbetare. Dessa aktörer bildar 
tillsammans ett samspel, det är genom uppfattningar och tolkning som en struktur 
skapas (Boglind, Hällstén & Thilander 2013, s. 183). Enhetscheferna menar att HR ska ha 
kompetens med tanke på att de är specialister, vilket inte alltid upplevs att HR har. I det läget 
blir det oklart om enhetscheferna har en övergripande förståelse över HR-funktionens arbete 
utifrån sin egen arbetssituation.  
 
Det relationella perspektivet menar att människan förstår sig själv utifrån sin omgivning och 
sina relationer (Boglind, Hällstén & Thilander 2013, s. 183). Vad gäller övergripande 
förståelse för HR-funktionens arbete utifrån enhetscheferna arbetssituation poängterar några 
enhetschefer att det är svårt att svara på i dagsläget då HR-funktionen ännu inte formerat sig. I 
de flesta fall anser enhetscheferna att det har en övergripande förståelse kring HR-funktionens 
arbete utifrån sin egen arbetssituation. Däremot finns det olika önskemål kring hur de kunnat 
arbeta annorlunda. Problematiken kring vem som ska göra vad mellan HR-specialist och 
enhetschef tas upp. En enhetschef menar att HR-funktionen är svåra att nå och när man inte 
får tag i HR tar man saken i egna händer och antingen ringer någon annan eller letar upp 
svaren själv. 
 
De som har budgetuppföljningar där HR är med upplever att det är bra att få träffa HR en 
gång i månaden, men upplever samtidigt att det hade varit ännu bättre att ha möte med HR 
och ekonomi var för sig. De som inte har denna kontinuerliga uppföljning med HR önskar alla 
utom en att det ska införas. Budgetuppföljningen ger enhetscheferna en förståelse för hur hela 
verksamheten fungerar. Det ger en tydlig bild av organisationen som helhet vilket kan bidra 
till att enhetscheferna kan göra ett gott arbete. Samtidigt som det hade gett än mer att ha 
mötena var för sig med HR respektive ekonomi. Dock bedömer vi att det kan vara en risk att 
HR och ekonomi inte får höra varandras synpunkter på verksamheten. Det kan i sin tur 
hämma organisationens kvalité som helhet men för enhetscheferna hade detta kanske gett 
mer.  
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6.3 Slutsats 
Enhetscheferna har en tydlig bild av vilken stöttning de förväntar sig av HR-funktionen. Vilka 
förväntningar och upplevelser som enhetscheferna har av HR-funktionen skiljer sig däremot 
åt. Skillnaderna uppstår då HR-funktionen levererar ett individbaserat varierande stöd till 
olika enhetschefer, detta också beroende på vilken stöttning de olika enhetscheferna vill ha.  
 
Utifrån ett chefsperspektiv visar denna uppsats att förväntningarna på HR-funktionen är höga 
och cheferna förväntar sig en tydlig stöttning med specialistkompetens. Utifrån de resurser 
som HR-funktionen har i dagsläget så upplever de flesta att det levereras, även om några 
förväntar sig mer. Enhetschefernas svar tillsammans med tidigare forskning visar att HR-
funktionen har en komplex roll som önskas tydliggöras. Många av enhetscheferna saknar 
verksamhetsnära stöd och förväntar sig att HR-funktionen ska arbeta mer förebyggande. 
Upplevelsen är att HR-funktionen behöver komma ut i verksamheterna samt att arbeta mer 
operativt, vilket inte är i linje med HR-transformationen. Det relationella perspektivet påvisar 
att den institutionella organisationskulturen påverkar samspelet HR-funktion och chef 
emellan. Det är något som uppsatsens resultat visar då enhetscheferna anpassar sig efter den 
organisationskultur samt det HR-stöd som finns.   
 
Samarbetet mellan HR-funktionen och enhetscheferna bidrar inte till en känsla av 
sammanhang fullt ut. Vissa organisatoriska förutsättningar gör att delar av KASAM uppfylls 
hos vissa av enhetschefer, men det är många delar i KASAM som inte uppfylls. Därför går det 
utifrån vår uppsats inte att säga att enhetscheferna upplever en enhetlig känsla av 
sammanhang enhetschefer och HR-funktionen emellan.  
 
För att HR ska kunna skapa mer värde för enhetscheferna samt verksamheten i stort krävs ett 
mer enhetligt stöd från HR-funktionen. De behöver kontinuerligt ha en aktiv dialog och 
reflektion med enhetscheferna om vad de efterfrågar för stöd samt delge vilka resurser HR-
funktionen har att tillgå. En ömsesidig kommunikation och förståelse för varandras roller är 
av största vikt för att i sin tur också kunna leda till känsla av sammanhang.  

6.4 Metoddiskussion 
Kvalitativ metod har varit bra att använda då vi under uppsatsskrivandets gång kunnat justera 
våra frågeställningar och syfte (Dannefjord 1999, s. 3). Att använda oss av semistrukturerade 
intervjuer var till vår fördel då vi kunde fördjupa oss i intressanta aspekter och få en bättre 
förståelse i enhetschefernas förväntningar och upplevelser samt deras upplevelse av 
sammanhang. Fördelen för vår del gällande de semistrukturerade intervjuerna har varit att vi 
ändå, trots fördjupningar och förtydliganden under intervjuernas gång, haft en tydlig struktur 
under intervjuerna. Det har gjort att att inga av de åtta intervjuerna hamnat utanför vårt syfte 
(Bryman 2011, s. 415).  
 
De två pilotstudierna som genomfördes innan uppsatsens intervjuer påbörjades var bra att ha 
som utgångspunkt. Tack vare dessa fick vi en bild av kvalitén på intervjuguiden, vilket gjorde 
att vi efter pilotstudiernas genomförande kunde få feedback från de vi intervjuade samtidigt 
som vi kunde se om vi fick svar på det vi ville ha svar på eller inte. Utifrån det kunde vi sedan 
justera intervjuguiden för att få ut än med av intervjuerna (Bryman 2011, ss. 258-259). 
 
Det var en fördel att under genomförandet av intervjuerna använda bekräftande frågor. Det 
validerade resultatet och vi kunde på så sätt säkerställa att vi fått rätt bild av enhetschefernas 
förväntningar och upplevelser. Under intervjuerna medverkade vi båda vilket kan ha påverkat 
vad de intervjuade enhetscheferna svarade. Samtidigt som det gav uppsatsen validitet då vi 
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var två personer som medverkade och kunde ta in intryck från intervjuerna, vilket gjorde att vi 
fick en mer fullständig bild av intervjuerna. Några av våra intervjuer som genomfördes låg 
väldigt tätt inpå varandra, vilket gjorde det svårt att hinna reflektera kring intervjuguiden 
emellan dessa intervjuer. Det hade varit en fördel med mer mellanrum mellan vissa intervjuer 
för att hinna reflektera kring om det fanns något vi hade behövt ändra till nästa intervju.  
 
Antalet intervjuer var åtta, med tanke på antalet enhetschefer inom den kommunala 
verksamheten hade det varit relevant att utföra ytterligare intervjuer för att få en mer 
fullständig bild. Det är något som kan ha påverkat pålitligheten och överförbarheten, men för 
denna uppsats storlek och tidsutrymme anses antalet intervjuer vara tillräckligt.  
 
Vi anser att våra avgränsningar varit relevanta dels utifrån syftet men också för uppsatsens 
tidsutrymme. Det var till vår fördel att avgränsa oss till en enhet inom den kommunala 
verksamheten då vår pålitlighet ökat, då genom att vi satt oss in i det empiriska 
sammanhanget och vad enhetscheferna gett uttryck för. Intervjuerna har skett inom ramen för 
en enhet som vi lärt känna och det gjorde att vi fick en bättre grundläggande förståelse. 
Trovärdighet har också ökat med tanke på vår avgränsning till en mindre grupp än alla 
enhetschefer inom den kommunala verksamheten (Dannefjord 1999, ss. 10-11).  
 
Vi är också medvetna om att den nyligen gjorda omorganisationen kan ha påverkat resultatet. 
Dock var vi medvetna om det redan innan vi började med uppsatsen. Att mäta förväntningar 
och upplevelser efter omorganisation för att se om dessa matchar varandra var en del av 
tanken med uppsatsen.  
 
Alla uppsatsens delar har gjorts av båda studenterna, något vi tror haft en positiv inverkan. 
Det har gjort att vi kunnat diskutera och problematisera oklarheter, vilket också ökat 
trovärdigheten och underlättat i uppsatsskrivandet. 

6.5 Framtida forskning  
Vår uppsats görs utifrån ett chefsperspektiv. Det hade varit av intresse att göra jämförelsen 
kring förväntningar och faktiska upplevelser av HR-funktionen också ur HR-perspektiv. Detta 
för att se vad HR-funktionen anser att enhetscheferna kan förvänta sig av dem. Att undersöka 
syftet utifrån två perspektiv hade antagligen gett en mer fullständig bild av förväntningarna 
och upplevelserna på HR-funktionen. Vidare hade det varit av intresse att göra samma 
undersökning inom den privata sektorn för att undersöka om det skiljer sig åt mellan offentlig 
och privat sektor. Gällande om samarbete mellan HR-funktionen och enhetschefer bidrar till 
upplevelse av sammanhang hos enhetscheferna, hade det varit intressant att vidare undersöka 
hur man som organisation ska arbeta för nå en känsla av sammanhang.  
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Bilaga 1 
 
Intervjuguide 
 
Bakgrund 
 
Hur lång tid har du varit enhetschef inom den kommunala verksamheten? 
 
Hur många medarbetare har du ansvar för i din chefsroll?  
 
Vilka situationer i din chefsroll tycker du är svåra att hantera? Varför?  
 
Hur hanterar du svåra situationer? 
 
I vilka ärenden har du kontakt med HR? Ge exempel på vilket sätt? (mail, telefon, personlig 
kontakt) 
 
Förväntningar på HR-funktionen 
 
Vilka förväntningar har du på HR-funktionen? 
 
Tycker du att HR-funktionen lever upp till dina förväntningar? (om ja, om nej på vilket sätt). 
 
Upplevelser av HR-funktionen 
 
Upplever du att HR-funktionen underlättar för dig i ditt dagliga arbete? Om ja/nej ge exempel. 
 
Vilken betydelse har HR för dig i din roll som chef? 
 
Finns det situationer som HR-funktionen fungerar bra? Ge exempel! 
 
Finns det situationer som HR-funktionen fungerar mindre bra? Ge exempel 
 
Upplevelsen av sammanhang 
 
Upplever du att HR-funktionen ger dig tillräckliga resurser för att du ska kunna göra ett bra 
jobb som enhetschef? Om i så fall på vilket sätt? 
 
Upplever du att du får uppskattning/feedback i ditt arbete från HR-funktionen? Om i så fall på 
vilket sätt? 
 
Upplever du att du har en övergripande förståelse för HR-funktionens arbete utifrån din 
arbetssituation? Om i så fall på vilket sätt? 
 
Avslutande fråga 
 
Om du fick bestämma hur vill du att HR-funktionen ska arbeta för att uppfylla dina behov? 
Ge exempel
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