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Sammanfattning 
 
Syftet med denna studie är att utforska hur linjechefer inom offentlig sjukvård upplever och 
hanterar stöd och styrning i interaktionen med stabsfunktionen HR samt hur organisatoriska 
omvandlingsprocesser såsom New Public Management (NPM) och HR-transformation (HRT) 
kan förstås utifrån ett relationellt makt- och styrningsperspektiv. Som teoretisk referensram 
används olika delar av Foucaults maktbegrepp och som analysverktyg styrningsteknikerna 
disciplinär övervakning, pastoral makt, styrningsrationalitet samt avancerad liberal styrning. 
För att svara på studiens forskningsfrågor genomfördes semistrukturerade intervjuer med åtta 
linjechefer på ett landstingdrivet sjukhus. Studiens resultat visar att de HR-områden där 
linjecheferna upplever HR-stödet som välfungerande är rehabilitering, arbetsrätt och svårare 
personalärenden. Vidare finns det bland linjecheferna en samsyn kring att rekrytering, 
administrativ avlastning och mer personlig interaktion, är områden där stödet kan förbättras 
och utvecklas. Linjecheferna upplever att styrning från HR begränsar deras arbetssituation 
och handlingsutrymme främst kopplat till administrativa uppgifter samt till lönesättning av 
nya medarbetare. Detta kan förstås genom den detaljstyrning och kontroll som 
styrningsidealet NPM och den organisatoriska förändringsprocessen HRT inneburit, och som 
medfört en förskjutning och förändring av det relationella maktförhållandet mellan linjechefer 
och stabsfunktionen HR. Den disciplinära övervakningen blir synlig i bland annat 
linjechefernas rädsla för att gå emot HR:s uppsatta riktlinjer, med oro för sanktioner. Den 
pastorala makten synliggörs genom linjechefernas sökande efter vägledning och hur HR visar 
sig villiga att vägleda. Genom att linjecheferna internaliserar och följer organisationens och 
HR:s riktlinjer, ideal och normer märks verkningarna av styrningsrationaliteten. I HR-frågor 
där linjecheferna upplever sig som beslutsfattare och fria att välja utifrån HR:s 
rekommendationer exemplifieras den avancerade liberala styrningen. Genom att applicera de 
olika styrningsteknikerna på studiens resultat, ser vi att stöd kan fungera som styrning och 
styrning kan upplevas som stöd. Den dolda styrning som uppstår i det relationella samspelet 
mellan linjechefer och HR synliggörs med hjälp av dessa makt- och styrningstekniker, vilket 
möjliggör ett nytt sätt att se på dessa fenomen i interaktionen mellan dessa aktörer. 
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1 INLEDNING 
”... HR står för 30 % av min arbetsbelastning” – så uttryckte sig en linjechef på ett sjukhus i 
en mötespaus under den verksamhetsförlagda delen av vår utbildning. Detta uttalande 
speglade möjligen bara en subjektiv uppfattning, men det blev ett av startskotten för den 
studie vi nu genomfört. Efter att också ha tagit del av forskningsresultat kring linjechefers 
upplevelser av styrning och behov av stöd i kommunala verksamheter, inspirerades vi 
ytterligare att utforska dessa fenomen genom att avgränsa studien till landstingsdriven 
sjukvård och relationen mellan linjechefer och Human Resource (HR).  
 
Utmärkande för landstingsdriven sjukvård är dess komplexitet och kunskapsintensiva 
verksamhet med flera starka professionella yrkesgrupper. Denna typ av politiskt styrda 
organisationer är svårstyrda då de påverkas av många intressenter och aktörer, både politiker, 
administratörer, och de professionella grupperna såsom läkare och sjuksköterskor. Dessa 
intressenter och aktörer agerar utifrån olika sätt att tänka och har olikartade förväntningar, 
normer, värderingar och intressen (Glouberman & Mintzberg 2001:56ff, 65). I praktiken 
präglas således sjukvårdens styrning av både samverkande och motverkande faktorer i en 
dynamisk process, där politiska, ekonomiska, professionella och medborgerliga intressen 
påverkar varandra. Styrningen av sjukvården skulle kunna betecknas som en pågående kamp 
om makt och kontroll (Mintzberg 1983/1993 i Lundin & Söderholm 1997 se Hallin & Siverbo 
2003:66, 187). 
 
Tidigare präglades sjukvårdens styrning och kontroll av förtroende för och tillit till 
yrkesprofessionerna. Planering och produktion sköttes i princip av de professionella själva, 
utifrån den utbildning och de kunskaper de inhämtat, vilket ansågs vara den mest effektiva 
driftsformen. De professionellas kunskaper och kompetens sågs som en garant för en 
ändamålsenlig styrning av kärnverksamheten (Björk et al. 2011:80; Damm 2014:136).  
Genom införandet av den marknadsrationella styrningsfilosofin New Public Management 
(NPM) i slutet av 1980-talet förändrades detta. Istället betonades nu effektivisering av 
verksamheterna genom bland annat standardisering, kontroll och mätning, vilket starkt format 
hur sjukvården kommit att organiseras och styras (Bejerot 2011:24). Den tidigare 
styrningsformen kännetecknades av kollegial auktoritet alltså på kunskap och etik, där 
kontroll utövades kollegialt utan fastlagda bestämmelser. Detta ersattes genom NPM med en 
hierarkisk auktoritet dvs. med regler och strävan efter standardiserade kontrollprocedurer. 
Detta skifte, mot ökad dokumentstyrning och ökade krav på dokumentation över det egna 
arbetet, genom kvalitets- och prestationsredovisningar, ökar möjligheterna att synliggöra 
professionernas arbete. Detta innebär en avprofessionalisering genom att andra, utanför 
professionerna, kan kontrollera, påverka och styra professionernas arbete (Svensson 
2012:302, 313, 315f).  
 
Sammantaget har NPM medfört en förskjutning mot en högre grad av individuell 
självdisciplinering genom efterhandskontroller av professionernas måluppfyllelse, resultat och 
ansvarsutkrävande, och idag kan detta ekonomiska styrningsideal ses som inbyggt i 
sjukvårdsorganisationens styrning (Agevall & Jonnergård 2010:123). Detta sätt att organisera 
offentlig verksamhet har resulterat i att linjechefers inflytande har stärkts genom att 
verksamhets-, personal- och budgetsansvar delegerats till den operativa nivån. Samtidigt har 
ansvarsförskjutningen förändrats så att chefen själv förväntas nå upp till de krav som 
fastställts utifrån förutbestämda ekonomiska ramar och som syftar till att effektivisera och 
standardisera (Forsberg Kankkunen et al. 2014:180). För linjecheferna har således införandet 
av NPM både inneburit ett stärkt inflytande genom ökat ansvar för verksamhet, personal och 
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budget, men samtidigt har deras handlingsutrymme minskat eftersom ansvarsförskjutningen 
sällan följts av någon verklig delegering av makt (Hall 2012:181).  
 
Kraven på effektivisering har, i likhet med NPM, även genomsyrat HR-området och påverkat 
HR-funktionens organisering och arbetssätt. Den decentralisering av personalansvaret till 
linjechefer, som påbörjades redan på 1980-talet har sin grund i ansvarsfördelningen mellan 
linje- och stabsfunktionen. Denna ansvarsförskjutning, mellan linje och stab, var en av 
förutsättningarna för den HR-transformation (HRT), som även offentliga organisationer i 
Sverige implementerat sedan slutet av 1990-talet. HRT innebär en omorganisering av HR-
organisationen i tre delar; en serviceenhet för rutinbetonade och administrativa 
arbetsuppgifter, lokala verksamhetsnära HR-partners och en expertenhet för mer kvalificerade 
och strategiska uppgifter (Boglind et al. 2015:11f; Thilander 2013:3ff, 57, 61, 81).  I den HR-
organisation vi studerat, genomfördes under åren 2008-2011 denna typ av HRT, dock i lokalt 
anpassad form (Widell 2012:11). 

1.1 Problemformulering 
Det finns forskning som visar att krav och förväntningar på linjechefer i vården o ̈kat under 
senare år. Förutom att chefer förväntas arbeta kostnadseffektivt ska de också vara hjälpsamma 
och närvarande för sina medarbetare (Wickström et al. 2013:831). När chefer både ska 
leverera det som organisationsledningen och ytterst politikerna förväntar sig avseende 
måluppfyllelse och budgetramar, och samtidigt utveckla medarbetare och verksamhet kan 
olika mål- och värderingskonflikter uppstå. Detta kan leda till att linjechefer känner sig 
klämda mellan den starka betoningen på styrning som organisationen framhåller och 
verksamhetens och medarbetarnas behov av en tillgänglig och stödjande chef. För att 
linjechefer ska kunna arbeta med verksamhetsutveckling och kunna bedriva ett hållbart 
ledarskap i en sådan konfliktfylld och utsatt situation, har det framkommit att de önskar och 
behöver stöd och samarbete med stabsfunktioner (Kankkunen et al. 2014:7, 22f, 36). 
 
I arbetet med personalfrågor är samspelet mellan stabsfunktionen HR och linjechefer starkt 
sammankopplat. Som en effekt av HRT har denna relation förändrats. Denna förändrade och 
delvis nya relation gör att frågan om makt, stöd och styrning är intressanta att utforska, då 
dessa fenomen är centrala komponenter i interaktionen. Det finns ett ömsesidigt beroende 
mellan HR och linjechefer, vilket gör att personalarbete både kan ses som en relation där 
parterna påverkas och påverkar varandra, och aktiviteter som dessa aktörer utför (Thilander 
2013:34, 84). Styrning är nära sammankopplat med begreppet makt. Den som utövar makt har 
inflytande över andra människor eller företeelser, och makt kan ses som något som uppstår i 
interaktionen mellan människor och finns därför närvarande i alla mänskliga relationer. 
Styrning kan ses som avsiktlig påverkan av andra individers ageranden eller uppfattningar, 
men i yrkesmässiga relationer kan styrningen också vara dold dvs. det är inte alltid aktörerna 
märker att de är styrda, utan de påverkar varandra genom interaktion och styrningen kan då 
vara ömsesidig. Styrningen påverkas både av relationerna mellan aktörerna och den kontext i 
vilken den utövas (Hallin & Siverbo 2003:62; Foucault 2003:32). 
 
Studier visar att transformationen och styrningen av personalarbetet genom till exempel HRT 
inneburit ökad belastning på chefer, som inte alltid har tid, kompetens eller intresse för detta 
utökade personalansvar (Francis & Keegan 2006; Renwick 2003; Hope Hailey et al. 2005; 
Wanless 2003; Caldwell 2004 se Hällsten et al. 2007:8). Genom att det idag ställs ökade krav 
på dokumentation, uppföljning och anpassning till de olika krav som styrmodeller likt NPM 
ställer, har chefer fått fler administrativa uppgifter och ökade krav att uppnå effektivitet 
(Forsell & Ivarsson Westerberg 2015:215; Rombach 1997 jfr Westerberg 2004 se Härenstam 
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2014:15). Det är därför relevant att även lyfta och diskutera frågan om yttre och inre 
effektivitet i relationen linjechefer och HR. Yttre effektivitet handlar om att göra rätt saker 
dvs. det som mottagaren efterfrågar och har behov av, medan inre effektivitet innebär att göra 
saker rätt dvs. att på ett optimalt sätt använda tillgängliga resurser. Enligt forskning kommer 
det att vara en fortsatt press på att, i offentlig sektor, uppnå inre effektivitet, dvs. att fokus 
ligger på kostnadskontroll i syfte av att använda resurser optimalt. Då detta påverkar såväl 
chefer som medarbetare blir HR en viktig aktör för att på ett lyckosamt sätt hantera detta. För 
att på sikt vara en kostnadseffektiv och attraktiv organisation betonas samtidigt betydelsen av 
att, förutom satsning på den inre effektiviteten, också öka fokus på att göra rätt saker (Nilsson 
2007:5; Bach 2004 se Townsend 2010:336). Vilket stöd linjechefer behöver i arbetet med 
personalfrågor och i vilken grad stödet är adekvat, måste kontinuerligt undersökas genom att 
ställa dessa frågor till cheferna (Thilander 2013:205, 259).  

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att utforska hur linjechefer inom offentligt driven sjukvård 
upplever och hanterar stöd och styrning i interaktionen med stabsfunktionen HR. 
 
• Hur upplever linjechefer stöd och styrning i interaktionen med stabsfunktionen HR? 
• Hur upplever linjechefer att deras arbetssituation och autonomi påverkas av stöd och 

styrning från stabsfunktionen HR?  
• Hur kan linjechefernas upplevelser av organisatoriska omvandlingsprocesser såsom NPM 

och HRT förstås utifrån en relationell förståelse av makt och styrning?   
 

2 TIDIGARE FORSKNING 
I detta avsnitt presenteras tidigare forskning som berör linjechefens förändrade roll och 
ansvar kopplat till HR-transformation samt stöd och styrning i relationen mellan linjechef och 
stabsfunktionen HR. Vidare lyfts forskningsresultat som beskriver styrnings- och 
ledningsidealet NPM, vilket präglar dagens offentliga sjukvård samt den kontext i vilken 
studiens linjechefer och HR verkar. Avsnittet fungerar som en av utgångspunkterna för 
studiens resultat och diskussion. 

2.1 En förändrad chefsroll 
Rollen som första linjens chef, vilket i vår studie utgörs av vårdenhetschefer och enhetschefer, 
är förknippad med ett flertal arbetsuppgifter, som både syftar till att tillgodose de krav som 
medarbetare har på sin chef men också de krav som kommer från organisationen. Dessa 
arbetsuppgifter har på senare tid blivit allt fler, vilket bland annat påverkats av en 
decentralisering av HR-uppgifter (Boglind et al. 2015:108ff).  
 
Linjechefens ökade involvering i HR-frågor har blivit ett allt vanligare sätt att strukturera HR-
arbetet på, vilket syftar till att ge cheferna större möjlighet att genomföra förändringar nära 
verksamheten. Att fler operativa HR-uppgifter utförs av linjechefer möjliggör att HR kan 
arbeta mer strategiskt. Thilander (2013:10) undersöker, med hjälp av bland annat intervjuer, 
hur linjechefers interaktion med HR har påverkats av organisationsförändringen HRT och 
decentraliseringen av HR-ansvar. Boglind et al. (2015:108ff) betonar, att särskilt första linjens 
chefers arbetssituation påfrestas av denna omställning, då allt fler arbetsuppgifter som tidigare 
hanterats av stödfunktioner numera sköts av linjechefen. Som en effekt av decentralisering av 
stödfunktionernas arbetsuppgifter, förväntas linjechefen utföra allt fler arbetsuppgifter som 
berör administration, personalfrågor och ekonomi. De nya ansvarsområdena har resulterat i ett 
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större behov av stöd, vilket Boglind et al. (2015:112f) menar är problematiskt, då 
förutsättningarna för HR-stöd har förändrats. Genom HRT, förväntas linjechefen också söka 
allt mer information via tekniska IT-lösningar. Chefen har därmed inte längre samma 
möjlighet att möta sin HR-personal på traditionellt vis, baserat på ett sampel ansikte-mot-
ansikte. Detta ömsesidiga samspel är enligt HRT-konceptet ineffektivt och något som därför 
kan undvikas (Thilander 2013:79). Thilander menar att den kostnadsreducering som HRT har 
inneburit för HR-avdelningen till viss del har skett på bekostnad av linjechefens tid genom en 
ökad administrativ börda. Det väletablerade samspelet mellan HR-avdelningen och 
linjecheferna, visar sig i Thilanders avhandling ha en starkare plats än i den logik som HRT 
bygger på. Utifrån ett rationalistiskt synsätt syftar HRT till att tydligt sätta gränser för vad 
linjechefen respektive HR-personalen ska göra. Thilanders studie visar dock att det finns ett 
ömsesidigt samberoende mellan HR-avdelningen och linjechefen, som går utanför den 
struktur som HRT syftat till. Ur ett relationistiskt perspektiv beskrivs organisationen som 
styrd av mänskliga möten, vilket medför att den rationalistiska logik som HRT bygger på, inte 
får önskad effekt. Istället menar Thilander att det krävs en förståelse för hur samverkan 
mellan HR och linjechefer fungerar, om man ska lyckas förändra deras arbetssätt. Thilander 
lyfter den paradoxala effekten av att HRT, som förväntades ge linjecheferna ett förbättrat 
stöd, också har resulterat i en transformation av chefsarbetet, i meningen att linjechefer får ett 
större ansvar att själva utföra HR-uppgifter (Thilander 2013:247f). 

2.2 Chefers behov av stöd i HR-frågor 
Det utökade ansvaret för arbetet med personalrelaterade frågor, kan för linjechefer ge upphov 
till stressfaktorer kopplade till rollen som ansvarig för HR-frågor. Dessa stressfaktorer kan 
både grunda sig i en otydlighet och en överbelastning i chefsrollen som utförare av HR-
uppgifter. Gilbert, De Winne och Sels (2011) undersöker hur linjechefer upplever dessa 
stressfaktorer kopplat till sitt HR-ansvar. De konstaterar i studien att både HR-stöd gentemot 
cheferna samt kompetens i HR-frågor spelar roll för hur stressfaktorerna upplevs, där god 
kompetens om HR-frågor fungerar bäst för att minska upplevelsen av stress. Stödet från HR 
kan i sin tur balansera en hög grad av delegering avseende HR-uppgifter till cheferna, och 
genom att erbjuda stöd upplevs då dessa arbetsuppgifter som berikande snarare än som en 
källa till stress. Forskarna föreslår en handlingsplan för hur en delegering av HR-uppgifter på 
bästa sätt genomförs, där de nämner både utformandet av HR-stödet och hur chefernas 
kompetensnivå i HR-frågor bör säkerställas. De anser att cheferna ska ha tydliga riktlinjer för 
HR-arbetet samt att HR både bör erbjuda stöd i form av tekniska lösningar, men också vara 
tillgängliga för cheferna. Detta för att minska risken för stress kopplat till chefernas roll i HR-
frågor (Gilbert, De Winne och Sels 2011:551, 562ff). 
 
I en studie utförd av Op de Beeck, Wynen och Hondeghem (2017:192-204) undersöks hur 
olika former av stöd påverkar linjechefens förmåga att på ett effektivt sätt implementera HR-
riktlinjer. Studien är genomförd med hjälp av en enkätstudie i två offentliga företag i Belgien. 
Företagen valdes utifrån graden av delegering av HR-arbetsuppgifter till linjechefer. Det ena 
företagets linjechefer hade under en längre tid utfört HR-uppgifter i högre grad än 
linjecheferna i det andra företaget (Op de Beeck, Wynen och Hondeghem 2017:196). Studien 
visar att linjechefers förmåga att effektivt utföra HR-uppgifter i hög grad påverkas av 
möjligheten att erhålla stöd från HR-avdelningen, kollegor och överordnade. De kom fram till 
att cheferna ofta söker stöd från kollegor och överordnade eftersom dessa i sin roll utför 
samma uppgifter, varpå de kan bidra med stöd i hur dessa ska utföras. Stödet från kollegor 
och överordnade fungerar således som ett nätverksstöd där medlemmarna i nätverket kan dela 
erfarenheter. Stödet från HR-avdelningen består i sin tur mer av ett stöd i form av 
professionell expertis, då de har en djupare kunskap inom personalrelaterade områden. Denna 
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typ av stöd anses av författarna utgöra det viktigaste, varpå de betonar att organisationer bör 
satsa på att utveckla detta samt tydliggöra HR-avdelningens ställning gentemot linjecheferna. 
Detta för att klargöra vilken typ av stöd linjechefer kan förvänta sig av HR (Op de Beeck, 
Wynen och Hondeghem 2017:200). 
 
Betydelsen av HR-stöd till linjechefer nämns också i en artikel av Whittaker och Marchington 
(2003). Studien syftade till att undersöka hur linjechefer upplever delegerande av HR-ansvar 
till linjechefer, vilket till skillnad från tidigare studier visade sig vara välkomnat av cheferna. 
De upplevde att det ökade HR-ansvaret låg i linje med deras uppdrag som chef, vilket 
forskarna menar är en åsikt som skiljer sig från tidigare studier. Gällande HR-avdelningens 
roll ansåg cheferna att HR-funktionen fortfarande är viktig för chefernas förmåga att 
genomföra HR-uppgifter och det uttrycks en oro över HR:s minskade närhet till cheferna. 
Datoriserade HR-lösningar nämns som otillräckliga och cheferna betonar betydelsen av 
personliga möten med HR-avdelningen, vilket innebär att HR-avdelningen fortfarande fyller 
en viktig funktion som expertis och stödjande part (Whittaker & Marchington 2003:245f, 
258f). 

2.3 En förändrad styrning i offentlig verksamhet 
För att förstå hur det administrativa arbetet förändrats i offentlig sektor, däribland i den 
svenska sjukvården, är det nödvändigt att knyta an till och tydliggöra kopplingen till 
införandet av den marknadsinspirerande styrningsfilosofin NPM (Forsell & Ivarsson 
Westerberg 2014:202). Detta styrningsideal betonar standardisering, effektivisering, kontroll 
och konkurrens, och genom “...riktlinjer, mätningar och dokumentation” ska kvalité 
säkerställas (Bejerot 2011:22, 24f). NPM kan inte betraktas som en enhetlig teori utan mer 
som en filosofi om hur offentlig verksamhet kan styras och ledas. Börnfeldt (2011:129) 
beskriver denna filosofi som en nyliberal lösning på organisering, styrning och effektivisering 
av verksamheter inom offentlig sektor (Montin & Granberg 2013:99). Hood (1995:96) 
redogör i sin artikel för de mer övergripande grunddragen som kännetecknar NPM, vilka är: 
decentralisering av resultat- och kostnadsansvar, beställar/utförarmodell dvs. interna 
marknader med resultatenheter som köper och säljer sina tjänster, ständiga 
kostnadseffektiviseringar, betoning på användning av beprövade ledningsverktyg från privat 
sektor avseende bland annat personal- och lönepolitik, större formell frihet för chefer att agera 
och ett tydliggjort ansvar för dessa, uttalade och mätbara mål mot vilka effektivitet bedöms 
och slutligen kund- och resultatfokus. 
 
Införandet av NPM har påverkat hur offentliga verksamheter som exempelvis sjukvården 
organiserats. NPM medför en annan typ av styrningsmodell än vad som tidigare använts, 
vilken förknippas med en högre grad av öppenhet och transparens, vilket i sin tur möjliggör 
en ökad kontroll av verksamheten. Denna kontroll tenderar att försätta chefer på mellannivå i 
en klämd situation, då de upplever ökade krav både från organisationen och myndigheter, men 
också krav från medarbetare i form av en önskan om en närvarande chef (Forsberg 
Kankkunen et al. 2014:8f, 36). Forsberg Kankkunen et al. (2014) undersöker hur chefer 
hanterar styrning i tre skilda offentliga verksamheter, däribland Äldreomsorg. Cheferna 
upplevde att den styrning, som kom till uttryck genom NPM, gav upphov till två former av 
svårhanterliga målkonflikter. Den ena målkonflikten handlade om att cheferna tvingas arbeta 
med de administrativa uppgifter som genereras av organisationens styrning enligt NPM, 
kontra chefens och andras förväntningar på att chefen ska utveckla verksamhet och 
medarbetare. Den andra målkonflikten som cheferna beskrev bestod av de krav på transparens 
och effektivitet som NPM medfört. Att uppfylla de ekonomiska kraven som ställs upplevdes 
svårt att kombinera med kraven på att bedriva en god verksamhet (Forsberg Kankkunen et al. 
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2014:36). Hall (2012:181) menar att den indelning i resultatenheter som också kännetecknar 
NPM, och där chefer får ett delegerat resultat- och budgetansvar, inte alltid innebär någon 
reell delegering av makt. Även om ansvaret förskjuts längre ner i hierarkin samlas makten i 
centrum. 
 
Bejerot och Hasselbladh (2011) beskriver kopplingen mellan Michel Foucaults 
styrningstekniker disciplinär och pastoral makt och implementeringen av NPM i svensk 
sjukvård. Genom att använda sig av Foucaults beskrivning av maktutövande uttrycker Bejerot 
och Hasselbladh hur det i takt med etableringen av NPM tillkommit en annan typ av styrning 
än vad organisationer tidigare använt sig av. Den disciplinära makten uttrycks i NPM med 
hjälp av en tydligare kostnadskontroll och ett mer marknadsinriktat arbetssätt. Professioner 
ställs inför och förväntas uppnå ekonomiskt uppsatta mål och utsätts för en högre grad av 
kontroll. Utöver den disciplinära styrningen används styrningstekniker som kan liknas vid 
pastoral styrning. Med hjälp av den pastorala styrningen vägleds subjektet inte med hjälp av 
skarpa direktiv, utan med en erhållen frihet att på egen hand uppnå dessa mål. Fri från uttalat 
tvång förväntas individen svara upp mot de förväntningar som hen ställs inför, att på egen 
hand granska sina prestationer samt att sträva efter kontinuerliga förbättringar. I svensk 
sjukvård uppmuntras linjechefer att ta ansvar för fler uppgifter, vilka förkläds så att de 
upplevs attraktiva och berikande. Viktigt att betona är att trots den ökade frihet som individen 
tilldelas, är inte målet att skapa frihet i form av autonomi och självbestämmande. 
Styrningsformen kan snarare liknas vid en slags självstyrning där individen kontrollerar och 
reglerar sitt arbete. Styrningen är således närvarande, om än på ett mer subtilt plan och 
maktutövningen sker via individens egna förmågor snarare än genom att med tvång kväsa och 
kuva individen. Samtidigt medför den pastorala styrningstekniken ett dilemma då individerna 
är starkt påverkade av olika praktiker som vanligen och i högre utsträckning förknippas med 
den disciplinära makten. Denna sammanflätning av styrningstekniker, som å ena sidan tvingar 
individen att anpassa och foga sig och å andra sidan förutsätter samtycke och förmåga till 
självstyrning, skapar tvetydighet, oklarhet och medför oväntade konsekvenser. Bejerot och 
Hasselbladh framhåller att denna förändring av styrning i sjukvården successivt påverkar och 
förändrar villkoren för de professionella yrkesgruppernas autonomi (Kunda 1992; Baker 
1993; Covaleski et al. 1998; Dean 1999:164ff se Bejerot & Hasselbladh 2011:1607ff, 1616). 

2.4 Sammanfattning av tidigare forskning 
Vid genomläsning av berörda studier har vi kunnat konstatera att rollen som linjechef i 
offentliga verksamheter har förändrats. Som effekt av en decentralisering av några av 
stödfunktionernas arbetsuppgifter, arbetar dagens chefer i större utsträckning med 
arbetsuppgifter som stödfunktionerna tidigare har ansvarat för. Denna decentralisering av HR-
uppgifter är bland annat en effekt av HRT, där ett delsyfte är att HR-avdelningen ska arbeta 
mer strategiskt och överlämna ett större antal operativa arbetsuppgifter till linjecheferna. De 
ökade kraven som ställs på chefer har också gett upphov till stress kopplat till nya 
arbetsuppgifter. De HR-frågor som numera ingår i chefernas arbete kan både upplevas berika 
arbetet men också fungera som en stressfaktor. Hur HR-ansvaret upplevs påverkas både av 
den kompetens som cheferna själva besitter i de HR-relaterade frågorna, men också vilken 
möjlighet de har att få stöd från HR-avdelningen. Det stöd som HR ger i dessa frågor tycks 
också ha en inverkan på kvalitén i de utförda uppgifterna. Som utövare av HR-arbete behöver 
linjechefen stöd både i form av nätverk med kollegor som hanterar snarlika frågor, men också 
ett expertstöd i form av kompetent HR-personal. Den forskning som vi tagit del av visar, trots 
att tekniska HR-lösningar kan uppfylla visst behov av stöd, att närheten och tillgängligheten 
till HR-avdelningen är viktig för att chefen skall lyckas i sitt HR-arbete. Vi har konstaterat att 
styrning genom NPM har bidragit till att flera chefer upplever sig vara klämda mellan 
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motstridiga krav med olika målkonflikter som är svåra att hantera. I forskning som vi tagit del 
av uttrycker chefer en svårighet att både möta de krav som kommer från ledning och 
myndigheter samtidigt som de förväntas uppfylla medarbetarnas önskemål om en 
verksamhetsnära chef. Som effekt av införandet av NPM i svensk sjukvård har den pastorala 
styrningsformen blivit allt mer påtaglig. Denna form av styrning sker på ett sätt som gör 
individen mer fri i sitt arbete, men går också hand i hand med förväntningar på att individen 
ska kontrollera och utvärdera sig själv.  
 

3 TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 
Detta avsnitt introducerar Michel Foucaults1 maktbegrepp med avgränsning och särskilt 
fokus på styrningsteknikerna disciplinär makt, pastoral makt och styrningsrationalitet samt 
vad Nikolas Rose kallar avancerad liberal styrning. Genom att lyfta ut och applicera dessa 
begrepp eller “verktyg” på linjechefers upplevelser av stöd och styrning i interaktionen med 
stabsfunktionen HR, möjliggörs nya perspektiv och sätt att tänka kring fenomenen stöd och 
styrning, och dess verkningar i vårt analysarbete. 

3.1 Styrningstekniker för analys av relationell makt i offentlig 
sektor 

Foucault såg makten som relationell och något som präglar alla mänskliga relationer. Han 
menade att “...makt skapas i varje ögonblick och i varje relation” (Nilsson 2008:91). Makten 
kommer till uttryck i handling och att den påverkas av den kontext individerna befinner sig i, 
till exempel en arbetsorganisation (Foucault 2003:32). Utifrån detta förhållningssätt ses 
organisationer i det moderna samhället som arenor, där individer eller grupper formas av olika 
makttekniker (Alvesson 2014:11). Samtidigt menar Foucault att maktens relationella karaktär 
innebär att styrkeförhållandena i relationerna hela tiden kan förändras, då det finns ett inbyggt 
motstånd i alla maktrelationer (Foucault 2002:105). Eftersom relationen mellan linjechefer 
och stabsfunktionen HR präglas av ett nära samspel och ett ömsesidigt beroende och 
påverkan, framstår en relationell maktförståelse och olika styrningstekniker som adekvat 
teoretisk utgångspunkt.  
 
Foucault menar även att makt inte kan skiljas från kunskap och vise versa. Grunden för 
maktutövande är kunskap över den eller de som ska styras och påverkas, medan själva 
maktutövandet också producerar kunskap. Kunskap ger makt och makt ger kunskap. Detta 
begreppsförhållande är i ständig rörelse och skapas kontinuerligt i interpersonella relationer 
präglade av kommunikation och olika former av agerande (Foucault 2003:33; Hislop 2009: 
202, 2013f; Alvesson & Sköldberg 2008:374 ). Vi ser också att relationen mellan linjechef 
och HR påverkas av de maktförhållanden som utmärker en linje-/stabsorganisation, där 
chefen genom sin position har ett ansvar för verksamhet, budget och personal och därmed 
formell makt, medan HR:s makt kan kopplas till den expertkunskap och den roll HR har som 
stödjande stabsfunktion (Fayol 1916/2008 se Thilander 2013:59). Makt som begrepp kan 
således ses ur olika perspektiv. Dels som formell makt utifrån position och dels som 

                                                
1 Michel Foucault (1926-1984) var en fransk tänkare och samhällsteoretiker. Det finns otaliga beskrivningar av 
och omdömen om Foucault och han kan inte med enkelhet placeras in i någon akademisk disciplin. Genom sina 
teoretiska ansatser, begrepp och innovationer till exempel kring makt, diskurs och disciplin, beskrivs han å ena 
sidan som en av “...1900-talets mest inflytelserika samhällsteoretiker” , å andra sidan som en “...icke-historisk 
historiker, en anti-humanistisk humanist och en motstrukturalistisk strukturalist  (Clifford Geertz se Nilsson 
2008:9, 12). 
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relationell där normer och värderingar påverkar individens sätt att tänka och agera. Studien 
fokuserar på båda maktperspektiven vid sökandet av svar på forskningsfrågorna. 
 
För att tydliggöra styrning som begrepp i vår studie använder vi delar av Foucaults 
maktbegrepp. Detta då förståelse av maktbegrepp möjliggör ett sätt att analysera styrning och 
hur den kommer till uttryck i interaktionen mellan linjechefers och HR:s agerande, i den 
kontext dessa arbetar. Maktperspektivet kan användas som ett sätt att förstå hur samspelet och 
det ömsesidiga beroende mellan linjechefer och HR möjliggör eller begränsar linjechefernas 
sätt att vara och agera, och på så sätt kan den vägleda eller styra handlingar. Med 
utgångspunkt från hur Foucault beskriver makt ur ett mer övergripande perspektiv, kan ett 
abstrakt begrepp som styrning konkretiseras och utifrån vår studie, göras förståeligt. 
Forskning visar, att när handlingsmönster som inrymmer olika former av vägledningar 
studeras, kan det vara gynnsamt att använda begreppet styrning, eftersom det kan handla om 
hur människors agerande vägleds i en eller annan riktning. Foucault uttrycker detta som “..att 
styra/vägleda är att strukturera andra individers möjliga handlingsfält” (vår översättning) 
(Foucault 1982/2002:341 se Öhman 2008:75). På detta sätt kan styrning studeras som en del 
av det upprättade sammanhanget, där syftet är att undersöka olika styrningstekniker och 
styrningens innehåll. Detta kan synliggöra vilka normer, värderingar och kunskaper som 
linjecheferna får ta del av och därigenom vilka chefer verksamheten ser som 
eftersträvansvärda (Burchell et al. 1991 se Öhman 2008:75). 
 
Genom att applicera delar av Foucaults maktbegrepp och styrningstekniker, såsom disciplinär 
makt, pastoral makt och styrningsrationalitet samt Rose vidareutveckling av det senare 
begreppet, kan detta bidra till att förstå hur individers beteenden och handlingar påverkas och 
styrs av såväl öppna som dolda styrningsmekanismer. Dessa makt- och styrningsformer 
beskrivs nedan och vår ambition är att de ska fungera som analysverktyg i bearbetningen av 
studiens empiriska material. Därigenom synliggörs hur styrning kan upplevas och hur den kan 
komma till uttryck i relationen mellan linjechef och HR.  
 
Foucaults begreppsvärld är komplex med stor spännvidd och vi ser inte utvalda delar av hans 
maktbegrepp som en fullständig förklaringsmodell, utan som en utgångspunkt för att belysa 
hur stöd och styrning kan komma till uttryck och förstås. Även om Foucault och Rose inte 
uttryckt hur chefer upplever och hanterar stöd och styrning i arbetsrelaterade relationer, kan 
deras teorier om makt och styrning ses som allmängiltiga dvs. de kan översättas till olika 
situationer och kontextuella sammanhang, och kan därför tillämpas för att besvara studiens 
syfte och frågeställningar. 
 
Det finns kritik mot bland annat Foucaults syn på att makt präglar alla mänskliga relationer 
och att den således finns överallt. Kritikerna framhåller att om makten finns överallt, så finns 
den ingenstans och om den förklarar allt, så är risken att den inte förklarar något (Alvesson 
2014:115). Trots denna kritik menar vi att Foucaults tänkande och verktyg kan hjälpa oss i vår 
tolkning och analys av intervjupersonernas upplevelser av stöd och styrning samt hur 
individer formas och skapas i ett socialt sammanhang. Hans olika perspektiv på makt och 
styrning hjälper oss att se nya möjligheter att problematisera och reflektera kring stöd och 
styrning i interaktionen mellan linjechef och stabsfunktionen HR. Detta för att synliggöra 
oväntade och dolda perspektiv, vilka vanligtvis skyms av de mer invanda förhållningssätt i 
interaktionen mellan dessa aktörer. 
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3.1.1 Den disciplinära övervakningen 
Foucault var bland annat intresserad av varför arbetsorganisationer organiseras på olika sätt, 
vilka värderingar och normer som utmärker dessa organisationer och moderna samhällen samt 
hur disciplinering sätter sin prägel på och formar både organisationer och samhällen. Han 
beskriver den disciplinära makten som en styrningsform, vilken syftar till att påverka och 
styra individers beteenden med målet att skapa produktiva, fogliga och nyttiga subjekt. Detta 
sker genom styrningstekniker som hierarkisk övervakning, normaliserande sanktioner och 
examination (Foucault 2003:139f).  
 
Övervakning som teknik gör det möjligt att i en organisation utöva kontroll av både 
verksamhet och anställda. Exempelvis kan utvecklingssamtal, som tillämpas i arbetslivet, ses 
som en form av övervakning, där medarbetares upplevelser, ambitioner, önskemål, behov etc. 
ringas in, synliggörs och blir föremål för råd om till exempel kompetensutveckling. Detta så 
att individen ”...lever upp till de normer som gäller för den goda medarbetaren” (Alvesson 
2014:112). Gemensamt för samtliga styrtekniker är att de genom kontroll och styrning har en 
uppfostrande effekt, vilket gör att människors beteenden formas i enlighet med de normer och 
den ordning som anses önskvärd. När individer kontinuerligt anpassar sig och korrigerar 
beteenden sker en normalisering, som skapar homogenitet samtidigt som individen 
individualiseras till ett subjekt, som av makten kan ses som ett objekt. På detta sätt kan 
individers identitet påverkas och genom normaliseringen kan individer inkluderas eller 
exkluderas. I den teknik Foucault kallar examen kombineras straffen i den normaliserande 
sanktionen och kontrollen i den övervakande hierarkin. Genom examen synliggörs och 
bedöms individens resultat, och dessa kan redovisas och därmed blir det möjligt att sortera 
och klassificera individer (Foucault 2003:179ff, 184ff, 190f;). 
 
För att disciplinering ska fungera och avsteg från rådande normer ska kunna upptäckas, krävs 
någon typ av övervakning och synliggörande, vilket Foucault såg i Benthams Panopticon-
metafor, där de som ska styras bevakas och synliggörs från en central, men ändå inte synlig 
punkt. Eftersom övervakningen kan ske sporadiskt och ibland ofta, fungerar den som om den 
vore permanent och skapar hos individen en känsla av konstant övervakning. Med denna 
teknik optimeras maktutövningen eftersom den fungerar automatiskt, konstant och subtilt, och 
hotet om övervakning räcker således för att individen ska foga sig och bli självdisciplinerande 
(Foucault 2003: 202fff). En motsvarighet till denna typ av övervakning är de IT-baserade 
övervakningssystem som idag finns, inte minst inom sjukvården. Detta synliggörs bland annat 
genom närvaroregistrering såsom Kom&Gå och Time Care samt delade kalendrar genom 
Outlook, vilket gör att till exempel chef och kollegor hela tiden har vetskap om var och när 
individerna är på möten eller andra aktiviteter (Hall 2012:138).  
 
Förutom att maktutövningen i praktiken kan vara repressiv och därigenom förhindra vissa 
beteenden, menar Foucault att den också är produktiv då den framkallar specifika beteenden. 
Den skapar handlingar genom att den påverkar och bearbetar individens förmåga och 
beredskap att agera på ett visst sätt. Den fungerar normaliserande då den påverkar både 
individens handlingar, hur individer förhåller sig till varandra och till sig själva (Hörnqvist 
2012:64, 66). En förutsättning för att kunna utöva kontroll är att det som ska urskiljas och 
styras blir synligt. De krav på granskning, kontroll och utvärderingar som idag ställs på chefer 
och som är utmärkande för styrningsteknikerna inom sjukvården, syftar till ett synliggörande 
(Hall 2012:252, 269). Vidare bör styrningsteknikerna kunna ha en normerande effekt på 
linjechefer och styra deras beteenden, genom rådande föreställningar om till exempel “den 
autentiske ledaren” och på vilket sätt chefer “bör” bete sig (Alvesson 2014:114). På detta sätt 
kan den professionella autonomin påverkas på ett, som vi ser det, subtilt sätt. Detta kan sägas 
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ligga i linje med metaforen om panopticon och den disciplinära övervakningen, vilket i denna 
studie kan användas som teoretiskt perspektiv för att belysa och förstå linjechefernas 
upplevelse av stöd och styrning i interaktionen till stabsfunktionen HR.  

3.1.2 Den pastorala makten 
Den pastorala styrningstekniken kan betraktas som en vidareutveckling av den disciplinära 
och ses som en individuell maktform där individen görs till subjekt med större grad av frihet 
och självstyrning. I denna styrningsteknik krävs vägledare som visar omsorg om den som 
vägleds, och som är mån om dennes välbefinnande (Dean 1999:91, 96fff). Samtidigt förutsätts 
att individen själv efterfrågar och söker sig till vägledaren för att få den omsorg som skapar 
välbefinnande och trygghet. Denna makt- och styrform syftar till att få individen normaliserad 
genom att med sanningar och kunskaper prägla hens tankar och beteenden, så att individen 
underordnar sig makten i tron att hen själv väljer sitt handlande (Foucault 1978/1979:226fff). 
Det finns således både en stödjande och hjälpande dimension och en styrande kontrollerande, 
i denna styrningsteknik. Maktutövningen fungerar med andra ord subtilt genom den inre 
påverkan individen utsätts för, vilken är styrande för hur individen beter sig och fungerar 
därigenom som självreglerande (Foucault 1988:18; Foucault 2003:203f). I dagens samhälle 
kan den pastorala makten bland annat kopplas till hur politiker och administratörer vill 
påverka och styra genom vägledning, som av individen uppfattas vara till gagn för hen. Hur 
individen/subjektet skapar sig själv och formas av, framför allt de sanningar vetenskapen 
förmedlar och som tydliggör för individen vem hen är eller bör vara, var något Foucault 
intresserade sig för under senare delen av sitt liv. Han menade att subjektet är en produkt av 
“maktens verkningar” och att subjektet påverkas och förändras beroende på historisk kontext 
och samtida kunskaper. De subjekt vi är varierar beroende på situation och beror på de olika 
diskurser, normer, regler, relationer mm. som utmärker dessa situationer (Jacobson 1991 & 
Järvinen 2002 se Nilsson 2008:147, 179ff). 
 
Utifrån det stödjande, hjälpande och samtidigt kontrollerande perspektiv som innefattas i 
teoribegreppet pastoralmakt, ser vi en koppling till HR-avdelningens roll som stödfunktion till 
linjechefer. Linjechefer förväntas agera utifrån de normer och värderingar som råder i 
organisationen, vilket betyder att dessa skulle kunna internaliseras som självtekniker och 
därmed ge subjektet en känsla av frihet att själv styra sina handlingar och sitt agerande utifrån 
dessa förväntningar. Som exempel på pastorala tekniker kopplat till denna studie ser vi HR- 
medarbetares, av tradition, starka inriktning på att vara en hjälpande och omsorgsfull part i 
relationen till linjechefer, vilket kan ta sig uttryck i till exempel inbjudan till olika aktiviteter 
såsom informationsmöten och utbildningar, men också som samtalsstöd och bollplank. Detta 
gör att vi ser begreppet som relevant att använda som verktyg i analysen av det insamlade 
intervjumaterialet. 

3.1.3 Styrningsrationalitet och avancerad liberal styrning 
Olika styrningsmodeller och koncept innehåller alltid normer, värden och idéer som påverkar 
individens uppfattning om sig själv och samhället. Detta innebär att de fungerar som verktyg 
för den styrning och maktutövning som sker i organisationer när individer omsätter och 
tillämpar dem i vardagspraktiken (Rose & Miller 2008 se Forsell & Ivarsson Westerberg 
2014:223). 
 
Idag uttrycks maktens styrning i nya former och Foucault menade i senare delen av sitt liv att 
styrningsformen gouvernementalité, på svenska styrningsrationalitet, sker genom individens 
egna val och handlingar. Detta i likhet med den pastorala maktutövningen. Begreppet 
styrningsrationalitet har ingen entydig översättning, men kan sägas inrymma både viljan att 
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styra och göra verkligheten styrbar, och att styra individens kognitiva och subjektiva 
uppfattning av verkligheten. I likhet med vad som tidigare nämnts om makten som produktiv 
betonar styrningsrationaliteten makt och styrning som möjliggörande snarare än tvingande 
(Hall 2012:110, 112). Utifrån att Foucault beskriver styrningsrationalitet som en mentalitet, 
inställning till det som ska styras och på vilket sätt denna styrning ska ske, kan orden vägleda 
eller guida passa bättre (Hultqvist & Petersson 1995:43). Detta eftersom engelskans govern 
har en vidare innebörd och skulle kunna innefatta orden ”...sköta, leda och styra” (Foucault 
1983: 220f; Lundgren 2003:34). När kunskaper och sanningar införlivas i tankar och 
värderingar hos individen, medför detta en styrning genom självreglering där hen, utan tvång 
eller hot, själv väljer att handla i enlighet med vad som anses vara ”rätt”. Utmärkande för 
denna normativa styrning är att individen rekommenderas att till exempel äta rätt för att uppnå 
hälsa eller som i linjechefers fall, att lönesätta nya och befintliga medarbetare utifrån HR:s 
rekommendationer. Genom att individer tar del av kunskaper, övertygelser och värderingar 
som anses goda, styrs och vägleds de att handla och tänka på vissa bestämda sätt. Omsatt till 
syftet och frågeställningarna i vår studie, påverkas sannolikt linjechefer i personalfrågor av 
HR-avdelningens uttryckta normer kring vad de anser vara ”rätt” agerande. Detta kan kopplas 
till hur Foucault ser på maktrelationer ”... som handling på handling” (Foucault 1982/2002: 
340 se Öhman 2008:76). Med styrning eller vägledning avser således Foucault alla de 
handlingar där avsikten är att påverka och forma individers beteenden, vilket sker genom 
olika styrtekniker som bland annat organisationer använder (Nilsson 2008:128f). 
 
Nikolas Rose (1999), som byggt vidare på Foucaults styrningsrationalitet, menar att frihet för 
individen kan ses både som en effekt av och en förutsättning för styrning, och kallar denna 
styrningsteknik för avancerad liberal2 styrning (Hasselbladh 2008:198). I denna 
styrningsteknik är det styrningen av individens värderingar och egna inre drivkrafter som är 
det primära målet. Kännetecknande är att det skapas en relation mellan rekommenderade 
handlingar och individens egenansvar att välja sitt agerande utifrån dessa rekommendationer. 
Sannolikt upplever vi sällan att vi idag beordras att agera på ett specifikt sätt, utan vi gör det 
oftast självmant utifrån det som för oss framstår som förnuftigt. Med frihet att välja som 
utgångspunkt för styrning, kan individen uppleva sig vara fri, trots att hen styrs i samma 
utsträckning idag, om än på ett mer på ett subtilt sätt (Fejes 2016: 34, 79; Öhman 2008:76f). 
Rose ser denna typ av frihet som en del i denna form av styrningsrationalitet och menar att 
den är en del av den sociala kontrollen, eftersom individens frihet och handlingsutrymme 
finns inom begränsade ramar (Rose 1995:46). Denna styrningsform möjliggör att styrning och 
vägledning kan regleras genom ”fjärrstyrning”, där individer tvingas göra ”egna val” och 
agera marknadsmässigt oavsett om detta sker utifrån en ”verklig” valfrihet eller ej. I denna 
form av självstyrning finns en förväntan om självdisciplinering dels utifrån rådande normer 
och värderingar, och dels utifrån gällande regelverk. Enligt Rose kan denna typ av 
styrningsrationalitet ses som kärnan i den ekonomiska styrmodellen NPM då den tar 
människor i anspråk för sina syften dvs. styrmodellen och dess innebörd blir viktigare än 
människorna som utgör organisationen. Rent konkret kan detta ses i de prestationsbaserade 
system som förutsätter att aktörerna agerar och anpassar sig efter dessa styrprinciper, även om 
de själva ser på och önskar att verksamheten styrdes på ett annat sätt (Hall 2012:113, 115f). 
 
I likhet med Öhman (2008:76) ser vi dessa former av styrning som ”... handlingar vilka har en 
vägledande funktion”. Applicerat på landstingsdriven sjukva ̊rd innebär det att linjechefer, 

                                                
2 Rose (1995) framhåller liberalismen som en formel för maktutövande, vilken syftar till att styra genom den 
enskilda individens reglerade val (Permer & Permer 2002:60). 
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vilka ses som självständiga, fria och autonoma i sin yrkesroll också anses villiga att förhålla 
sig till och följa sjukhusets riktlinjer avseende personalfrågor och villkor för chefsrollen. I och 
med detta får linjechefer frihet och blir ansvariga för att själva styra sitt sätt att agera i linje 
med det som förväntas av en chef. HR:s ansvar skulle kunna vara att, i relationen till 
linjecheferna, uppmana dessa att korrigera eventuella ”felaktiga” sätt att agera och därmed 
utöva egenkontroll. Alvesson (2014:114) framhåller att chefer, i högre utsträckning än andra, 
tar till sig och inordnar sig till de ideal och föreställningar som dominerar och Permer & 
Permer (2002:61) beskriver denna typ av självreglering som ”... en frihet som håller makten i 
handen”. Sammantaget möjliggör studiens teoretiska referensram, att linjechefer upplever 
makt och styrning i interaktionen till stabsfunktionen HR kan belysas och förstås, eller som 
Foucault framhåller; ”... vad styrning förvaltar och upprätthåller” (Foucault 1978/2003:69f se 
Öhman 2008: 76). 
 

4 METOD 
I detta avsnitt presenteras studiens vetenskapsteoretiska och metodologiska ansats samt hur 
studien genomförts. Vidare beskrivs urvalsförfarande och hur vi arbetat med kodning och 
tolkning av empiri samt studiens kvalitetskriterier. 

4.1 Vetenskapsteoretisk ansats 
För att svara på våra frågeställningar har vi valt att använda oss av ett abduktivt 
forskningsförfarande. Den centrala frågeställningen i abduktiv forskning beskrivs av 
Danermark et al. (2003:171) som ”Vilka innebörder får en viss företeelse tolkat utifrån ett 
visst mönster/en viss tolkningsram?”. Därmed tolkas och förstås verkligheten utifrån en 
teoretisk bakgrund som tillåter oss att koppla samman enskilda händelser med ett 
övergripande sammanhang. Att kunna beskriva fenomen, dels som enskilda händelser, men 
också som en del av ett större sammanhang är en central uppgift i samhällsforskningen. 
Fenomenet i sig är något som vi kan se med blotta ögat, som en handling eller ett uttryck. 
Fenomenet som enskild händelse ser vi just för vad det är och inget mer, exempelvis är en 
interaktion mellan en kvinna och en man bara en interaktion mellan två människor. Vill vi 
däremot kunna se det sammanhang som fenomenet är en del av, behöver vi använda oss av 
teorier som tillåter oss att tolka konkreta handlingar som delar av dessa sammanhang. Detta 
ger oss möjligheten att identifiera ett fenomen som ett uttryck för en samhällsstruktur eller 
mönster, vilket möjliggör en djupare förståelse för fenomenet. Kvinnans och mannens 
interaktion kan vi då se som uttryck för hur könsnormer påverkar samspel mellan kvinnor och 
män. Därmed kan vi med hjälp av genusteorier förstå fenomenet på ett nytt sätt. Hur en 
abduktiv slutledning kan användas i forskningssammanhang kan förklaras genom 
rekontextualisering. Samhällsforskning utifrån detta förfarande ses som en ”nybeskrivning” 
av verkligheten för att synliggöra tidigare okända tendenser och kopplingar, vilka skiljer sig 
från vårt vanliga sätt att observera samhället. Med hjälp av teori kan vi se enskilda händelser 
som del av ett övergripande sammanhang och på så vis bilda en djupare förståelse för det vi 
observerar. Med hjälp av en tolkningsram i form av en teori, kan forskaren på så vis ge ny 
innebörd åt sina observationer, som inte varit möjlig utan en teoretisk förankring. För att 
kunna se dessa kopplingar mellan empiri och tolkningsramar, krävs det ett omfattande 
tolkningsarbete av forskaren. Danermark menar därför att en abduktiv forskningsanalys 
möjliggörs av ett kreativt forskningsarbete, där forskaren använder sig av en friare tolkning av 
empirin för att se samband och relationer som tidigare varit dolda (Danermark et al. 2003: 
180, 183ff, 188f, 263f). 
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I vår studie kan ett abduktivt slutledningsförfarande således tillåta oss att tolka linjechefers 
berättelser om sina upplevelser och kunna sätta dessa i relation till teoretiska sammanhang. 
Genom att använda oss av delar av Foucaults relationella maktbegrepp, kan vi utifrån 
linjechefernas uttalanden synliggöra hur stöd och styrning kommer till uttryck mellan HR och 
linjechef. Genom att anamma ett kreativt tolkningsförfarande, kan vi förstå vår empiri som ett 
uttryck för ett sammanhang. På detta sätt kan vi ge ny betydelse åt linjechefernas berättelser 
genom att se dessa ur den teoretiska referensram som vi använder oss av. Det enskilda 
fenomenet utgörs i vårt fall av linjechefernas vardagsberättelser av stöd och styrning, och det 
övergripande sammanhanget är en relationell förståelse av hur makt utövas i interaktionen 
mellan linjechef och HR.  

4.2 Urval och urvalskriterier 
I en kvalitativ studie är det inte säkert att det fenomen som studeras säger något om 
spridningen eller om den studerade delen i realiteten representerar helheten. För att den 
undersökta delen ska spegla helheten, har vi gjort ett målinriktat strategiskt urval, vilket 
utgörs av personer som är relevanta för de frågeställningar vi undersöker (Becker 2008:78; 
Bryman 2013:434). I vår studie har val av organisation och intervjupersoner skett genom 
personliga kontakter och utifrån kännedom om aktuell sjukvårdsorganisation. Efter 
godkännande av berörd HR-chef fick vi via HR-avdelningens databas tillgång till en 
förteckning över de linjechefer som arbetat mer än två år och som har en gemensam HR-
avdelning. Urvalskriteriet “minst två års chefserfarenhet” gjordes utifrån vår föreställning att 
en relation med HR-avdelningen då hunnit etableras, vilket skulle kunna ge mer reflexiva, 
välgrundade och nyanserade svar utifrån studiens frågeställningar. Från listan med 50 
linjechefer önskade vi representanter från samtliga verksamhetsområden3 och utifrån dessa 
områden gjordes ett urval med lottens hjälp. Detta resulterade i att åtta intervjupersoner 
kontaktades och samtliga verksamhetsområden blev representerade, vilket gjordes för att få en 
så brett perspektiv som möjligt.  
 
Urvalspersonerna kontaktade vi först via telefonsamtal där vi informerade om studien, 
konfidentialiteten för intervjupersonerna och med förfrågan om de ville medverka. Samtliga 
åtta tackade ja till medverkan och då skickade vi mailbekräftelse till samtliga med information 
om studien samt uppgift om överenskommen tid och plats för intervjun (bilaga 2). Bland 
intervjupersonerna är hälften kvinnor och hälften män och deras chefserfarenhet varierar 
mellan ca. 3-25 år och antalet underställda medarbetare varierar mellan 27-60.  

4.3 Val av metod 
Då syftet med denna studie är att utforska linjechefers upplevelser av stöd och styrning i 
interaktionen med stabsfunktionen HR, har vi valt att använda kvalitativ metod eftersom den 
ger oss möjlighet att beskriva och tolka dessa fenomen i den kontext aktörerna befinner sig 
(Justesen & Mik-Meyer 2011:13f). Med en kvalitativ metod och en abduktiv ansats kan vi få 
oss en ökad förståelse för det vi undersöker och med hjälp av teorier se forskningsobjektet på 
ett nytt sätt (Danermark 2003:184).  
 
Material 
Utifrån studiens syfte och frågeställningar har vi inhämtat det empiriska materialet genom 
semistrukturerade intervjuer. Datainsamlingsmetoden är adekvat att använda då den gör det 
                                                
3 Sjukhuset består av sex områden, där varje område utgörs av ett antal verksamhetsområden till exempel 
medicin, anestesi/operation/intensivvård. 
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möjligt att fånga, beskriva och försöka förstå linjechefernas upplevda vardagsvärld (Kvale & 
Brinkman 2011:43). Den semi-strukturerade intervjun möjliggjorde en större flexibilitet då 
den gav oss ett större utrymme för uppföljnings- och fördjupningsfrågor samt möjlighet för 
intervjupersonen att utveckla och förtydliga sina svar. Detta medförde en fördjupad 
information om intervjupersonernas upplevelser utifrån deras specifika situation och därmed 
fick vi en djupare förståelse för de fenomen vi studerar (Aspers 2011:143). Intervjuguiden 
utarbetades under förberedelse- och planeringsfasen och utgick då från studiens syfte och 
frågeställningar, vilket resulterade i fyra temaområden; kommunikation och kontakt, stöd och 
samspel, styrning och krav samt autonomi (se bilaga 1). Vi diskuterade hur våra frågor skulle 
formuleras för att bli tydliga och inte ledande samt vilket antal frågor som skulle vara relevant 
att ta med i guiden (Alvesson 2010:62). 
 
Tillvägagångssätt 
I likhet med Brymans (2013:258f) rekommendationer genomförde vi pilotintervjuer med två 
linjechefer i motsvarande position innan studiens intervjuer påbörjades. Detta gjorde vi för att 
testa våra frågeställningar och göra nödvändiga justeringar. Vidare fick en HR- chef och vår 
handledare ta del av intervjufrågorna för att säkerställa om de var relevanta och förståeliga. 
Därefter gjorde vi ytterligare små justeringar genom att förtydliga och ta bort enstaka frågor. 
 
Intervjuerna genomfördes på linjechefernas respektive arbetsplatser, detta ur både 
bekvämlighets- och trygghetsskäl för dem. Under de åtta intervjuer vi genomförde deltog vi 
båda och fördelade rollerna oss emellan så att en intervjuade och en var observatör med 
möjligheten att ställa kompletterande frågor. Därigenom kunde vi fånga upp intressanta svar 
och be linjecheferna utveckla sina tankar och upplevelser, kopplade till studiens syfte och 
övergripande frågeställningar. Samtliga intervjuer spelades in för att underlätta analys- och 
tolkningsarbetet och varje intervju pågick mellan ca. 45-90 minuter. Vi inledde varje intervju 
med att presentera oss själva och berätta om uppsatsens syfte, hur intervjuupplägget såg ut, 
vad frågorna handlade om, syftet med att spela in intervjuerna, hur resultatet skulle 
presenteras och att vi arbetar utifrån rådande forskningsetiska principer (se avsnitt 4.4). 
Linjecheferna fick också möjlighet att i detta inledningsskede ställa frågor i syfte att minimera 
osäkerhet och skapa en positiv stämning och tillitsfull relation. Genom att arbeta på detta sätt 
skapades förutsättningar för en trygg intervjusituation för såväl intervjuaren och bedömaren 
som för linjecheferna (Bryman 2013:212f, 421, 428; Kvale & Brinkman 2011:144). 
 
Kodning och analys 
För att inte missa intressanta uttalanden från linjecheferna om deras upplevelser kodade vi vår 
empiri genom att färgmarkera utskrivna transkriberingar, likt hur Aspers beskriver 
marginalmetoden (Aspers 2013:185ff). Vi kodade materialet utifrån de fyra teman vi använt i 
intervjuguiden dvs. Kommunikation & kontakt, Stöd och samspel, Styrning och krav samt 
Autonomi, där varje tema fick varsin färg. Eftersom våra teman berördes under flera tillfällen 
i intervjuerna samt på “fel” ställen, gav färgkodningen oss möjlighet att markera när ett visst 
tema berördes i frågor som ursprungligen handlat om något annat. Med hjälp av denna metod 
kunde vi få en överblick över resultatet och navigera till intressanta delar av intervjun.  

4.4 Kvalitetskriterier 
 
Forskningsetiska principer 
Vi har i studien strävat efter att arbeta utifrån de fyra etiska principer som finns formulerade i 
svenska Vetenskapsrådets “Forskningsetiska Principer” som gäller i humanistisk och 
samhällsvetenskapliga forskningsprocesser. Dessa fyra principer handlar om att ge 
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information till berörda personer om undersökningens syfte, att de själva får bestämma och ge 
sitt samtycke till medverkan, att konfidentialitet gäller och att insamlade uppgifter bara får 
nyttjas i forskningssyfte (Vetenskapsrådet 1990:7, 9, 12, 14). Vi har därför i samband med 
förfrågan om medverkan informerat respondenterna både via telefon och mail om studiens 
syfte och att deltagandet är frivilligt. Att de som medverkar avidentifieras dvs. inget 
intervjupersonerna uppger kan kopplas till dem som personer. Likaså att den information som 
samlas in under intervjuerna endast ska användas inom ramen för denna studie. 
 
För att ge läsaren en mer personligt präglad läsupplevelse av studiens resultat och diskussion, 
har vi valt att namnge linjecheferna med fingerade namn. Detta för att underlätta för läsaren 
att följa enskilda chefers uttalanden och för att värna deras anonymitet. För att undvika att 
dessa blandas ihop har namnen fått sin första bokstav mellan A till H. Våra intervjupersoner 
har således fått namnen Ahlqvist, Bergstrand, Carlberg, Dahlström, Ekborg, Ferngren, 
Granlund och Holmskog, utifrån vilka de kommer att presenteras som i resultatet. 
 
Förförståelse  
De föreställningar som vi har av omvärlden påverkar vårt sätt att se på den, vilket enligt 
Becker också har stor påverkan på hur forskning genomförs. Han anser att all forskning inleds 
med föreställningar om den kontext som forskaren planerar att undersöka, vilket påverkar hur 
denna kommer att tolkas (Becker 2008:23f). Samtidigt som forskarens föreställning påverkar 
studien, är föreställningen också nödvändig för att hen ska kunna förstå det som studeras. 
Aspers (2011:38f) menar att forskaren behöver finna en balans mellan sin förförståelse utifrån 
rollen som forskare, där förförståelsen grundas i teorier, och i rollen som vardagsmänniska. 
Om forskaren låter sin vardagskunskap om forskningsområdet ta för stor plats, riskerar hen att 
se fenomen som naturliga och oproblematiska. Detta riskerar då att hindra forskaren i sin 
tolkning av fenomenet. Aspers (2011:39) framhåller att forskaren behöver kunskap om den 
kontext som ska undersökas, för att inte styras av kunskap som tas för givet i hens hemmiljö. 
Våra föreställningar om forskningsobjektet skiljer sig åt genom att en av oss har 
yrkeserfarenhet inom sjukvården och från den HR-avdelning som studiens linjechefer 
relaterar till, medan den andre inte har någon yrkeserfarenhet av sjukvårdsorganisationen i sig 
och därigenom grundas och påverkas dennes föreställningar främst av den forskning som 
genomförts i liknande kontext. Vår förförståelse och därmed våra föreställningar om 
linjechefer och HR i sjukhuskontext skiljer sig således åt, vilket kan påverka våra tolkningar 
av linjechefernas upplevelser av stöd och styrning samt analysen av det empiriska materialet. 
Vi tänker att det är viktigt att vara medveten om vår egen förförståelse och att förhålla sig så 
fri från värderingar om möjligt genom hela forskningsprocessen. 
 
Tillförlitlighet och giltighet 
LeCompte och Goetz definierar extern reliabilitet som möjligheten att upprepa studien med 
ett liknande resultat, vilket de menar är svårt i kvalitativa studier eftersom det kräver att 
forskarens roll återskapas. Intern reliabilitet uppnås om forskarna tolkar empirin på ett 
enhetligt vis. Intern validitet beskriver de som att det ska finnas en tydlig koppling mellan den 
empiri som samlats in i studien samt de teorier som utvecklas. Slutligen handlar den externa 
validiteten om i vilken grad studiens resultat kan generaliseras till en annan kontext (Bryman 
2013:351f). För att uppfylla kriterierna för extern reliabilitet har vi utförligt beskrivit vårt 
forskningsförfarande samt våra föreställningar om den kontext som vi undersökt. Den externa 
reliabiliteten är däremot svår, om inte omöjlig, att garantera, då vårt samspel med 
intervjupersonerna inte går att återskapa. Den interna reliabiliteten som handlar om att 
forskarna tolkar empirin på samma sätt, anser vi att vår studie uppfyller, då vi gemensamt 
kodat intervjuerna samt diskuterat hur vår teoretiska tolkningsram ska användas. Vi har också 
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redogjort för hur denna tolkningsprocess har gått till, vilket ger läsaren en tydligare 
uppfattning om studiens pålitlighet. För att stärka den interna validiteten i vårt arbete har vi 
beskrivit hur vi har tänkt att använda oss av Foucaults olika maktbegrepp för att tydliggöra 
hur vi drar kopplingar mellan empiri och teori. Den externa validiteten som handlar om 
resultatets generaliserbarhet medger vi är begränsad. De kontextspecifika förhållandena som 
vår empiri påverkats av, har troligtvis en stor inverkan på hur våra intervjupersoner svarat. 
Dannefjord (1999:17f) uttrycker att kvalitativ forskning inte syftar till att generalisera empirin 
utan att generalisera teorins giltighet som tolkningsredskap. Han menar att en kvalitativ studie 
kan uppnå generaliserbarhet genom att den teoretiska referensram som används, fungerar för 
att skapa en ökad förståelse för fenomenet. Även om resultatet i vår studie inte genererar 
någon statistisk generalisering, menar vi att användningen av Foucualts makt- och 
styrningsbegrepp möjliggör en teoretisk generalisering, i likhet med Dannefjords resonemang.  
 
Vi har även under intervjuerna varit medvetna om att mycket i Foucaults begrepp om makt 
och styrning ofta återfinns mellan raderna och verkar i det tysta. Utifrån detta har vi under 
intervjuerna försökt ta fasta på vad som sägs i relation till de olika maktbegreppen, detta i 
syfte att fånga in och djupare förstå linjechefernas upplevelser av stöd och styrning, och hur 
dessa fenomen påverkar deras arbetssituation och autonomi. 
 

5 RESULTAT OCH DISKUSSION 
I detta avsnitt presenterar vi studiens resultat och utifrån olika delar av Foucaults 
maktbegrepp samt tidigare forskning diskuterar vi linjechefernas upplevelser av stöd och 
styrning i interaktionen med stabsfunktionen HR. Vi valt att göra en tematisk indelning av 
resultat och diskussion i följande delar; stöd och interaktion samt styrning och kontroll. Detta 
för att svara mot studiens frågeställningar hur linjecheferna upplever stöd och styrning i 
interaktionen med stabsfunktionen HR och hur detta påverkar deras arbetssituation och 
autonomi.  

5.1 HR som stödjande expertis 

5.1.1 Interaktionen med stabsfunktionen HR 
Det finns olika åsikter bland linjecheferna om HR-avdelningens organisering4 och hur denna 
påverkar HR-stödet till cheferna. En chef menar att HR-avdelningens organisering i 
funktioner är väldigt bra och säger: 
 

“Man får alltid jättebra svar av alla, men man får lite bättre av de som har specialiserat sig, så 
jag tycker att det är ett bra upplägg.” – Holmskog 
 

En annan chef nämner också att det är positivt med specialiserad HR-personal när uppgifterna 
är definierade och säger: 

 
“...så att jag inte behöver leta eller belasta den resursen i onödan som inte har det som sitt 
ansvarsområde.” - Granlund 

                                                
4 Sjukhusets HR-funktion är, i likhet med HRT-konceptet, organiserat i en sjukhusövergripande HR-strategisk 
avdelning inklusive ett HR-servicecenter samt sex lokala HR-avdelningar. Denna studie har genomförts på ett av 
sjukhusets sex områden och studiens HR-avdelning utgörs av en HR-chef och ett antal HR-specialister. Flertalet 
HR-specialister arbetar som generalister mot var sitt verksamhetsområde och dess chefer, och fungerar samtidigt 
som specialist inom något specifikt personalområde till exempel arbetsmiljö och rehabilitering, lön och avtal 
samt kompetensförsörjning.  
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Linjechefernas positiva upplevelser av HR:s organisering och specialisering enligt HRT-
konceptet, kan kopplas till styrningsrationaliteten, då uttalandena speglar ett införlivande av 
och en internaliserad föreställning om att HR:s sätt att organisera sin verksamhet är det "rätta" 
(Foucault 1982/200:340 se Öhman 2008:76). 
 
Vissa chefer upplever däremot HR:s specialisering som krånglig och förvirrande. Några av 
dessa menar att det ibland är besvärligt att veta vem man ska kontakta, då det kan vara svårt 
att definiera och koppla sitt ärende till ett specifikt HR-område. Andra linjechefer berättar 
dock att de kan få hjälp av sin huvudkontakt inom HR att vidarebefordra ärendet, vilket 
underlättar situationen.  
 
En del linjechefer önskar ändå att få ha en HR-kontakt i samtliga ärenden, vilket de haft på 
tidigare arbetsplatser. Detta fungerar bättre då det är lättare att kommunicera med någon man 
känner väl, vilket gynnar kontakten med HR, menar en av cheferna. Ekborg förklarar också 
att de flesta ärenden inte bara dyker upp, utan att de oftast träder fram över tid vilket kräver en 
löpande dialog mellan linjechef och HR." Att ha en HR-kontakt till alla frågor hade varit 
bättre eftersom den personen då redan är insatt i ärendet. 
 

”Oftast ploppar det inte bara upp sådär. Så då bollar jag det med henne, men om det blir ett 
rehab-ärende av det, då sitter inte min HR-specialist med i rehab-gruppen så då ska jag liksom 
lyfta det ärendet till en ny och sätta in den personen i kanske flera års erfarenhet, och det är jag 
inte alltid positiv till.” - Ekborg 

 
Eftersom personalarbetet i hög utsträckning skapas och konstrueras i en ömsesidig interaktion 
mellan linjechef och HR, både vad gäller hur det ska utföras och på vilket sätt detta ska ske, 
kan chefernas önskemål om en HR-kontakt i samtliga ärenden förstås utifrån Thilanders 
betoning av det relationistiska samspelets betydelse i personalarbetet. I likhet med hur några 
linjechefer refererar till tidigare erfarenheter av att ha en HR-kontakt i samtliga 
personalfrågor, beskriver Thilander hur chefer och HR kontinuerligt formas av sitt samspel, 
där också tidigare erfarenheter av denna typ av interaktion finns som en “institutionaliserad 
föreställning” hos aktörerna (Hosking & Bowen 2000 se Thilander 2013:205f).  
 
Kommunikation, tillgänglighet och förtroende 
Flera av linjecheferna uttrycker att de mestadels kommunicerar med HR via telefon, mail och 
genom vissa möten. Några önskar träffa HR personligen oftare än vad de gör idag, men att 
detta ibland är svårt på grund av att tillgängligheten till HR inte alltid uppfyller linjechefernas 
önskemål och behov. När all HR-personal är på möte varje fredag hela förmiddagen, upplevs 
detta av flertalet linjechefer som problematiskt, eftersom tillgängligheten påverkas negativt.  
 
Ekborg anser att HR:s fysiska placering gör att de inte är lika tillgängliga som hen önskar. Det 
tycks vara frustrerande för chefen att inte ha möjlighet att enkelt komma in till HR-
avdelningen, utan att man först måste förklara sitt ärende. Hen säger “...en känsla jag har, är 
att HR-avdelningen här är ganska inlåst och ganska isolerad”. Ekborg fortsätter: 
 

”Vi har inte tillgång till plan 8 heller, där HR sitter. Vi får ringa på en dörr och så får vi 
förklara vårt ärende för att komma in, det är också sånt där som gnager lite i en. Det är 
petitesser men när det blir många saker och så kommer den också, så känner man ah men...  
är vi välkomna eller är vi inte?” - Ekborg 

 
HRT:s syn på det relationella samspelet mellan chef och HR, innebär en förflyttning från 
ansikte mot ansikte-relation till en mer "informationsteknologisk" och därigenom mer 
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opersonlig relation. Linjechefen förväntas således söka stöd på annat vis än via personlig 
kontakt, vilket i vårt fall står i kontrast till den typen av stöd som flera av linjecheferna 
efterfrågar (Thilander 2013:79). Linjechefernas behov av att möta sin HR-kontakt ansikte mot 
ansikte kan även liknas vid det resultat som Whittaker och Marchington (2003:258) fått i sin 
studie, där personlig kontakt till sin HR-avdelning ansågs som nödvändigt för att klara av en 
ökad descentralisering av HR-frågor. Citatet från Ekborg ovan kan ses som ett exempel på hur 
en begränsad tillgänglighet till sin HR-avdelning påverkar det upplevda stödet från HR.  
 
Några linjechefer tycker att HR:s stundtals bristande tillgänglighet, jämnas ut av att HR går att 
nå via sin servicetelefon. Bergstrand menar att hen har förståelse för att vissa ärenden tar 
längre tid än andra och att det inte alltid är så bråttom som man kanske först tror. 
 
Flera av cheferna beskriver sitt förtroende för HR som högt, vilket de menar grundar sig i 
HR:s kompetens i personalfrågor. Carlberg, som säger sig ha högt förtroende till HR, verkar 
känna trygghet till HR:s förmåga att vägleda hen åt rätt håll och säger: 
 

”Jag vet att de styr mig rätt om det skulle vara så att jag är ute på hal is.” - Carlberg 
 
Linjechefernas höga förtroende för HR, vilket är kopplat till HR:s kompetens och 
expertkunnande, kan relateras till Foucaults syn på kunskap och makt som oskiljaktiga, och 
hur dessa fenomen påverkar styrkeförhållandet (Hörnqvist 2012:100). Denna normativa 
styrning, som genom kunskap utövas av HR, tycks ha en inverkan på den relationella 
maktbalansen och förtroendet mellan dessa aktörer, vilket ovanstående citat speglar. Det 
ömsesidiga beroende som präglar relationen linjechef-HR, kan liknas vid hur makt och 
kunskap både förutsätter och är beroende av varandra (Nilsson 2008:84). Flera linjechefer 
beskriver att de känner förtroende och trygghet i vetskap om att HR, genom sitt 
expertkunnande, finns där för att leda dem på "rätt väg", vilket kan kopplas till den pastorala 
maktutövningen. Denna styrningsteknik tar sig uttryck genom att linjechefen själv söker och 
efterfrågar vägledning från HR, samtidigt som HR vill vägleda genom att visa omsorg om 
linjecheferna och därmed skapa trygghet. Genom sin mjuka guidning och formbarhet, 
fungerar den pastorala maktutövningen som ett effektivt disciplinerande verktyg i 
interaktionen (Nilsson 2008:146f). 
 
Ekborg upplever dock att hens förtroende för HR-avdelningen har försämrats, vilket enligt 
hen handlar om att HR-stödet inte är tillräckligt. För att hen ska känna förtroende för HR, bör 
de bli bättre på att lyssna till chefernas behov och försöka hjälpa dem med dessa. 
 

”Jag tycker att det är viktigt att man lyssnar på vad jag har för behov och att man lyssnar på 
vad mina kollegor har för behov. Och försöker hjälpa oss med det.” - Ekborg 

 
Vi ser i ovanstående citat en koppling till HRT och hur en förändrad HR-avdelning innebär 
förändrade möjligheter för chefer att få önskat personligt stöd. HRT har resulterat i att HR:s 
stöd baseras mer på kontakt via telefon och mail, i kontrast till det tidigare mera personliga 
stödet. Thilander betonar att chefer kan ha svårt att anpassa sig till HR:s förändrade arbetssätt, 
detta då interaktionen mellan HR och linjechef inte längre huvudsakligen baseras på personlig 
kontakt. Tidigare forskning har också visat att linjechefens förmåga att hantera sitt 
personalansvar kan kopplas till i vilken grad linjechefer har personlig kontakt med sina HR-
medarbetare (Keegan et al. 2012 se Thilander 2013:6). 
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Det finns olika förhållningssätt bland linjecheferna kring vilket stöd HR förväntas ge. 
Ferngren anser att andra chefer ibland har felaktiga uppfattningar om vad HR ska hjälpa till 
med och menar att detta förklarar deras frustration. Hen förklarar att dessa chefer ibland 
förväntar sig att HR ska hjälpa till med uppgifter, som HR idag inte ansvarar för, och att det är 
därför många chefer blir frustrerade. 
 

”Det finns folk som är skitförbannade på HR för att de upplever att de inte får den hjälpen de 
behöver. Det tror jag faktiskt är så, att man inte själv vet vad man håller på med. Nu är jag lite 
brutal…/…/…Det är desperation här ute framförallt när det saknas folk. Gör något för attans! 
Vem ska göra? Det är inte deras jobb att göra, det är vårt jobb att göra. Stöd till det vi ska 
göra.” - Ferngren 

 
Ferngrens uttalande kan ses som ett uttryck för att hen påverkats av de, av HR-avdelningen 
uttryckta normerna kring vilka tjänster de ska leverera och vad linjechefer ska göra. Utifrån 
Foucaults teoribegrepp styrningsrationalitet, är Ferngren styrd genom självreglering och väljer 
att, utan tvång, handla i linje med vad som förväntas av chefer i personalfrågor. Detta i 
motsats till de chefer som hen beskriver som frustrerade och som uttrycker ett verbalt 
motstånd, men som trots detta anpassar sitt beteende i enlighet med denna normativa 
styrningsrationalitet (Foucault 1982/2002:340 se Öhman 2008:76). 
 
HR som vägledare, stöd och bollplank 
Samtliga respondenter upplever sina HR-kontakter som stödjande och vägledande i många 
frågor. De menar att HR ofta fungerar som bollplank och guidar linjecheferna genom att bland 
annat, som Carlberg säger, informera om “...vad man får och inte får göra” och flera uppger 
att de vill göra rätt. Vissa linjechefer uttrycker att det känns tryggt att kunna ställa frågor och 
framföra önskemål till HR, och att HR påminner om saker som ska göras samt att de erbjuder 
stöd genom olika utbildningar. Ekborg säger: 
 

“Jag tycker att HR tar ganska mycket initiativ till hur man kan jobba”. - Ekborg 
 
HR:s vägledning beskrivs av Ekborg som mycket uppskattad då den hjälper hen att göra “rätt 
val”. Denna vägledning är förknippad med känslan av trygghet då hen vet att hen kan guidas 
rätt av HR. 
 

”Jag tycker att de är väldigt bra på att få mig att göra rätt. Så vi följer kollektivavtal och de 
lagar och regler som gör att vi är en bra arbetsgivare. Och där är de experter och det känns 
väldigt tryggt för mig. För jag kan inte göra så jäkla mycket fel, utan jag blir guidad till att 
göra rätt. Det som HR säger att göra rätt. Så det känns skönt.” - Ekborg 

 
Genom att klargöra för linjecheferna vad de får och inte får göra, införlivas “sanningar” och 
kunskaper hos cheferna, vilket påverkar och styr deras sätt att tänka och agera. Genom 
styrningsrationaliteten “väljer” chefen att handla utifrån det som HR rekommenderar, vilket 
både innebär en självreglering och därigenom en normalisering (Foucault 1982/2002:340 se 
Öhman 2008:76). 
 
Flertalet linjechefer uttrycker att de kan framföra önskemål om stöd direkt till sin HR-
avdelning och någon säger sig ha förståelse för att det finns bakomliggande orsaker till HR:s 
beslut. Ferngren menar att: 
 

“...man får respektera det nej:et man får, även om man inte gillar förklaringen”. - Ferngren 
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Granlund framhåller att: 
 

“Jag får de svar jag efterfrågar, inte alltid de jag vill, men de jag efterfrågar får jag”. - Granlund 
 

Bergstrand beskriver också HR som en vägledande stödfunktion avseende hens 
handlingsutrymme i olika frågor. Hen förklarar hur HR, ofta med ett mjukt språkbruk, faktiskt 
tydliggör vad hen som chef får lov att göra. 
 

“Ja, alltså de är ju vägledande men å andra sidan så kan de faktiskt, det språkbruk som man 
utvecklar, de kan ju mycket mjukt säga att ”...det här går ju faktiskt utanför ramarna vad 
sjukhuset sagt”, vad det än är för något. Och det kan ju då betyda att de faktiskt inte beslutar, 
men påminner hur långt jag kan gå.” - Bergstrand 

 
Bergstrands beskrivning av hur HR påverkar hens agerande är intressant då hen uttrycker, att 
samtidigt som HR:s stöd kan upplevas som en omsorgsfull vägledning, så kan det också vara 
ett sätt att styra chefen. Hen blir således tillrättavisad av HR, men med hjälp av ett mjukt 
språkbruk maskeras detta som stöd, även om det i praktiken handlar om en dold form av 
styrning. Tullberg (2004:115) menar att om den disciplinära makten kräver uppoffring, så 
skapar den pastorala en välvilja och ett välbefinnande. Målet för den pastorala makten är att 
de som styrs, låter sig själva styras och blir på så sätt en del av styrningen. Ovanstående citat 
synliggör HR:s välvilja att både ta emot framförda önskemål och besvara chefernas frågor, 
och genom att linjecheferna godtar svaren vägleds de enligt den pastorala styrtekniken. 
Genom att acceptera HR:s “sanningar” och kunskaper bidrar Ferngren, Granlund och 
Bergstrand till skapandet av sina egna subjekt och vem de “bör” vara (Nilsson 2008:179ff). 

5.1.2 HR-områden med tillfredsställande stöd 
När linjecheferna uttalar sig om hur de upplever ett fungerande stöd och samspel så ser vi 
vissa gemensamma beskrivningar. De personalrelaterade områden där flertalet linjechefer ser 
HR som ett viktigt stöd utgörs framförallt av rehabilitering, arbetsrätt och svårare 
personärenden. Inom dessa områden fungerar HR således som professionell expertis. Hur 
stödet från HR-specialisten upplevs menar flera av respondenterna är personbundet, men har 
också att göra med den egna chefserfarenheten. Ekborg säger: 
 

“Jag upplever att jag kan fråga om allt mellan himmel och jord. Så det är alltid skönt. Sen är ju 
stödet från HR-specialisten alltid personbundet också /../ ...en HR-specialist gör si och den 
andre gör så. Man får väl hitta sina vägar liksom.” - Ekborg 

 
Granlund menar att kvalitén på stödet från HR är starkt kopplat till HR-personens erfarenhet 
och kunnande och baserat på personliga relationer. Hen säger:  
 

“Så egentligen ska man ju inte jobba på det sättet heller för då är det ju personbundet och inte 
funktionsbundet. ” - Granlund 

 
HR:s funktion som professionell expertis gentemot cheferna kan liknas vid hur Op de Beeck, 
Wynen och Hondeghem (2017:200) beskriver HR-funktionens uppdrag i sin studie, vilket de 
menar är det viktigaste stödet som cheferna kan få för att kunna hantera HR-frågor. 

5.1.3 HR-områden där stödet kan utvecklas och förbättras 
De flesta av linjecheferna uppger att de idag inte finns några personalområden där stöd helt 
saknas, men att det kan utvecklas och förbättras inom några områden. 
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Rekryteringsutmaningen i sjukvården 
Rekryteringsområdet lyfts fram av samtliga linjechefer som ett potentiellt förbättringsområde 
och flera av dem relaterar till tidigare erfarenheter, då detta stöd upplevdes mer omfattande. 
Detta kommer bland annat till uttryck i Dahlströms uttalande, att rekryteringen “...har liksom 
ramlat ut på verksamheten /../ och så sitter vi som chefer med det jobbet, som tar väldigt 
mycket tid“. Hen uttrycker en önskan om att “...få tillbaka HR mer” avseende 
rekryteringsprocessen och att det upplevs som att HR har släppt ifrån sig detta 
personalområde. Detta bortsett från den sjukhusgemensamma sommarrekryteringen, vilken av 
vissa linjechefer beskrivs som en misslyckad satsning, då denna rekrytering inte matchat 
verksamheternas behov. Stödet i akutrekrytering via sjukhusets egen bemanningsorganisation 
ses av några linjechefer som bristfälligt och Carlberg uttrycker det som att: 
 

“Det är rena vinstlotten om jag lyckas få någon från Bemanningsservice. Jag höll på att 
svimma när det ringde och sa att det fanns “en över”. - Carlberg 

 
Rekryteringsarbetet tar idag mycket av chefernas tid och Carlberg menar att hen sällan går 
hem 16:45 när arbetsdagen är slut och tillägger att “...jag får nästan dåligt samvete om jag går 
hem då”. Ferngren lyfter fördelningen av personalrelaterade uppgifter och menar att hen och 
HR skulle kunna arbeta tillsammans med anställningsförfarandet och i högre grad “...köra det 
i samklang”, till exempel gällande referenstagning.  
 
Linjechefernas uttalade önskan om ett mer omfattande rekryteringsstöd kan ses mot bakgrund 
av den utveckling som skett mot en ökad decentralisering av stödfunktionernas 
arbetsuppgifter till linjecheferna, bland annat genom införandet av HRT. Denna förändring av 
personalarbetet, som möjligtvis lett till en kostnadsreducering för HR-avdelningen, har 
samtidigt medfört en ökad administrativ börda och ökad tidsåtgång för linjechefer, menar 
Thilander (Boglind et al. 2015:108fff). Linjechefernas upplevelser av att HR “släppt” många 
delar i rekryteringsprocessen kan tolkas som en förskjutning från pastoral styrning och 
vägledning till styrningsformen avancerad liberal styrning. I denna förväntas cheferna, genom 
självdisciplinering, själva agera utifrån de värderingar, normer och regelverk som gäller 
avseende rekrytering på sjukhuset. Denna typ av decentralisering och delegering av 
personalarbete kan också ses som delar i en centralt initierad styrning (Hall 2012:113f).  
 
Administrationen - en tung “ryggsäck” 
Vidare önskar linjechefer mer administrativt stöd och menar att avlastning avseende olika 
underlag som exempelvis anställningsunderlag skulle underlätta arbetssituationen. Ekborg 
framhåller dock att:  

 
“HR är ganska villiga att ta hand om uppgifter”. - Ekborg 

 
Några linjechefer upplever att administrationen kring till exempel det kliniska basåret är 
belastande och att stödet kring denna fråga minskat, vilket medfört en omfattande tidsåtgång 
för cheferna. Carlberg påtalar den ökade administrativa belastning som denna 
anställningsintroduktion för sjuksköterskor inneburit. Hen berättar, att när hjälp med 
dokumentation efterfrågades från HR, fick hen som svar: 
 

“...ett papper tillbaka där jag ska skriva själv”. - Carlberg 
 
Detta upplevde Carlberg som svårt och stressande och tillägger: 
 

“... för jag sitter ju där med näsan över vattenytan och vet inte hur jag ska göra”. – Carlberg 
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Linjechefernas vädjan om ett mera omfattande administrativt stöd och avlastning, kan förstås 
utifrån de ökade krav på dokumentation som NPM och HRT har inneburit. Detta har resulterat 
i att chefers arbetsuppgifter alltmer kommit att handla om administration och att det 
administrativa HR-stödet erbjuds via IT-lösningar, som i enlighet med HRT bygger på 
självservice (Forsberg Kankkunen et al. 2014:8f, 12f, 36; Thilander 2013:5). Den stress 
Carlberg upplever på grund av bristande kunskap, kan liknas vid vad Gilbert, de Winne och 
Sels (2011:562f) presenterar i sin studie. De fann att en hög kompetens hos linjechefer i 
personalfrågor var det bästa sättet att undvika stressupplevelser hos chefer. De menade också 
att HR kan spela en viktig roll i att balansera en hög belastning i HR-frågor genom att erbjuda 
stöd till cheferna. Det uteblivna HR-stödet, kan också kopplas till den problematik som kan 
uppstå när en sammanflätning av styrningsteknikerna disciplinär och pastoral makt utövas. 
Bejerot och Hasselbladh (2011:1616) beskriver detta som en situation där individen å ena 
sidan tvingas anpassa och foga sig och å andra sidan förutsätts samtycka till att själv styra sitt 
agerande i enlighet med det som förväntas, och att detta kan skapa oklarhet och medföra 
konsekvenser för individen som är svåra att förutse. 
 
Administrationens inverkan på chefernas handlingsutrymme 
Det finns delade meningar bland linjecheferna om möjligheten att styra över den egna 
arbetstiden och hur arbetet kan fördelas. Vissa chefer upplever att de har frihet att styra över 
sin arbetstid och Ferngren säger sig kunna styra “...nästintill 100%”, medan Ahlqvist betonar 
sin “förtroendetid” på 10 timmar/vecka och att denna kan användas när hen behöver, under 
förutsättning att hen gör det hen ska, levererar i sina uppdrag och att “...budgeten går runt”. 
Samtidigt framhålls vikten av att sätta gränser till exempel genom att endast ibland kolla 
mailen hemifrån.  
 
Några upplever detta som svårt, att både klara chefsuppgifterna och att ha tid för 
medarbetarna. Vissa jobbar med att försöka sätta gränser för sin arbetstid och ser detta som 
viktigt. Flera upplever att det ofta blir långa dagar och Dahlström säger att det är svårt att 
kompensera sig med att gå hem tidigare vissa dagar bland annat “...på grund av 
plikttrogenhet”. Med undantag för en linjechef, är den gemensamma upplevelsen att mailen är 
en stor belastning som tar tid från övrigt chefsarbete. Dahlström menar att “...för att kunna 
jobba undan mailen” krävs lugn och ro bakom en stängd dörr, men det är svårt när hen 
samtidigt vill ha dörren öppen för att vara närvarande och tillgänglig för medarbetarna. Vissa 
linjechefer upplever arbetet som väldigt fragmenterat och splittrat, vilket medför ständiga 
avbrott i chefens arbete till exempel då personalrelaterade uppgifter som korttidsbemanning 
kräver omedelbar hantering och att andra uppgifter då får stå tillbaka. Möjligheten att styra 
över sin arbetstid och hur den fördelas upplevs av vissa som begränsad, vilket beror på en 
splittrad arbetssituation. Carlberg berättar: 
 

”Så fort du lyfter luren har du en ny arbetsuppgift /../ Det enda sättet jag kan styra bort 
saker…det är att inte komma hit på morgonen”. – Carlberg 
 

Det egna handlingsutrymmet och möjligheten att arbeta med organisationsutveckling och 
strategiskt arbete menar några chefer begränsas av den administrativa belastningen och 
Granlund säger: 
 

“Detaljuppgifterna har ökat från år till år, det är ju hela administrationssamhällets dilemma”.  
- Granlund 

 
Linjechefernas berättelser om konflikten mellan att i lugn och ro kunna hantera mail, men 
samtidigt vara en närvarande chef för sina medarbetare, kan liknas vid en av de målkonflikter 
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som Forsberg et al. (2014) beskriver och som linjechefer kan utsättas för. De menar att chefer 
kan ha svårt att upprätthålla balansen mellan att både uppfylla organisationens krav på att 
utföra det administrativa arbete som styrningsidealet NPM skapar och samtidigt vara en 
närvarande chef som utvecklar medarbetare och verksamhet. Att vilja ha dörren öppen för 
medarbetarna samtidigt som cheferna känner ett behov av att avskärma sig för att utföra 
administrativt arbete, visar på känslan av att vara klämd mellan motstridiga krav (Forsberg et 
al:2014:8f, 36). Linjechefernas upplevelser av arbetssituationen som fragmenterad, kan 
kopplas till den chefstransformation som Thilander (2013:247f) menar blivit en effekt av 
HRT. I syfte att möjliggöra en förändring av HR-rollen har linjechefer fått ta ett allt större 
personalansvar, vilket flera av linjecheferna uttrycker. Thilander menar att förändringen av 
chefsarbetet kräver en förändring i chefernas syn på sitt uppdrag som chef, med ett förtydligat 
personalansvar och ett mer självständigt utförande av personalarbete.  
 
Relationerna - A och O i personalarbetet 
Flera linjechefer efterfrågar kortare avstämningsmöten där chef och HR-specialist träffas 
personligen för att diskutera enbart HR-frågor, men i intervjusvaren framkommer också att, 
för att detta ska fungera, behöver HR se värdet i denna fysiska interaktionsform. Bergstrand 
refererar till hur situationen var innan genomförandet av HRT och säger: 
 

“...man kunde bolla frågorna snabbare och så. Den förskjutningen, det upplägget har man ju 
inte nu, inte på så nära håll. Det är ju en förskjutning... ” - Bergstrand 

 
Ahlqvist uttrycker att hen föredragit att ha HR geografiskt närmare och framhåller: 
 

“...det hade säkert varit bättre att ha dom här, absolut, eller att vi var där. Det tror jag hade 
varit.... för det där att springa på varandra, kanske fika.... “ - Ahlqvist 

 
Ett ökat fokus på de mer “mjuka värdena” kopplat till chefens välmående och möjlighet till 
reflektion ses som viktigt. Vissa efterfrågar också att HR initierar personliga och mer 
“informella” avstämningsmöten mellan linjechef och dennes HR-resurs ca. 1 timme, 1-2 
gånger/termin. Detta för att fånga upp hur chefens arbetssituation ser ut och möjliggöra tid för 
reflektion, vilket också kan stärka relationen och samspelet. Bergstrand säger: 
  

“...här skulle HR kunna fylla en funktion i en slags... det finns väl något som heter 
reflekterande chefskap numera, det skulle dom kanske kunna se, att de inte bara hjälper den 
styrande chefen i juridiska frågor utan hjälper dom att reflektera över saker. Men då måste 
dom personerna kunna det. Det är inte självklart. ” - Bergstrand 

 
Linjechefernas önskan om ett mer personligt stöd från HR, kan ses som motsats till den 
utveckling som HRT inneburit gällande HR-stödet, där en förskjutning skett från personliga 
möten till ökat användande av telefon, dator och mail. Thilander uttrycker att en opersonlig 
HR-kontakt kan vara svårförenlig med linjechefers önskan om ett personligt HR-stöd baserat 
på fysisk kontakt. Linjechefernas vädjan om en personligare relation till HR betonas 
ytterligare av de chefer som efterlyser ett större fokus på mjuka värden från HR. Behovet av 
informella möten, som ger tid för reflektion i syfte av att stärka samspelet mellan HR och 
linjechef, kan ses i kontrast till HRT:s betoning på en effektiviserad HR-funktion som innebär 
ökad standardisering av HR-stödet (Thilander 2013:5f). 
 
I motsats till några av chefernas önskemål om ett ökat fokus på de mer mjuka värdena och 
ökad personlig interaktion, sker idag mycket av detta genom “fjärrstyrning” och reglering på 
avstånd. Via olika IT-lösningar såsom HR-portal, mail och telefon, förväntas chefen självstyra 
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sitt agerande i enlighet med avancerad liberal styrning, vilken Rose (1999 se Hall 2012:113, 
115) menar utgör kärnan i det rationalistiska styrningsidealet NPM. Trots att cheferna i hög 
grad agerar utifrån denna styrningsteknik, skulle deras önskan om mer personliga relationer 
med HR kunna tolkas som en förhoppning om att organisationens personalarbete till viss del 
kunde styras på ett annat sätt. 
 
Vad säger “andra chefer” om HR-stödet? 
Ahlqvist berättar att mer erfarna chefer på hens verksamhetsområde menar att stödet från HR 
idag är “...mer korrekt och följer lagboken exakt”. Hen beskriver vidare ett missnöje som 
andra chefer gett uttryck för gällande HR-stödet och att dessa chefer ska ha sagt: 
 

“...så här har vi aldrig jobbat förut /../ herregud, nu får hen kamma sig /../ tidigare har vi gjort 
som vi vill, nu går ingenting”. - Ahlqvist 

 
Själv uttrycker hen motsatsen kring dagens HR-stöd genom att säga: 
 

“...det är jättebra, för då vet jag hur man ska göra”. - Ahlqvist 
 
Foucault menar att den disciplinära maktutövningen ibland fungerar som repressiv genom att 
den stävjar och förhindrar beteenden, som går emot rådande normer och värderingar 
(Hörnqvist 2012:64). Ahlqvists redogörelse för hur “andra chefer” uttalat sig om HR-stödet, 
kan ses i ljuset av känslan att, genom den disciplinära övervakningen, hela tiden vara 
kontrollerad och styrd (Foucault 2003:202f). Deras beskrivningar av dagens HR-stöd, 
förmedlar en känsla av att det skett en förändring av personalarbetet som inskränker deras 
tidigare upplevda frihet att välja arbetssätt i personalfrågor. Denna förändring har medfört att 
de idag måste anpassa sig till och följa de normer och värderingar som HR nu förespråkar. 
Denna disciplinerande styrteknik fungerar normaliserande då den påverkar individens 
beteende och förhållningssätt (Hörnqvist 2012:66). Samtidigt vittnar deras uttalanden om ett 
verbalt motstånd, vilket Foucault (2002:105) menar finns inbyggt i alla relationer, eftersom 
makt präglar alla mänskliga relationer. I motsats till de “andra chefernas” uttalanden beskriver 
Ahlqvist att hen tycker att HR-stödet fungerar utmärkt, eftersom det gör att hen vet hur hen 
ska agera. Genom styrningsrationaliteten framkallar maktutövningen ett självdisciplinerat 
beteende och makten kan därmed ses som produktiv (Hörnqvist 2012:64). Vi kan här se hur 
linjechefen själv väljer att agera utifrån det som, av HR, anses vara “rätt”. HR:s kunskaper 
och sanningar har således införlivats i linjechefens sätt att tänka, vilket innebär en styrning 
genom självreglering (Foucault 1982/2002:340 se Öhman 2008:76). 

5.2 HR som ”mjuk polis” 

5.2.1 Organisatorisk styrning och kontroll – HR:s roll och inblandning 
Gällande hur styrning och krav kommer till uttryck understryker Holmskog att sjukhuset är en 
politiskt styrd organisation, vilket påverkar hur organiseringen och styrningen ser ut. Hen 
betonar att många beslut tas uppifrån och säger att "...har man valt att jobba här, så får man ju 
acceptera det och gilla läget”. Dahlström beskriver det som att det ständigt ”...ramlar ner en 
massa saker uppifrån som man måste göra” och säger:  

 
“Som mellanchef är man ju pressad både underifrån och uppifrån, det känner jag ju. Alltså, det 
här att ha personalansvar, arbetsmiljöansvar och ekonomiskt ansvar - det är inte lätt att få ihop 
den ekvationen.” - Dahlström 
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Samtidigt uttrycker Dahlström vikten av “...att man ser medarbetarna. Att man är närvarande 
chef” och betonar att personalen och arbetsmiljön är prioriterade, för om inte “...personalen 
orkar att jobba och blir sjuka, så får jag andra kostnader”. Vidare menar hen att även HR, på 
regelbundna chefsmöten, ställer redovisningskrav kopplat till lön och budget.  
 
Studiens empiri visar, i likhet med Forsberg Kankkunen et al. (2014:36), att positionen som 
linjechef upplevs pressad genom att krav ställs både uppifrån och underifrån. Organisationen 
ställer å ena sidan krav avseende kostnadseffektivtiet och att hålla budget, medan 
medarbetarna ställer krav på ett närvarande ledarskap. Dahlström beskriver hur hen förväntas 
redovisa och redogöra för bland annat resultat och kostnader, vilket ligger i linje med NPM 
och dess krav på uppföljning, granskning och kontroll (Bejerot 2011:22, 24f; Hood 1995:96). 
Detta sätt att synliggöra chefens resultat och förmåga att leva upp till de krav organisationen 
ställer på cheferna under de gemensamma chefsmötena, kan liknas vid vad Foucault kallar 
examen, där individen bedöms, klassificeras och sorteras (Foucault 2003: 184ff, 190f).  
 
Bergstrand beskriver HR:s roll i organisationen som utförare av beslut, som fattats högre upp i 
organisationen. Hen menar att HR ofta får information om fattade beslut innan chefen får det 
och att HR sedan får i uppdrag att förmedla dessa beslut. Bergstrand framhåller att HR därför 
ofta uppfattas som en beslutsfattande part, men menar samtidigt: 
 

“...det är alltid enkelt att säga att du får prata med HR, det är HR som fattat beslut, men så är 
det ju inte i vår organisation /../ Jag säger ju aldrig att ”HR har bestämt din lön” eller ”HR 
tycker att du ska ha rehab”, det är fan jag som fattat beslutet, även om det blev en 
rekommendation av HR” - Bergstrand 

 
Bergstrand förtydligar och menar att HR inte har en beslutande roll och att hen som chef inte 
kan ”...skylla ifrån sig” och hänvisa till HR. Hen menar att HR:s roll är att ge 
rekommendationer till chefer i syfte av att de ska ta sitt arbetsgivaransvar. Ekborg lyfter en 
snarlik åsikt och menar att HR finns till för att hen ska vara en bra arbetsgivare och fatta rätt 
beslut. HR:s inflytande välkomnas alltså även av denna chef.  
 
Bergstrands uttalande om att stabsfunktionen HR kan uppfattas som beslutsfattare, skulle 
kunna tolkas som ett uttryck för att HR, som arbetsgivarföreträdare, fungerar som en 
“väktare” och “kontrollant” av att NPM, genom cheferna, förverkligas. Bergstrands 
beskrivning av hur HR ofta har kännedom om beslut innan linjechefen har det, kan utifrån 
Foucaults syn på kunskap och makt som “oupplösligt förbundna med varandra” tolkas som att 
HR, genom sin kunskap, kan utöva makt i relationen med linjecheferna (Nilsson 2008:84). 
Hen uttrycker också att HR ofta ansvarar för att förmedla sin kunskap om fattade beslut till 
cheferna och att detta stärker bilden av HR som beslutsfattande part, som därigenom kan 
påverka vad som händer. I denna situation utövar HR, med hjälp av sitt anspråk på att besitta 
kunskap, makt gentemot chefen även om beslutet ursprungligen inte kommit från HR 
(Foucault 2003:33; Hislop 2009: 202, 2013f ). Att chefen ser sig själv som beslutsfattare och 
att det är HR:s roll och uppdrag att ge cheferna “rekommendationer”, exemplifierar en 
avancerad liberal styrningsteknik. Denna form av styrning bygger på att det finns en relation 
mellan de handlingar som rekommenderas och individens frihet att välja bland dessa (Rose 
1998 se Öhman 2008:76f). När frihet att välja är styrningens utgångspunkt, kan individen 
uppleva sig vara fri även om hen i realiteten är styrd på ett dolt sätt (Fejes 2016:79). Den 
frihet som individen här kan känna, kan ses som en del av en social kontroll, eftersom 
individens utrymme att agera finns inom vissa begränsade ramar (Rose 1995:46). I detta fall 
kan linjechefen ses som självreglerande då hen inte upplever sig utsatt för en “beordran” från 
HR, utan självmant inkorporerat de tankar och handlande som anses klokt och förnuftigt. 
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NPM och möjligheten att själv välja 
Linjechefernas handlingsutrymme påverkas och begränsas av olika uppgifter, som av vissa 
chefer inte upplevs tillhöra chefsjobbet, men som samtidigt uppges vara svåra att undvika. 
När uppgifter kommer från överordnad chef påverkar även detta handlingsutrymmet, då det 
förväntas att dessa uppgifter ska prioriteras. Några chefer uttrycker att det finns en otydlighet i 
hur resurserna används och Ferngren säger “... kom inte med ett administrativt verktyg till, låt 
oss jobba med det vi ska jobba”. Granlund menar att hen och hens kollegor upplever att: 
 

“...det finns ett moment av misstro när det gäller kontroll, en ökad kontroll upplever vi”. 
- Granlund 

 
Vidare framhåller hen hur beslutsvägar blockeras och säger:  
 

“...man hamnar i strid med avtal och lagar och regler i förvaltningen /../ jag tycker man ska ha 
lite större frihet”. - Granlund 

 
Granlunds upplevelse av ökad kontroll och misstro kan ses som en effekt av NPM i 
sjukvården, där stort fokus läggs på kostnadseffektivisering samt att chefer ska prestera 
utifrån uppsatta mål. NPM i sjukvården har också bidragit till en större transparens, som i sin 
tur möjliggör en högre kontroll av verksamheten, vilket samstämmer med linjechefens 
upplevelse (Forsberg Kankkunen et al. 2014:8f, 36). 
 
Ekborg nämner en situation där ledningen fattat beslut om att införa en ny yrkeskategori på 
hens avdelning. Ekborg ansåg att detta inte var en bra idé, men fick inte gehör för sin åsikt, 
utan beslutet togs emot hens vilja. Detta upplevdes frustrerande då hen ansåg sig veta vad som 
var bäst för hens verksamhetsområde och uppfattade det som att HR “tryckte på” 
förändringen och säger: 
 

”Jag har liksom egentligen inte alltid förstått att HR är ett beslutsfattande organ. Men jag 
tycker väl egentligen att de bestämmer lite för mycket.” - Ekborg 

 
Några chefer berättar hur HR idag tagit över hela ansvaret för sommarrekryteringen. De anser 
att tanken med detta är god, eftersom det kan avlasta chefen i en annars stressig och 
tidskrävande uppgift. Ekborg beskriver dock hur hens påbörjade och lyckosamma rekrytering 
av sommarvikarier fick avbrytas när HR:s centrala sommarrekrytering startade. I och med 
detta hindrades chefen från att rekrytera parallellt med HR, vilket upplevdes som att HR tog 
monopol på sommarrekryteringen och eftersom sommarvikarierna uteblev kände chefen stor 
frustration. Ekborg önskade att HR i denna situation hade lyssnat mer på vad hen hade att 
säga och släppt rekryteringen lite friare. 
 
Upplevelserna av det begränsade handlingsutrymmet avseende införandet av en ny 
yrkeskategori och den centrala sommarrekryteringen, speglar en konflikt mellan chefens 
autonomi och den styrning som utövas från ledningen genom HR. Hall (2012:181) menar att 
även om linjechefer, genom NPM, fått ett ökat ansvar för personal, ekonomi och verksamhet, 
har reella maktbefogenheter inte delegerats i samma grad, utan makten finns samlad högre 
upp i organisationen. 
 
Mötet som styrningsteknik 
Många av linjecheferna upplever att det är många möten och Ferngren uttrycker det på 
följande sätt:  
 



 

27 
 

“Jag tycker det är dumt med möten som inte leder någonstans. Varför har du dom? Vad är 
syftet med mötet? Det har gått en vecka så därför ska vi ha ett nytt möte. /../ Vi hade möte igår 
mellan 8-9 och den som skulle hålla i det, kom inte... Ja men va fan.... Det är helt värdelöst, 
bara irritation. Ha en bra agenda, håll dig till den och avsluta mötet när du är färdig, sitt inte 
kvar 20 minuter bara för att mötet ska pågå i tjugo minuter till. Har vi något övrigt? Då 
kommer gnällfrågorna. Dom är intressanta. Gör något konstruktivt av dem. Bygg upp dom så 
att det blir lite substans i dom och fråga hur dom frågorna kan lösas.” - Ferngren 

 
Ferngren upplever att på ledningsgruppsmöten arbetas det inte med chefsfrågor utan enbart 
med stabsfrågor, som fokuserar på att “...trycka ut information” och säger “...det håller inte”.  
 
Alvesson (2014:118) menar att informationsmöten kan ses som en aktivitet där subjekt genom 
disciplinering formas och styrs. Han framhåller att regler för möten och mötesdeltagande är 
en del i disciplineringen och formar och normaliserar mötesdeltagarna. Utifrån Ferngrens 
beskrivning av att enbart stabsfrågor avhandlas och att agendan är fylld av information, kan 
mötet ses som ett synliggörande av makt och styrning.  

5.2.2 Styrningen från HR 
 
Administrativ styrning 
Linjecheferna uttrycker en samsyn kring upplevelsen att krav ställs på dem från många olika 
håll, däribland från HR. Det handlar bland annat om en "tung mailbelastning", där flera mail 
består av krav på redogörelser för olika typer av information till exempel personalstatistik, 
som cheferna förväntas leverera "...med vändande post". Detta medför att chefen tvingas 
bortprioritera de uppgifter hen för tillfället arbetar med, för att kunna leverera det HR 
efterfrågar. Frustrationen kring dessa krav på personalstatistik tycks flera gånger bli större på 
grund av att cheferna upplever att HR själva skulle kunna ta fram denna information, vilket 
Ekborg uttrycker som: 
 

”Sen tycker jag att HR borde ju lätt kunna se hur många som jobbar här. För de har ju större 
tillgång till personalprogram än vad jag har.” - Ekborg 

 
Flera linjechefer uttrycker att det är “...mycket utdata som ska levereras”, att dessa direktiv 
kommer både från HR och organisationen, att det är tidskrävande och att andra personer än 
chefen skulle kunna göra detta. Ibland känner cheferna också en osäkerhet över vad den 
efterfrågade informationen ska användas till och de saknar återkoppling kring vad som händer 
med den information som de skickar in. Hanteringen av alla olika inventerings- och 
rapporteringskrav och påminnelser samt formerna för hur detta ska ske, upplever några av 
cheferna som en källa till stress, där en av dem säger att det görs med "...känslan att jag måste 
svara på stående fot”. Ekborg menar också att HR ibland efterfrågar samma uppgifter flera 
gånger och att detta skapar osäkerhet. 
 

"Man får väldigt mycket mail varje dag och då blir det en osäkerhet kring om man har gjort 
det man ska göra eller om man har glömt det eller om man ska göra det igen och sådär." 
- Ekborg 

 
Hall (2012:138) menar att dagens IT-baserade system, som bland annats möjliggör 
automatiska påminnelser och snabba utskick med krav på inrapporteringar exemplifierar en 
typ av disciplinerande övervakning som synliggör avsteg från rådande normer. Hotet om 
övervakning skapar således självdisciplinerande individer. Organisationen kan på detta sätt 
utöva kontroll och påverkar och styr därigenom beteenden, vilket framkommer när chefen 
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säger att hen tvingas bortprioritera de uppgifter hen arbetar med när kraven på olika 
inrapporteringar och administrativa förfrågningar kommer via mail (Foucault 2003:202f). 
 
Ekborg nämner att redovisningskrav från HR ibland kan bidra till en osäkerhet över vad 
informationen skall användas till. Hen är då extra noggrann med att uppgifterna som lämnas 
är korrekta. 
 

”För det finns ju alltid en tanke att, har jag för många eller har jag för få anställda? Kommer 
det en konsekvens av mitt svar?” - Ekborg 

 
Bergstrand menar att även om krav inte är uttalade, så befinner sig HR i en position där de har 
en överblick över chefernas agerande, vilket hen menar kan uppfattas som ett krav. 
 

”Jag vet inte, det är klart att de har koll. De har koll om det skulle vara någonting. Det blir ju 
ett krav i sig.” - Bergstrand 

 
Bergstrand betonar också, att även om HR inte har något officiellt beslutsmandat kopplat till 
sin funktion, så kan HR:s agerande upplevas ha det i praktiken. Hen beskriver hur HR kan 
styra med hjälp av att finnas närvarande och hålla koll. 
 

”De är någon form av, vad heter det, en skugga, eller vad jag ska kalla det, som ändå kollar 
läget.” - Bergstrand 

 
På frågan hur ett optimalt HR-stöd skulle se ut svarar Granlund att det vore önskvärt att som 
linjechef “...få uppleva lite större frihet att fatta mina beslut /../ ...det är ändå jag som får ta 
konsekvenserna”. Hen fortsätter: 

 
“Jag kan uppleva att det är en detaljstyrning ibland, som jag inte känner utvecklar min 
chefsroll”. - Granlund 

 
Linjechefernas upplevelse av HR:s kontroll och övervakning kan ses i ljuset av Foucaults 
disciplinära styrningsteknik, som syftar till att styra individer till att bli produktiva, fogliga 
och nyttiga. Genom att individerna är medvetna om att denna övervakning är möjlig, så 
anpassar de sitt beteende och agerar efter de regler som finns, vilket resulterar i en 
normalisering (Foucault 2003: 139f,  202f).  
 
Bergstrand tydliggör, att även om HR sätter gränser, så vet hen att HR i sin tur har fått dessa 
direktiv från ledningen. Hen betonar dock att det ibland finns en oro över att HR inte alltid 
gör sitt bästa för att påverka ”dåliga” beslut. Samtidigt är hen inte säker på hur stort inflytande 
HR i praktiken har över sådana beslut. Ekborg uttrycker att det finns en otydlighet i HR:s roll 
gentemot cheferna och menar att HR ibland kan utgöra ett hinder mer än ett stöd i hens arbete. 
 

”Jag upplever inte alltid att det är en stödfunktion utan att det är kanske, jag känner mig lite 
låst av HR-avdelningen.” - Ekborg 

 
Hen uttrycker att kraven blivit allt större i takt med att fler frågor som HR tidigare har 
ansvarat för, numera ingår i linjechefens ansvar.  
 
Denna tvetydighet kring HR:s roll som stödjande eller hindrande skulle kunna kopplas till den 
förändring som HR-funktionen genomgått, i linje med HRT. En linjechef som berättar att hen 
får ta ett allt större HR-ansvar kan ses som ett exempel på den effekt som HRT har bidragit 
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till, nämligen att chefsarbetet också har förändrats för att möjliggöra HR:s förändring 
(Thilander 2013:247f). 
 
Den problematiska lönesättningen 
En av de situationer där samtliga linjechefer tycks känna sig som mest styrda är vid 
lönesättning av nya medarbetare. Flertalet chefer uttryckte under intervjuerna att de upplevde 
HR som ett hinder när det kom till att erbjuda en attraktiv lön till nya medarbetare. Många 
chefer uttryckte en frustration över att förlora sökanden i slutskedet av rekryteringen på grund 
av en alltför rigid lönesättningspolicy. Carlberg berättar att hen förlorat kandidater på grund 
av ”...50-lappar och så” och flertalet andra chefer talar om liknande situationer. Ahlqvist anser 
att HR borde “...kunna se mellan fingrarna ibland” 
 

”Man bestämmer inte helt själv, även om personerna tycker det, att du som chef ska 
bestämma, så är det ju mycket kontroll hela tiden /…/” - Ahlqvist 

 
Att cheferna och HR ofta är oeniga i lönefrågan får Granlund att tycka att hen borde kunna 
slippa lönediskussionen helt. Detta då hen inte upplever sig som lönesättande chef. 
 

“Ja, då känns det väl ungefär som att det hade varit bra att ha en samtalsapparat och ett 
lönesättningsprogram, för då behöver jag inte ha de här lönesamtalen eller 
löneförhandlingarna med personer då.” - Granlund 

 
De flesta av linjecheferna upplever sig visserligen vara lönesättande i samband med 
lönesättning av sina redan anställda medarbetare, men ser samtidigt HR som ett hinder vid 
lönesättning av nyanställda. I dessa situationer framhåller Holmskog att det händer att hen är 
lite "olydig" och försöker få HR att godkänna en lön utanför lönespannet och säger:  
 

“Jag försöker att pusha och påverka ibland och vara lite olydig, men jag vågar inte vara för 
olydig” - Holmskog 

 
Carlberg besvarar frågan om hen vid lönesättning ibland bortser från HR:s 
lönerekommendationer med: 
 

”Nej, det får jag inte, då får jag sparken”. - Carlberg 
 
Även om flera chefer säger att de känner sig låsta av HR:s riktlinjer vid nylönesättning och 
uttrycker ett verbalt motstånd, så följer cheferna genomgående dessa riktlinjer. Det är 
intressant att särskilja frågan om lönesättning av redan anställda medarbetare och lönesättning 
vid nyanställning, eftersom detta uttalande dels kan ses som avancerad liberal styrning och 
dels som disciplinär övervakning.  Linjechefernas syn på sig själva som fria att lönesätta sina 
befintliga medarbetare innebär en avancerad liberal styrning. Den upplevda friheten är i 
realiteten styrd och chefernas handlingsutrymme är begränsat inom ett relativt snävt 
lönespann, som organisationen och HR har fastställt. Linjecheferna kan således ses som 
självstyrda då normerna och gällande regelverk kring denna lönesättning efterlevs och makten 
har därmed en produktiv effekt (Rose 1995:46; Hall 2012:113). Avseende lönesättning vid 
nyrekrytering där cheferna inte vågar frångå gällande riktlinjer, kan ses som en 
disciplinerande form av styrning där linjechefernas rädsla för normaliserande sanktioner styr 
och förhindrar vissa beteenden. Makten verkar därigenom repressivt gentemot linjecheferna, 
men produktivt ur ett organisationsperspektiv (Foucault 2003:175, 179ff, 184f, 190f; 
Hörnqvist 2012:64, 66).  Även den chef som uttrycker att hen aldrig går emot HR:s direktiv 
på grund av rädslan att få sparken, kan kopplas till den disciplinära styrningstekniken.   
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Carlberg välkomnar HR:s inflytande i lönediskussionen, vilket hen verkar uppleva som 
oproblematiskt. 
 

”Jag gör intervjun, samlar ihop alla papper som denna personen har, all tid de har jobbat. Så 
scannar och mailar jag till lönegruppens funktionsbrevlåda, så återkopplar någon av dem till 
mig och ger mig ett förslag och så köper jag det. Det är inte så mycket att tjafsa om.”  
- Carlberg 

 
Trots att många linjechefer upplever det som frustrerande att inte kunna sätta den lön som de 
tycker är lämplig, nämner flera att detta inte är mycket att göra något åt. Vissa ser trots sin 
frustration en positiv aspekt av att HR kontrollerar att lönen sätts inom det lönespann som är 
bestämt, exempelvis på grund av att det upplevs bidra till en rättvis lönesättning. 
 

”Men visst, de hjälper ju mig att sätta en rättvis lön, får man väl ändå säga.” - Ekborg 
 

Ahlqvist upplever att det ställs krav på att hen ”...ska göra rätt och riktigt” avseende till 
exempel lönesättning, samtidigt som hen tillägger att HR har överseende med när chefer inte 
har så bra kunskap om vissa regler gällande vad de får göra. Vid sådana tillfällen menar hen 
att HR kontaktar chefen igen och berättar hur hen ska göra. Dessa krav tycks upplevas som en 
naturlig del och hen menar att HR:s krav egentligen handlar om att chefen ska göra det som 
krävs. Även Carlberg ser dessa krav som naturliga och som ett stöd i chefsrollen: 
 

”Vi har inte någon polis, det är mer att jag får stöd där.” - Carlberg 
 
Upplevelsen av kraven från HR, att göra rätt och riktigt, kompenseras genom den vägledning 
och omsorg HR visar när linjecheferna inte har tillräckliga kunskaper. Inbyggt i denna 
hjälpande guidning finns också en kontrollerande dimension, vilket är utmärkande för den 
pastorala styrningstekniken. Här utövas makten subtilt genom att linjechefens inre påverkas, 
vilket fungerar och hen beter sig därmed självreglerande (Foucault 1988:18, 2003:203f).  
 
Lönesättningens inverkan på linjechefernas autonomi 
Samtliga linjechefer upplever sitt besluts- och handlingsutrymme avseende nylönesättningen 
som starkt begränsat och problematiskt och Ekborg uttrycker att: 
 

”Jag vill att HR ska underlätta mitt liv som chef. /…/ Jag förstår att varje linjechef inte kan 
sätta den lön de tycker är rätt till all personal, men det blir alltid ett dilemma när HR säger att 
jag är lönesättare när jag inte får sätta den lön jag vill. Det gör att det inte är jag som är 
lönesättare.” - Ekborg 

 
Carlberg berättar att: 
 

“...ibland kan jag ju känna att det inte är jag som är chef, utan jag är låst i regler och vad man 
får lov att göra /../.HR är både bra och dåliga, för då vet jag ju att jag gör rätt - jag kan ju inte 
åka (dit) på någonting”. - Carlberg 

 
Hen önskar således en större organisatorisk flexibilitet där det är tillåtet att ge “...den där 500-
lappen mer”, men hen tycker inte att det finns gehör för detta, utan får till svar “...men då ska 
alla ha”.  
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Ferngren menar att det egentligen inte finns så mycket utrymme för dialog när det gäller 
lönesättningsfrågorna, utan mer “...du kan ge si och så /../ pang, klart!”. I samband med 
lönesättning vid nyrekrytering säger hen: 
 

“Ibland måste jag gå utanför löneramen /../...desperationen i dag är så hög att du måste ha in 
folk, och då kommer nödlögnerna”. – Ferngren 
 

Ahlqvist menar att HR borde sätta lön, detta eftersom det är HR som i praktiken styr detta. 
Chefen är visserligen ansvarig, men i realiteten menar hen att det är HR som sätter lönen, och 
tycker att HR därför kan ”...ta hela bollen från början” och att ”alla ansökningar borde gå via 
dem”. Hen uttrycker att detta inte känns bra, att det är ”pinsamt” och ”orimligt”. HR menar att 
Ahlqvist är lönesättande chef, men hen har informerat HR om att hen inte kommer att säga till 
presumtiva arbetstagare att det är hen som sätter lönen ”…för det är det inte”. Ahlqvist 
framhåller att: 
 

”...jag skiter i det, att jag ska säga att det är jag som sätter lönen, för det gör jag inte”. – Ahlqvist 
 

Ovanstående citat synliggör en uppenbar konflikt mellan att formellt och rationellt vara 
lönesättande chef och den emotionella dimensionen att inte “känna sig” som lönesättare. I vår 
studie kan vi se hur linjcheferna ger uttryck för att å ena sidan behöva uppfylla 
organisationens krav att hålla budget och arbeta kostnadseffektivt, men å andra sidan 
samtidigt förväntas självreglera och kontrollera sitt agerande i lönesättningsfrågan, och 
ansvara för och känna sig fri att inom uppsatta ramar sätta lön. Chefernas upplevelser av att 
vara starkt begränsade i sitt besluts- och handlingsutrymme gällande nylönesättning, kan ses 
mot bakgrund av det dilemma som beskrivs av Bejerot och Hasselbladh (2011). De menar att 
professionella inom svensk sjukvård, likt linjechefernas upplevelser, ofta slits mellan att både 
förhålla sig till den del av NPM som kan kopplas till den disciplinära makten dvs. kraven på 
anpassning i relation till bland annat kostnadseffektivitet och samtidigt, genom självstyrning, 
reglera sitt arbete utifrån den pastorala styrningstekniken (Bejerot & Hasselbladh 2011: 
1616). I likhet med vad Bejerot och Hasselbladh konstaterar, kan vi utifrån chefernas 
uttalanden se hur detta skapar oklarheter och tvetydigheter, vilket också innebär att villkoren 
för chefernas autonomi förändras. 
 

6 SLUTSATS OCH REFLEKTION 
Syftet med denna studie har varit att utforska hur linjechefer inom offentligt driven sjukvård 
upplever och hanterar stöd och styrning i interaktionen med stabsfunktionen HR. Utifrån 
studiens frågeställning “Hur upplever linjechefer stöd och styrning i interaktionen med 
stabsfunktionen HR?”, kan vi i linjechefernas svar se vissa mönster med likartade 
upplevelser, där stödet antingen fungerar väl eller ses som ett förbättringsområde. Flertalet 
linjechefer värdesätter att stabsfunktionen HR ger både stöd och styrning/vägledning i vad 
som anses “rätt och riktigt”, framförallt i HR-frågor avseende rehabilitering, arbetsrätt och 
svårare personalärenden. HR-områden där stödet enligt linjecheferna kan förbättras och 
utvecklas handlar primärt om rekrytering, administrativ avlastning och en högre grad av 
kontinuerlig och personlig interaktion mellan linjechef och HR, med fokus på HR-frågor och 
mer “mjuka” värden. Den relationella delen i samspelet mellan linjechefer och HR framstår 
som viktig för chefernas förtroende och tillit till HR och dess expertkompetens. Då denna 
relation också skapas i samspelet mellan dessa aktörer, framstår önskemålet om mer personlig 
interaktion med HR som förståeligt.  
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Avseende studiens andra frågeställning “Hur upplever linjechefer att deras arbetssituation 
och autonomi påverkas av stöd och styrning från stabsfunktionen HR?”, framträder två 
centrala områden, där det finns en samsyn i linjechefernas upplevelse av hur styrningen från 
HR begränsar deras arbetssituation och handlingsutrymme. Dessa är kopplade till den 
administrativa belastningen och kraven på dokumentation, inrapportering av efterfrågade data 
och statistik etc., som NPM och HRT medfört samt till HR:s roll och agerande i 
lönesättningsfrågor i samband med nyrekrytering.  
 
Eftersom det i intervjusvaren framkommit önskemål från linjecheferna om utökat stöd inom 
vissa HR-områden, inte minst avseende rekrytering, och i vissa fall mindre kontroll, har vi 
reflekterat kring hur HR:s roll och stöd kan utvecklas. Att som HR-funktion granska sig själv 
och hur HR på bästa sätt kan optimera sin verksamhet för att bidra till utveckling av en 
organisation och dess verksamhet, ser vi som centralt för HR. Vi tänker att om HR kan ge det 
stöd och verktyg som chefer behöver för att de ska kunna bygga och utveckla relationen med 
sina medarbetare, så skapas förutsättningar för en välfungerande och hållbar verksamhet. Vi 
anser därför i likhet med Thilander (2013:259) att organisationer och HR bör vara lyhörda för 
vilket stöd som chefer behöver och att undersökningar kring detta görs kontinuerligt. Detta för 
att försäkra sig om att HR gör rätt saker dvs. att i högre grad betona den yttre effektiviteten 
(Nilsson 2007:5). På detta sätt kan HR möjligöra en högre grad av flexibilitet inom de 
styrande ramar som präglar inte minst linjechefernas yrkesutövande. 
 
Utifrån vårt syfte och våra frågeställningar kan vi med hjälp av studiens resultat se att 
linjecheferna upplever HR som både stödjande expertis och “mjuk polis”. Linjecheferna 
tycks alltså uppleva stabsfunktionen HR både som en stödjande och vägledande 
expertfunktion och samtidigt som styrande och kontrollerande i sin funktion. Det 
framkommer dock en önskan om att den relationella interaktionen och den stödjande 
expertfunktionen betonas mer och erbjuds inom fler HR-områden samt att den mer styrande 
och kontrollerande delen som begränsar linjechefernas autonomi tonas ner. 
 
I vår granskning av tidigare forskning inför detta arbete, kunde vi inte hitta några studier som 
motsvarade vårt syfte dvs. hur linjechefer i offentlig sjukvård upplever och hanterar stöd och 
styrning i interaktionen med stabsfunktionen HR. Vi såg därför möjligheten att utforska detta 
och genom att applicera Foucaults olika maktbegrepp i vår tolkning och analys av resultaten, 
tillföra forskningsområdet ett nytt perspektiv och sätt att se på stöd och styrning. Vår ambition 
har varit att synliggöra hur dessa abstrakta och många gånger subtila fenomen kommer till 
uttryck i interaktionen mellan linjechefer och HR.  
 
Vad gäller studiens tredje frågeställning “Hur kan linjechefernas upplevelser av 
organisatoriska omvandlingsprocesser såsom NPM och HRT förstås utifrån en relationell 
förståelse av makt och styrning?” framgår av studiens resultat, hur styrningsteknikerna på 
olika sätt kan inverka på linjechefernas ageranden och uttalade upplevelser av interaktionen 
med HR. Vi kan i intervjusvaren se att den disciplinära övervakningen till exempel synliggörs 
i linjechefernas rädsla för sanktioner vid avsteg från av HR uppsatta riktlinjer för lönesättning, 
vilket får en normaliserande effekt då cheferna, trots verbala invändningar, ändå följer dessa 
riktlinjer. Genom att cheferna efterfrågar och av HR erbjuds vägledning i olika frågor 
synliggörs också den pastorala styrningstekniken. HR visar här omsorg och en välvilja, som 
skapar trygghet och tydliggör vad cheferna får och inte får göra. Genom HR:s kunskaper och 
normer präglas chefernas sätt att tänka, vilket innebär en självreglering utifrån det som 
förväntas av stabsfunktionen HR och organisationen. I vissa intervjusvar synliggörs också 
styrningsrationaliteten genom att cheferna visar sig villiga att förhålla sig till och följa 
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organisationens och HR:s riktlinjer, ideal och normer. Detta framkommer bland annat genom 
att HR:s rekommendationer om hur till exempel lönesättningen ska gå till internaliserats. 
Linjechefernas upplevelse av autonomi och frihet att själva lönesätta befintliga medarbetare 
synliggör den avancerade liberala styrningen, som i realiteten handlar om en upplevd frihet. 
Detta då chefernas handlingsutrymme i praktiken är starkt begränsat och styrt av HR:s 
rekommendationer. Genom att följa gällande regelverk och normer sker en självdisciplinering 
och cheferna blir självstyrande.  
 
Genom att använda dessa styrningstekniker för att utforska hur linjechefer upplever stöd och 
styrning i interaktionen med stabsfunktionen HR, fångar vi och belyser dessa fenomen på ett 
“nytt” sätt och hur detta kan ses utifrån ett relationellt maktperspektiv. I relationen mellan 
linjechefer och HR är ofta begreppet stöd förgivettaget. Makt och styrning i detta relationella 
samspel kan samtidigt ses som mer oreflekterat, vilket kan kopplas till att styrning, inte minst 
i arbetslivet, uppstår i interaktion och ofta sker på ett dolt och mer subtilt sätt. Vi ser att stöd 
är något som också kan fungera som styrning och att styrning kan upplevas som ett stöd. 
Genom att belysa och lyfta fram dessa fenomen hoppas vi, att vi möjliggör en mer reflekterad 
syn på hur stöd och styrning kan ses i interaktionen mellan dessa aktörer. Vi menar även att 
den organisatoriska förändringsprocess som NPM och HRT inneburit, kan ses som fenomen 
avseende maktförskjutning och hur linjechefernas autonomi påverkats av dessa. Detta utifrån 
upplevelserna av begränsat handlingsutrymme genom en ökad detaljstyrning och kontroll. Vår 
förhoppning är också att denna studie kan fungera som ett inslag i diskussionen om hur stöd 
och styrning på micronivå dvs. i relationen mellan chef och stabspersonal kan 
vidareutvecklas. Men även på mesonivå dvs. i den organisatoriska kontext där 
styrningsidealen NPM och HRT starkt dominerar och påverkar förutsättningarna för 
aktörernas handlingsutrymme och agerande.  
 
Vi har också noterat att den kritik som finns mot det ekonomiska styrningsidealet NPM och 
dess effekter avseende betydande detaljstyrning, kontroll och administrativ belastning i 
offentlig verksamhet, medfört att arbete på nationell nivå påbörjats i syfte att undersöka 
möjligheterna till en mer tillitsbaserad styrning (Finansdepartementet 2016). 
 
Kritisk reflektion kring metod 
Genom att använda intervju som kvalitativ metod har vi fått en förståelse för linjechefernas 
egna upplevelser och synsätt. Eftersom vi undersöker individens subjektiva sanningar går det 
inte att generalisera resultaten till den större populationen, som utgörs av samtliga linjechefer 
i organisationen. Då en av oss har flerårig yrkeserfarenhet från sjukvården och även under en 
kortare period ingått i studiens HR-avdelning, vill vi uppmärksamma läsaren på att detta har 
påverkat vår förförståelse. Vi anser att vår valda metod varit den bäst lämpade utifrån vår 
undersöknings syfte, nämligen att få ta del av linjechefers upplevelser, detta då vi genom 
interaktion med intervjupersonerna kunde följa upp intressanta spår som kunde leda till mer 
reflekterande svar. Hade vår önskan däremot varit att undersöka hur vanligt förekommande en 
viss upplevelse är skulle en enkätstudie fungera bättre. En sådan studie skulle även kunna ge 
ett resultat som är lättare att statistiskt generalisera till en större population, då det i 
kvantitativa studier är möjligt att använda sig av ett större urval.  
 
De kvalitetskriterier som LeCompte och Goetz (Bryman 2013:351f) lyfter kan beskriva både 
svagheter och styrkor i vår studie. Den externa reliabiliteten upplever vi som en svaghet, då vi 
tror att det är svårt att återskapa studien och få ett liknande resultat. Eftersom vi undersöker 
individuella upplevelser hos åtta linjechefer finns det ingen garanti för att en ny studie ska 
uppnå samma resultat. För att uppnå en högre grad av extern reliabilitet ser vi att vår 
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forskarroll skulle kunna beskrivas ytterligare. Detta för att underlätta en efterlikning av vårt 
forskningsförfarande. Den interna reliabiliteten upplever vi däremot vara en styrka i vår 
studie, då vi båda närvarat vid samtliga intervjuer, vilket medfört att vi mött vår empiri 
tillsammans. För att säkerställa att vi tolkade intervjusvaren på samma sätt, använde vi en 
enhetlig kodningsmetod och diskuterade hur denna skulle användas. På så vis har vi skapat en 
intersubjektiv förståelse för forskningsobjektet. Vi anser att den interna validiteten har 
förstärkts genom att vi har beskrivit hur vi har använt oss av Foucault, för att tydliggöra hur 
kopplingarna gjorts. Vårt sätt att presentera resultat och analys i ett integrerat avsnitt, tror vi 
bidrar till att tydliggöra kopplingen mellan empiri och teori, då analysen följer tätt inpå 
empirin. Studiens externa validitet, dvs generaliserbarheten upplever vi är svag när det gäller 
generalisering av empirin. Om vi däremot ser till teorins generaliserbarhet som 
tolkningsredskap, så anser vi att vi har visat hur Foucaults styrningstekniker kan användas för 
att förklara vår empiri. Vi har i vår reflektion också sammanfattat hur dessa olika 
styrningstekniker har kunnat användas för att förstå interaktionen och det relationella 
maktperspektivet mellan HR och linjechef. Vi menar därför på att vi har skapat 
förutsättningar för en teoretisk generalisering i likhet med hur Dannefjord (1999:17f) 
beskriver detta begrepp. När det gäller vår förförståelse för forskningsobjektet ser vi att den 
kan ha hjälpt oss att förstå våra intervjupersoner bättre. Då en av oss har praktisk erfarenhet 
av både organisationen och HR-avdelningen har detta underlättat förståelsen av uttalanden 
som handlar om kontextspecifika fenomen. Detta kan vi också se som en svaghet i vårt 
intervjuförfarande då det kan ha bidragit till att vi trott oss veta vad intervjupersonen menade 
och därför undvikit att ställa vissa följdfrågor.  
 
Förslag på fortsatt forskning 
Med hjälp av vår studie har vi fått ta del av linjechefers upplevelser av stöd och styrning i 
interaktionen med sin HR-avdelning samt hur detta påverkar deras arbetssituation och 
autonomi. Vid sidan av vår teoretiska tolkningsram var en viktig del i vår analys att 
synliggöra effekter av HRT och NPM samt hur detta har påverkat HR-stödet. Vi är medvetna 
om att intervjuerna med linjecheferna endast beskriver den ena sidan av interaktionen och 
anser att det vore intressant att studera HR:s upplevelse av sin roll samt interaktion med 
linjechefer. Vi ser möjligheten att i en sådan studie utforska hur HR-medarbetare upplever sin 
arbetssituation kopplat till det behov av stöd som linjechefer har samt önskan om att inom HR 
kunna jobba mer strategiskt. Vi anser att det hade varit intressant att till HR-medarbetare lyfta 
frågan om inre och yttre effektivitet. Upplever HR att de gör rätt saker eller upplever de likt 
några av linjecheferna i vår studie att HR:s stöd inte uppfyller chefernas önskemål? Vidare 
anser vi att det hade varit intressant att i privat sjukvård genomföra en motsvarande studie för 
att kunna se om och hur chefernas interaktion med HR skiljer sig åt, mellan dessa olika 
kontexter. Det skulle också vara intressant att göra en uppföljande studie med linjecheferna, 
utifrån den administrativa belastning de upplever, för att utforska om detta förändrats. 
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Intervjuguide - Linjechef

1. Välkomna och 
presentation

Vi är väldigt glada att få komma hit och att få träffa dig för intervju. 
Vi tänkte börja med att presentera oss och hur vi tänkt lägga upp den här intervjun 
och berätta om vad syftet med vårt arbete är. Jag heter N.N. 
Om det är så att du är intresserad av att ta del av vårt slutarbete så återkopplar vi 
gärna till dig. Har du några frågor innan vi börjar så får du gärna ställa dem.

2. Informera om 
syftet  
& intervjuns 
upplägg

a) Vi arbetar nu med vår c-uppsats och har valt att undersöka och skapa förståelse 
för hur ett antal linjechefer upplever och hanterar stöd och styrning i interaktionen 
med stabsfunktionen HR. Arbetet ska redovisas muntligt och skriftligt i maj för del 
av klassen samt examinator.  

b) Vi kommer att intervjua 8 linjechefer. 

c) Våra frågor kommer att handla om era upplevelser stöd och styrning i 
interaktionen  med stabsfunktionen HR. Alla intervjupersoner ställs inför frågor 
kring dessa områden. Vi räknar med att intervjun tar max 60 minuter. 

d) Vi har avidentifierat intervjupersonerna och organisationen som ingår i vår 
undersökning och dina svar kommer inte kunna knytas till dig som person.  

e) Vi kommer också att banda intervjun för att säkerställa att inget går förlorat och 
för att vi uppfattat svaren korrekt. Är det ok med dig?

3. Intervjufrågor Bakgrundsfrågor 
 1. Vilken är din yrkesprofession? (Ex. SSK)  
 2. Hur länge har du haft nuvarande chefstjänst?  
 3. Hur många år har du totalt arbetat som chef?  
 4. Inom vilket verksamhetsområde arbetar du?  
 5. Hur stort kontrollspann (underställda medarbetare) har du?  

Kommunikation & kontakt 
 1. Hur ser dina kontaktytor ut med HR-avdelningen? (Personstyrt dvs. en kon-

taktperson eller flera beroende på ärende ex. lön, rehab, rekrytering? Hur 
tycker du det fungerar?  

 2. Hur upplever du att kommunikationen med dina kontaktpersoner på HR- 
avdelningen fungerar?  
Vad fungerar bra? Vad kan förbättras?  

 3. På vilket sätt har du vanligtvis kontakt med din HR-avdelning? (Personliga 
möten, mail, telefon).  
Hur tycker du detta sätt fungerar? Önskar du mer eller mindre av någon kon-
taktform, i så fall vilken?  

 4. Hur skulle du beskriva tillgängligheten till din HR-avdelning?  
Upplever du att tillgängligheten motsvarar dina behov av kontakt och stöd i 
personalrelaterade frågor? Om nej, kan du utveckla ditt svar.  

 5. Hur skulle du beskriva ditt förtroende för HR-avdelningen och dess medar-
betare?  
Vad är viktigt för att du ska känna förtroende för HR? (Kompetensnivå, be-
mötande, engagemang, återkoppling etc) 
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Stöd och samspel 
1. I vilka frågor får du mest stöd av HR?  
(När är de mest värdefulla för dig? Ge exempel.)  

2. På vilket sätt får du detta stöd? Ge exempel. (ex. skriftliga rutiner eller i dialog, 
både och) Fungerar detta/dessa sätt bra?  

3. Inom vilka områden upplever du att stödet kan förbättras?  
Vad tror du är anledningen till att stödet inte är tillräckligt idag?  
På vilket sätt tänker du att stödet kan förbättras? (Handlar det om t.ex. utbildning, 
dagligt stöd, informationsinsatser etc)  

4. Saknar du idag stöd från HR inom några områden? Om ja, i vilka? Vad skulle du 
säga är skälet till att det stödet saknas idag?  

5. Upplever du att du kan framföra dina önskemål om önskat stöd från HR och till 
vem gör du i så fall detta?  
Om nej, vad tror du att det beror på? Om ja, hur upplever du att HR bemöter och 
tillgodoser dessa önskemål?  

6. Om du fick önska, hur skulle ett optimalt stöd från HR-avdelningen se ut?  

7. Finns det, enligt dig, något som behöver förändras vad gäller fördelningen av per-
sonalrelaterade arbetsuppgifter mellan HR och VEC? Om ja, kan du utveckla dina 
tankar kring detta.  

8. Finns det något som kan förbättras i samarbetet med HR-avdelningen? Om ja, kan 
du utveckla dina tankar kring detta. Vilka utmaningar ser du? 

Styrning och krav 
 1. Upplever du att det ställs krav på dig i ditt dagliga arbete?  

Varifrån kommer dessa krav? Hur tar dessa krav sig uttryck? Ge exempel.  

 2. I vilka frågor kontaktar HR-avdelningen dig? Ge exempel.  

 3. Upplever du att HR-avdelningen ställer krav på dig? Om ja, vilka? Ge ex-
empel.  

 4. Hur upplever du dessa krav? (Problematiska/oproblematiska)  

 5. På vilket sätt påverkar dessa krav din arbetssituation? Ge exempel.  

 6. Upplever du att dina personaladministrativa uppgifter förändrats under den 
tid du varit chef? I så fall hur? Vad tror du det beror på?  

 7. Händer det att du upplever HR-avdelningen som ett ”hinder” i ditt arbete? 
(får du agera fritt som du vill, eller i vilken grad styrs du av deras direktiv?) 
Om ja, utveckla.  

 8. Upplever du att HR ställer några redovisningskrav på dig inom personalom-
rådet? Hur tar det sig uttryck och hur ser du på dem?  

 9. Hur upplever du att HR-avdelningens olika riktlinjer och rutiner påverkar 
din arbetssituation? (HR-portalen: Rekrytering, lönesättning, omplacering)  
7b. På vilket sätt påverkar dessa ditt arbete?  
7c. Upplever du dessa som stödjande och/eller styrande i ditt arbete?  
7d. Vad ser du som positivt resp. negativt med dessa? (Underlättar/försvå-
rar?) 
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Autonomi 
 1. Hur fördelar du din arbetstid idag? (Skatta)  

 2. Hur upplever du balansen mellan personalfrågor, administration, möten, 
budget och verksamhetsfrågor? (HR-portal ex tid att leta information, In-
venteringar ex. controlling/olika datainsamlingar och möten ex frekvens/
omfattning/innehåll)  

 3. Upplever du att du lägger tid på att göra, som du ser, ”rätt saker”? Om inte, 
kan du utveckla hur du tänker?  

 4. Finns det, som du ser det, uppgifter som du idag gör som HR borde göra? 
Om ja, kan du utveckla.  

 5. Vilken möjlighet har du att styra över din arbetstid och hur den fördelas?  
Utmaningar och möjligheter/det som fungerar bra.  
Vad är det, utifrån ditt perspektiv, som påverkar möjligheten?  

6. Hur upplever du ditt egna handlingsutrymme i personalrelaterade frågor? (Möj-
ligheter/begränsningar?) Vad ser du som orsak till det? 

Avslutning 
 1. Är det något som du vill tillägga som vi inte tagit upp idag?  

 2. Är det något som du tror vi kan ha missförstått?  

Om du önskar ta del av uppsatsen så återkopplar vi gärna den till dig. Stort tack för 
din medverkan! 
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Missivbrev

Hej N.N! 
  
Tack för trevligt samtal per telefon angående intervjubokningen inför vår kandidatuppsats. 
  
Uppsatsen syftar till att undersöka hur första linjens chefer i landstingsdriven sjukvård upplever 
stöd och styrning i relationen till sin HR-avdelning och våra intervjufrågor kommer att utgå från 
följande teman:  

-       kommunikation och kontakt 
-       stöd och samspel 
-       styrning och krav 
-       autonomi dvs. hur chefen upplever möjligheten att styra över sin arbetssituation 

Vi räknar med att intervjun tar max 1 timma och vi ser fram emot och är tacksamma för att ta del av 
dina erfarenheter och upplevelser, då vi träffas hos dig den xx april kl. xx:xx. 
  
Har du frågor är du välkommen att ringa mig på telefon xxxx-xxxxxx eller via mail xx@xxxx. 
  
Med vänlig hälsning 
Daniel Strandman och Linus Pihlsgård



	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  
Besöksadress: Allégatan 1 · Postadress: 501 90 Borås · Tfn: 033-435 40 00 · E-post: registrator@hb.se · Webb: www.hb.se 


