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Förord 

Vi vill börja med att rikta ett stort tack till våra kontaktpersoner på Borlänge kommun, Alex-

ander Ekendahl och Sofia Ferngren Zakariasson, som båda hjälpt oss i sökandet efter respon-

denter samt tillägnat oss förtroendet att genomföra studien på Borlänge kommun. Ett stort 

tack även till er chefer som tagit er tid att medverka i intervjuerna och därigenom bidragit 

med värdefulla åsikter och information. Utan er hjälp hade studien inte varit möjlig att ge-

nomföra. 

 

Vår förhoppning är att Borlänge kommuns HR-funktion ska kunna nyttja resultatet och med 

stöd av de problem som identifierats också få uppslag för att finna ändamålsenliga lösningar 

på dessa. På så vis skulle HR-funktionen på ett bättre sätt kunna svara upp mot de krav som 

ställs av cheferna och kunna fungera som ett relevant HR-stöd samt öka möjligheterna för att 

kommunen når de mål som satts upp.  

 

Ett stort tack även till vår handledare Alexis Rydell som alltid funnits tillgänglig under hela 

vårterminen och bidragit med värdefull feedback för att kunna utveckla vårt examensarbete i 

rätt riktning. 

 

Fortsättningsvis vill vi tacka Mats Lundgren som löpande under arbetets gång bidragit med 

ovärderlig feedback, tips och stöttning när vi stött på problem och motgångar. Genom honom 

har vi lärt oss att skrivprocessen kan jämföras med en krokig stig där det slutliga målet ofta är 

svårt att se innan man tagit sig ända fram.    

 

Till sist vill vi rikta ett stort tack till våra familjer och vänner för att de varit stöttande och 

förstående under dessa tio intensiva veckor. Vi vill även passa på att hylla varandra för ett 

gott samarbete under studiens gång. Utan varandra hade denna studie inte utvecklats till vad 

den kommit att bli i dag.  

 

 

Borlänge 23 Maj 

 

 

Helen Lundgren & Sandra Nordkvist 
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Sammanfattning 

HR-funktioner har fått en allt viktigare roll i organisationer. Det har visat sig att HR-

specialister ofta utför sina arbetsuppgifter utan direkt eftertanke vad aktörerna faktiskt efter-

frågar och har behov av. Syftet med denna studie är att synliggöra hur en kommuns chefer 

uppfattar dess HR-funktion samt vilket stöd cheferna efterfrågar för att underlätta i deras var-

dagliga arbete. Studien har sin utgångspunkt i en kvalitativ fallstudie där det utfördes semi-

strukturerade intervjuer med sju av Borlänge kommuns chefer som var verksamma inom olika 

verksamhetsområden och hierarkiska nivåer. Resultatet av studien har synliggjort områden 

som HR-funktionen ansvarar för, liksom hur behoven av stöd varierar inom dessa. Fem fak-

torer har identifierats som anses påverka HR-funktionens möjlighet att erbjuda ett effektivt 

stöd till kommunens chefer. Inom samtliga områden framkommer en tydlig efterfrågan av 

personliga relationer och gränsdragningar gällande ansvarsfördelningen mellan HR-

specialisterna och cheferna.  

 

Sökord: HR-roller, HR-stöd, värdeskapande HR, personliga relationer, HR-transformation 
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1. Inledning och problemformulering 

 

1.1 Bakgrund 

HR-funktionen har under senare tid kommit att tilldelas en allt större och viktigare roll i mo-

derna organisationers verksamheter. Ett skäl till detta kan vara att en väl fungerande HR-

funktion antas kunna skapa en bättre fungerande verksamhet än när den uppvisar brister av 

olika slag, bl.a. genom att bidra till att utveckla goda och värdefulla relationer mellan organi-

sationens aktörer utveckla deras kompetens och erbjuda stöd i olika former (Ingham & Ulrich, 

2016). HR-funktionen kan i detta avseende, enligt vår uppfattning, jämföras med vilken ser-

viceorganisation som helst där det handlar om att ta reda på, leverera de tjänster som efterfrå-

gas och skapa ett värde för aktörerna, vilka i denna studie utgörs av Borlänge kommuns che-

fer. Ulrich och Brockbank (2005) definierar i det sammanhanget värde som en transaktion där 

någon får något som uppfattas vara av betydelse. HR-specialister kan på så sätt skapa värde 

för organisationens aktörer genom att stödja och hjälpa dem att nå de mål som ledningen satt 

upp, både kort- och långsiktigt. För att kunna åstadkomma detta måste HR-specialister utgå 

från organisationens aktörer och deras behov och mål. Det är först när HR-funktionen lyckas 

med detta som den kan få en verklig inverkan för att skapa värde (Ulrich & Brockbank, 

2005).  

 

1.2 Problemdiskussion, avgränsning och studiens bidrag 

Ramlall (2003) menar att det är relativt vanligt förekommande att HR-specialister anser sig 

skapa värde genom att utföra sina arbetsuppgifter, utan någon direkt eftertanke över vad kun-

derna efterfrågar. De är då inte medvetna om att HR-funktionen kan utvecklas och effektivise-

ras genom att agera som en servicefunktion (Ulrich & Brockbank, 2005). Detta talar för att 

det är angeläget att genomföra systematiska analyser av vad en organisations medarbetare har 

för förväntningar och vilka behov av stöd de uttrycker sig ha från HR-funktionen. Detta är 

också den utgångspunkt som den här studien tar, där vi mer specifikt undersöker hur ett urval 

av chefer beskriver att de uppfattar det HR-stöd som Borlänge kommuns HR-funktion erbju-

der samt vad de efterfrågar för typ av stöd. Det sker i form av en kvalitativ fallstudie där den 

problematik som beskrivits ovan appliceras på Borlänge kommuns HR-funktion. Borlänge är 

en medelstor svensk kommun med 4450 antal anställda och har liksom kommuner i övrigt ett 

brett verksamhetsutbud. Verksamheten är organiserad i fyra sektorer som i sin tur är indelade 

i enheter. Liksom vad som också gäller för organisationer generellt, men i synnerhet för en 

diversifierad organisation som en kommun, står HR-funktionen inför betydande problem med 

att kunna identifiera vilket behov av stöd som chefer för olika verksamheter har, vilket stöd de 

efterfrågar, vilka svårigheter som finns och hur ett optimalt HR-stöd kan förverkligas. Vår 

ambition är således att resultatet på en mer allmän nivå, utan att resultatet för den skull går att 

generalisera, ska kunna bidra till att synliggöra detta. I det konkreta fallet är ambitionen att de 

ansvariga för kommunens HR-funktion ska kunna använda resultatet för att finna adekvata 

lösningar på de problem som studien synliggör.  
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1.3 Syfte och frågeställning  

Sett mot bakgrund av den problematik som beskrivits inledningsvis är syftet med denna stu-

die att synliggöra hur en kommuns chefer uppfattar dess HR-funktion samt vilket stöd che-

ferna efterfrågar för att underlätta i deras vardagliga arbete.   

 

De centrala frågeställningarna för studien är: 

• Vad anser Borlänge kommuns chefer om dess HR-funktion i dagsläget? 

• Vilka slags tjänster efterfrågar cheferna av dess HR-funktion för att kunna hjälpa och 

underlätta i deras vardagliga arbete? 

• Finns det några förbättringsförslag om hur HR-funktionen kan möta upp chefernas ef-

terfrågan på ett mer fördelaktigt sätt? 

 

1.4 Definiering av begrepp och roller 

I denna studie återkommer vissa begrepp som vi anser värda att definiera för att förtydliga 

dess innebörd. Begreppet HR-funktion innefattar organisationens HR-avdelning och dess 

HR-specialister, vilka motsvarar de anställda på HR-avdelningen.  
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2. Teoriram 

Under senare år har organisationers HR-funktioner fått en allt viktigare roll för att bidra till 

ökad konkurrensförmåga och därför kan forskning inom området värdeskapande HR anses 

vara av stor betydelse för organisationer att ta till sig denna kunskap. I detta avsnitt kommer 

en del av vad som uppfattas som relevant tidigare forskning och teori inom området vär-

deskapande HR att beskrivas för att ge en bild av kunskapsläget. Med avseende till studiens 

tidsram har vissa teoretiska delar prioriterats och fått större plats i jämförelse med andra.   

 

Personaladministration (PA), vilket är vad som idag benämns som HR, anses ha funnits så 

länge människan ägnat sig åt arbete i organiserade former. Ända fram till 1970-talet sågs 

människan, tillsammans med de ekonomiska-, tekniska- och personaladministrativa syste-

men, som en del av företagets resurser. Först därefter ansågs individen som en nödvändig 

förutsättning för att kunna utnyttja resten av ett företags resurser (Granberg, 2011). I slutet av 

1990-talet påvisade Ulrich (1997) att investeringar i HR-arbetet påverkar företagets resultat, 

både vad gäller det finansiella värdet, men också företagets marknadsvärde. Tidigare forsk-

ning inom området värdeskapande HR visar att det finns olika teorier kring hur organisation-

ers HR-funktioner kan bemöta de externa och interna kundernas efterfrågan och behov effek-

tivt samt hur det kan bidra till att uppfylla uppställda verksamhetsmål (se t.ex. Ulrich & 

Brockbank, 2005; Sparrow, 2013; Ulrich & Beatty, 2001). Ulrich och Brockbank (2005) me-

nar att HR-funktionen kommer att uppfattas som trovärdig, respekterad och betydelsefull när 

den förmedlar värde. Det kan emellertid finnas flera aspekter och faktorer som beskriver och 

definierar begreppet värdeskapande. Ulrich och Brockbank (2005) beskriver t.ex. vikten av 

att HR-specialister förstår och behärskar begreppet värde både i teorin och i praktiken, vilket 

inte endast innebär att följa och uppmuntra moraliska principer, utan att det i större utsträck-

ning innefattar en förståelse för vad aktörerna inom organisationen definierar som värde. 

Detta kan göras genom att veta vad som är viktigt för aktörerna och vad de efterfrågar.  

 

Med hårdare konkurrens har det blivit allt vanligare för organisationer i Sverige att omorgani-

sera HR-arbetet i syfte att HR-funktionen ska upplevas mer effektivt och värdeskapande (Thi-

lander, 2013). En utvecklad teknologi har möjliggjort att administrativa uppgifter kan överfö-

ras till IT-system och därigenom förväntas öka effektiviteten och frigöra resurser i en organi-

sation (Reilly, 2012). Detta kan möjliggöra mer värdeskapande förhållningssätt.  

 

2.1 Shared service organization (”Den trebenta pallen”)  

Det finns många idéer och teorier för hur HR-arbetet kan struktureras för att det ska anses 

värdeskapande. Dave Ulrich betraktas av många som en frontfigur inom värdeskapande HR 

där han utformat teorier för hur organisationer kan arbeta för att bli mer effektiva. För att en 

organisations HR-funktion ska kunna stödja och bemöta aktörernas efterfrågan mer effektivt 

utvecklade Ulrich (1995) en idé om att förändra och omorganisera HR-arbetet. Denna idé 

grundas i begreppet HR-transformation, vilket syftar till att skapa mer effektiva, strategiska 

och värdeskapande HR-funktioner (Boglind, Hällsten & Thilander, 2013; Thilander, 2013). 

Shared service-organization blev resultatet av detta, vilket är en modell som ofta har kommit 

att användas inom större organisationers supportfunktioner och som även benämns som den 

trebenta pallen (Boglind et.al, 2013). Modellen delas upp i tre grundläggande funktioner som 
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innefattar en servicefunktion, en expertfunktion samt en funktion kallad HR-partner (se figur 

1). Modellen skiljer mellan transaktionella och transformativa arbetsuppgifter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Den ”trebenta pallen” (Ulrich, 1995). 

 

2.1.1 Transaktionellt arbete 

Servicefunktionen innefattar ett transaktionellt HR-arbete som innebär att effektivisera admi-

nistrativa tjänster genom att standardisera dessa. Genom att använda IT-system kan det admi-

nistrativa arbetet omstruktureras till självbetjäningstjänster där Ulrich och Brockbank (2005) 

beräknar att chefernas frågor kan besvaras online i 60 procent av fallen. I resterande fall kan 

serviceenheten kontaktas via telefon och e-mail eller via en handläggare för att kunna ge svar 

på mer komplicerade frågor. Ulrich och Brockbank (2005) framför även att aktörerna har 

höga förväntningar på snabb respons i förfrågningar och ärenden. Därför bör HR-funktionen 

skapa ett system där snabbt administrativt stöd kan tas om hand. Servicefunktionens uppgift 

är att ge svar på rutinmässiga, vardagliga frågor såsom pensionsvillkor, semesterhantering, 

lönehantering, blanketter, krav på kvalifikationer etc. Avsikten med effektiviseringen av ser-

vicefunktionen är att det ska generera i besparingar i och med att tid och resurser istället kan 

investeras i expertfunktionen och HR-partnerfunktionen. Denna tjänst kan hållas tillgänglig 

dygnet runt, vilket samtidigt stärker uppfattningen om hög servicetillgänglighet (Ulrich & 

Brockbank, 2005; Thilander, 2013; Boglind, et al., 2013). 

 

2.1.2 Transformativt arbete 

Det transformativa arbetet avser att skapa värde till organisationen genom att leverera unika 

tjänster. Expertfunktionen syftar till att HR-specialisterna är experter inom vissa områden där 

de ständigt bör hålla sig uppdaterade för att kunna veta hur de ska kunna tillämpa sin kunskap 

i specifika sammanhang (Ulrich & Brockbank, 2005). Funktionen arbetar även med verk-

samhetsmålen genom att tillgodose organisationen med anpassad kompetensförsörjning, så 

som utbildningar, rekrytering, förmedla kunskap inom bl.a. affärsstrategi och ledarskap samt 

bidra till organisationsutveckling etc. Denna funktion kräver att HR-specialisterna är speciali-

serade inom ett visst område. Expertfunktionens tjänster bidrar till organisationens konkur-

renskraft genom att medarbetarnas kompetens ständigt måste anpassas i relation till föränd-

ringar i omvärlden. HR-partner är den funktion som arbetar tätt intill cheferna genom att 

agera som chefernas rådgivare i strategiska HR-frågor som berör den lokala enhetens verk-

samhet. HR-partnern besitter kunskaper om chefernas arbete, vilket underlättar implemente-
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ringar av anpassade HR-rutiner för att affärsstrategin ska kunna utformas i linje med verk-

samheten (Ulrich & Brockbank, 2005; Boglind, et al., 2013).  

 

Trots att konceptet HR-transformation fått stort genomslag även i Sverige (Boglind et al., 

2013) står modeller, som shared service-organization, inför ett flertal utmaningar. Enligt 

Reilly (2012) har det förts diskussioner mellan forskare om värdet av att utveckla ett gemen-

samt förhållningssätt till HR-funktionen. Thilander (2013) menar att HR-transformation var-

ken som koncept eller organisation bör betraktas som homogena eller likformiga eftersom 

andra organisationers lösningar inte nödvändigtvis passar in i den egna organisationens kon-

text. I ett forskningsprojekt utfört av Boglind et al. (2013) undersöktes sju svenska organisat-

ioner som valt att implementera transformationskonceptet i sin HR-funktion. Resultatet visade 

att de studerade cheferna föredrog HR-stöd i form av personlig kontakt med HR-

specialisterna framför självbetjäningstjänster. När modellen shared service-organization im-

plementerades upplevde cheferna även ett minskat fysiskt och personligt stöd från HR-

funktionen. Thilander (2013) anser att alltför rationalistiska förändringar riskerar att leda till 

oväntade och oönskade påföljder. 

 

2.2 HR-funktionen och dess relation till cheferna 

Ingham och Ulrich (2016) pekar på att en av de förutsättningar som krävs för att en HR-

funktion ska kunna bidra till att skapa bättre, effektivare och mer attraktiva organisationer är 

att möjliggöra meningsfulla relationer mellan de berörda aktörerna. Förtroende- och menings-

fulla relationer är betydelsefulla för att kunna stödja och vägleda cheferna i deras arbete, att 

bygga upp organisatoriska förmågor och nå uppsatta mål. För att göra det möjligt för HR-

specialister att kunna arbeta på ett framgångsrikt sätt anser Ulrich och Brockbank (2005) att 

det handlar om att de behöver lyssna på och uppmärksamma chefernas tankar och åsikter 

samt att skapa en personlig relation. Även Sparrow (2013) instämmer i detta tankesätt och 

poängterar vikten av att skapa förtroendefulla relationer, bl.a. genom att de berörda aktörerna 

lär känna varandra på ett djupare plan och delar med sig av sitt ”sanna jag”. Vidare menar 

Sparrow (2013) att det handlar om att hålla givna löften och överenskommelser och på så sätt 

bygga ett långsiktigt förtroende. Ulrich och Brockbank (2005) säger att dessa färdigheter 

också gör att HR-specialister kan stärka förmågan att hantera konflikter, skapa en tillitsfull 

stämning i relationerna samt att utveckla starka band till aktörerna genom att betona att de 

delar samma intressen och har en vilja att bemöta deras efterfrågan på ett förtroendefullt sätt.  

Avsikten med HR-transformationskonceptet i en shared service-organization är att HR-stödet 

ska bli mer effektivt och användbart genom ett mer specialiserat stöd som ska anpassas efter 

frågornas art och omfattning (Boglind et a., 2013).  

 

Kochan (2007) kritiserar emellertid dessa försök till att skapa ett förtroende mellan HR-

funktionen och de verksamheter de ska erbjuda service till. Han menar att den ledarroll som 

HR-funktioner velat spela befinner sig i en förtroendekris genom att den har förlorat legitimi-

tet bland sina viktigaste intressenter. Vidare menar Kochan (2007) att detta beror på ett lång-

varigt försök att utveckla en ny form av strategiskt HR som har misslyckats med att realisera 

sina löften och därigenom inte heller lyckats stärka sin status och inflytande i relation till 

andra delar av organisationen. HR-funktionen generellt har därmed kommit att utsättas för 
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omfattande kritik. Boglind et al. (2013) visar i sin studie att den fysiska närheten till HR-

specialisterna, samt den personliga relationen mellan HR-specialisterna och cheferna, ham-

nade i skymundan när självservicetjänster samt kontakt via telefon och email implementerats. 

Thilander (2013) bedömer att det som uppfattas effektivt och användbart ur ett övergripande 

perspektiv inte avspeglar desamma hos cheferna. Cheferna ansåg att den personliga relation-

en till HR-specialisterna var av stor betydelse och önskvärd då bl.a. känsliga ärenden och 

svåra problem kunde tas upp och diskuteras på ett enklare sätt. Whittaker och Marchington 

(2003) noterar att i och med en ökad användning av IT-system och självhjälpstjänster finns en 

oro att HR-funktionen ska uppfattas som ”radiostyrda” och mindre fysiskt närvarande. Vikten 

av partnerskapet mellan HR-funktionen och cheferna poängteras då HR-funktionen upplevs 

fungera som en viktig länk för att kunna ge det stöd och råd som cheferna efterfrågar i det 

vardagliga arbetet. Vidare betonar Whittaker och Marchington (2003) betydelsen av att det 

finns personliga relationer mellan HR-specialister och chefer. 

 

En ytterligare nackdel med konceptet HR-transformation var att specialiseringen av HR-

tjänster gjorde att helhetssynen saknades i stödet till cheferna då de många gånger behöver 

stöd inom olika områden samtidigt (Boglind et al., 2013). Enligt Boglind et al. (2013) var 

resultatet av ett specialiserat HR-arbete även att HR-funktionen själva definierade vad che-

ferna behövde för slags stöd. Detta motstrider det Ulrich och Brockbank (se t.ex. 2005) samt 

andra förespråkare lyfter fram som en avgörande del för att göra det möjligt att bemöta det 

som efterfrågas av cheferna.  

 

2.3 Ansvarets gränsdragning mellan HR-funktionen och cheferna 

Boglind et al. (2013) anser att en specialisering av HR-tjänster gör det svårt för cheferna att 

bedöma vilket stöd som kan förväntas av HR-funktionen. Även Thilander (2013) menar att en 

förändring i HR-arbetet kan medföra konsekvenser i relationen mellan HR-specialister och 

chefer vilket skapar en gränsdragningsproblematik om vem som ansvarar för HR-arbetets 

uppgifter. Det finns en uppfattning om att det är HR-funktionen som har det primära ansvaret 

för utförandet av HR-arbetet, samtidigt som en annan föreställning innebär att chefer förvän-

tas utföra HR-arbetet inom det egna ansvarsområdet (Larssen & Brewster, 2003; Thilander, 

2013). Det koncept som ingår i en HR-transformation innefattar ett delat ansvar av HR-

arbetet i samspel mellan HR-funktionen och cheferna (Thilander, 2013). Larssen och 

Brewster (2003) menar att balansen mellan ansvaret är en viktig aspekt för att lyckas i HR-

arbetet. I dessa fall uppkommer vanligtvis en otydlighet i gränsdragningen om vem som an-

svarar för de olika typerna av HR-arbeten. Thilander (2013) anser att samspelet kan innefatta 

överenskommelser gällande tydliga arbetsfördelningar, dock behöver inte det formella ansva-

ret och det praktiska utförandet stämma överens.  

 

I studier som gjorts av Larssen och Brewster (2003) visar att det är svårt att tydliggöra HR-

funktionens ansvarsområde när ansvaret för HR-frågor är delegerat till cheferna. Srimanna-

rayana (2010) instämmer i detta och poängterar vikten av att inte delegera för mycket ansvar 

till cheferna då det kan leda till ineffektivitet. Enligt en del studier (se exempelvis Kulik & 

Perry, 2008; Perry & Kulik 2008) har det visat sig fördelaktigt att fördela ut delar av HR-

arbetet till cheferna då det anses skapa delaktighet samt utrymme för ett mer självständigt 
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arbete. Andra forskare (se bl.a. Conway & Monks, 2010; McConville, 2006) anser däremot 

att delegering av HR-ansvar till cheferna genererar negativa konsekvenser då det skapar en 

mindre effektiv personalhantering, en större frustration och en ökad belastning hos cheferna. 

Att HR-ansvar fördelats ut på cheferna uppfattas även problematiskt då de själva många 

gånger inte anser sig ha varken tid eller lust att bemästra detta ansvar. Renwick (2003) in-

stämmer i detta, men anser däremot att cheferna många gånger är angelägna att utföra HR-

relaterade uppgifter. Renwick (2003) samt Bond och Wise (2003) menar istället att problemet 

grundar sig i att chefen inte bedöms vara tillräckligt kompetenta i jämförelse med HR-

specialister för att kunna hantera och slutföra dessa.  

 

2.4 HR-funktionens uppgift att bidra till kompetensutveckling 

För att HR-funktionen ska kunna skapa värde för organisationens aktörer argumenterar Ing-

ham och Ulrich (2016) för att uppgiften innefattar bl.a. att bygga och utveckla aktörernas 

kompetens. Flach (2006, s.132) definierar begreppet kompetens som “/../ personers förmåga 

att fullgöra en uppgift i ett givet sammanhang.” Ulrich och Brockbank (2005) anser att HR-

funktionen bör fokusera på att erbjuda aktörerna stöd i form av utbildning och lärande så att 

de kan utveckla förmågor som anses nödvändiga för att kunna agera strategiskt och uppnå 

verksamhetsmålen. Aktörernas kompetens är ett viktigt verktyg för att verksamhetssmålen 

ska kunna uppnås och inte minst för att utveckla organisationens förmåga att prestera på 

längre sikt (Ulrich & Brockbank, 2005; Flach 2006). Detta kan möjliggöras om HR-

funktionen fokuserar på att utveckla kunskaper, bl.a. om hur de kan attrahera, rekrytera, ut-

veckla, avveckla medarbetare etc, samt att de bör fungera som förebilder i organisationen och 

visa vad de vill att andra kan åstadkomma (Ingham & Ulrich, 2016). I organisationer med 

hög personalomsättning menar Flach (2006) att HR-funktionen bör använda fasta rutiner vid 

utbildningsbehov eftersom nya medarbetare bl.a. behöver introduktion till nya arbetsuppgifter 

samt kompletterande yrkeskompetens.  

 

För att kunna agera strategiskt, uppnå organisationens verksamhetsmål och vara förberedd 

inför framtidens utmaningar bör även organisationens utvecklingsbehov identifieras. Detta 

kan göras genom vad Flach (2006) benämner som en behovsanalys, vilken består av att upp-

täcka både nuvarande- och framtida kompetensbehov. Denna analys presenterar Flach (2006) 

i tre steg: 1) mäta deltagarnas attityder till utbildning samt dess innehåll, 2) efter avslutad 

utbildning bör deltagarnas utbildningsresultat kontrolleras genom att bedöma dess färdighet-

er, 3) i det sista steget utvärderas utbildningens effekter. Lindmark och Önnevik (2011) po-

ängterar vikten av att utvärdera olika arbetsprocesser då det är en fas som ger en uppfattning 

om vad som kan utvecklas och vad som ansågs välfungerande. Genom att utvärdera kan en 

viss kvalitet utlovas där fungerande delar i en process upprätthålls samt att de bristfälliga de-

larna kan utvecklas och förändras.   

 

Granberg (2011) menar att organisationer i många fall har en snedvriden syn och förhåll-

ningssätt till hur kompetensutveckling bedrivs. Vidare menar han att medarbetaren får kom-

petensutveckling som fortsättningsvis ska leda till nya eller mer kvalificerade arbetsuppgifter. 

Detta riskerar dock att skapa frustration eftersom detta sällan blir resultatet, vilket i stället 

resulterar i överutbildning och ökande kostnader som följd. Granberg (2011) föreslår istället 
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att arbetsuppgifterna i första hand bör delegeras ut och att utbildningarna sedan anpassas efter 

behoven. I vissa fall kan stöd från coacher vara tillräckligt för att kunna lösa problematiska 

arbetsuppgifterna.  

 

2.5 Coaching 

Ulrich och Beatty (2001) hävdar att HR-specialisterna bör agera som coacher där avsikten är 

att stödja chefen i dess arbetsuppgifter. Coacher har som uppgift att besitta förståelse för che-

fers utmaningar där förslag bör ges på deras agerande genom klar, tydlig och användbar feed-

back. Enligt Whitmore (1997) och Downey (1999) kan människan utforma sitt eget öde ge-

nom coaching. För att skapa ökad medvetenhet menar Downey (1999) att en coach främsta 

uppgift inte handlar om att göra bättre eller lösa problem utan snarare om att förstå. Det in-

nebär även att stödja i individens utveckling och lärande och därigenom förbättra dennes pre-

station avsevärt. För att individen ska kunna göra medvetna val menar Danielsson (2008) att 

denne behöver förstå att det finns valmöjligheter. Som coach krävs därför en förmåga att 

kunna lyssna till och uppmärksamma vilket stöd individen önskar. Vidare menar Danielsson 

(2008) att den personliga relationen, där samspelet mellan coach och individ, är av betydelse 

för att uppnå goda resultat. Coacherna bör fokusera på framtiden och arbeta med vad som 

anses möjligt att förändra (Flaherty, 1999). Genom att skapa en förtroendefull relation parter-

na emellan anser Danielsson (2008) att individen känner sig uppmärksammad och därigenom 

kan öka kontrollen över sin situation.  

 

Enligt Sparrow (2013) bör även HR-specialister utbilda cheferna till coacher som ger dem 

goda förutsättningar, i form av kunskap och självförtroende, för att bidra till att utveckla 

medarbetarnas styrkor och kompetenser på fördelaktiga sätt. Ulrich och Beatty (2001) hävdar 

även att HR-specialister kan utveckla förtroendefulla relationer med chefer genom att fungera 

som coacher. 
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3. Metod 

I det här avsnittet beskrivs inledningsvis valet av studiens undersökningsdesign, därefter be-

handlas hur tillvägagångssättet med datainsamlingen inför studien gått till. Vidare redogörs 

för hur det insamlade datamaterialet valts att bearbetas och tolkas. Löpande genom detta 

kapitel diskuterar vi även metodvalens för- respektive nackdelar.  

 

3.1 En kvalitativ fallstudie 

Bryman (2011) menar att undersökningar med utgångspunkt från en kvalitativ ansats kan anta 

olika forskningsdesigner. Vårt val har i det här fallet hamnat på en kvalitativ fallstudie. Med 

detta menas att ett specifikt fall studeras i avsikt att förstå dess komplexitet och utmärkande 

natur (Bryman, 2011). Exempel på studieobjektet i en fallstudie kan vara ett bostadsområde, 

ett litet samhälle eller en organisation, d.v.s. fallet måste tydligt kunna urskiljas från sin om-

givning (Bryman, 2011). När forskare eftersträvar en ökad förståelse om ett specifikt fenomen 

samt hur de tolkar denna kontext menar Merriam (1994) att en fallstudie anses lämplig som 

forskningsmetod. Vidare underbygger Bryman (2011) detta påstående genom att poängtera att 

det kan vara fruktbart att tillämpa en kvalitativ metod när tolkningar av individers personliga 

uppfattning är av intresse för att öka förståelsen av hur den sociala verkligheten uppfattas. 

Oberoende av hur mycket individers uppfattning skiljer sig ifråga om ett uttalat fenomen po-

ängterar Bryman (2011) vikten av att identifiera dessa skillnader och likheter samt hur detta 

med fördel kan göras genom en kvalitativ ansats. Patel och Davidson (2003) påpekar att kva-

litativa metoder strävar efter att uppmärksamma hur individer uppfattar ett fenomen, vilket vi 

anser stämmer överens med syftet för denna studie.  

 

Då vår undersökning avser studera en specifik organisations HR-funktion, i det här fallet Bor-

länge kommun, bedömer vi denna design som användbar trots att den enligt Bell (2016) 

många gånger kritiserats för dess svaga generaliserbarhet. Då det är de intervjuade chefernas 

perspektiv inom den valda organisationen som hamnar i fokus för denna studie, där den per-

sonliga uppfattningen är av stor vikt, anser vi detta tillvägagångssätt som en ändamålsenlig 

ansats. Detta metodval ger goda förutsättningar för att skapa en djupare insikt om en specifik 

situation samt hur deltagarna uppfattas tolka denna. Det finns faktorer som skiljer Sveriges 

kommuner åt, samtidigt som det finns likheter som gör att kommuner kan ses som homogena 

organisationer. DiMaggio och Powell (1983) förklarar begreppet homogenitet såsom att or-

ganisationer som ingår i samma bransch är strukturerade i ett fält där starka krafter, såsom 

exempelvis i det här fallet staten och andra intressegrupperingar bidrar till att kommuner sett 

över tid blir allt mer lika varandra. Hawley (1967) använder i det sammanhanget begreppet 

isomorfi för att beskriva en process som tvingar en enhet i en population att med tiden allt 

mer efterlikna andra enheter som befinner sig under samma miljöförutsättningar. I och med 

denna definition och uppfattning om kommunernas homogenitet kan denna undersökning 

också antas att i någon mening kunna bidra till att utveckla en allmängiltig deskriptiv bild 

även om resultatet av den här studien inte gör anspråk på att vara möjligt att kunna generali-

seras till att gälla för alla kommuner. 

3.2 Datainsamling 

Då tiden för denna studie var begränsad till tio veckor skedde insamlingen av datamaterialet, 

i form av semistrukturerade intervjuer, under de första tre veckorna av studiens genomfö-
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rande. Detta gjordes för att ge så god tid som möjligt åt bearbetning och analys av det insam-

lade resultatet. Enligt Patel och Davidson (2003) kan en dagbok användas som hjälp för att få 

en översyn av det insamlade materialet. Denna metod ansåg vi användbar i syfte att löpande 

föra kortare anteckningar för vad som genomförts och under vilken tid samt för att få en 

överblick över vad som fanns kvar att göra, detta för att på ett mer fördelaktigt sätt kunna 

planlägga studien.  

 

3.2.1 Urval av respondenter 

Med utgångspunkt i Ulrich och Brockbanks (2005) uppfattning att det är de mottagande aktö-

rerna som definierar det levererade värdet bedömde vi Borlänge kommuns chefer som bety-

delsefulla och väsentliga respondenter. För att få kontakt med informanter som ansågs rele-

vanta för undersökningens tema använde vi ett snöbollsurval, vilket är en form av ett be-

kvämlighetsurval. Bryman (2011) pekar på att antalet respondenter inte är det centrala, utan 

det väsentliga är vad de har att berätta samt att dessa sedan kan ge förslag på vidare kontakter 

med andra lämpliga respondenter. En nackdel med snöbollsurvalet kan vara (se t.ex., Bry-

man, 2011) att det inte innehåller någon konkret definierad urvalsram. Urvalet av informanter 

kan även i ett avseende ses som ett strategiskt urval, vilket går ut på att välja ut ett antal krite-

rier som urvalet grundar sig på (Trost, 1997). I det här fallet skedde detta genom att respon-

denten skulle inneha en chefsbefattning i Borlänge kommun, respondenterna kunde dessutom 

finnas på olika hierarkiska nivåer och inom olika verksamhetsområden. Enligt Trost (1997) 

anses variationen av informanter i ett strategiskt urval som fullt tillräcklig då detta systema-

tiska sätt att finna intervjupersoner innebär att man får informanter som kan tillföra något till 

undersökningen. Utifrån dessa kriterier kom sju verksamhetschefer att väljas ut där några var 

rekommenderade via personliga kontakter eller som Borlänge kommuns HR-chefer föreslog. 

Dessa kontaktades via e-mail med en förfrågan om de var villiga att medverka i en intervju. 

  

3.2.2 Semistrukturerade intervjuer 

Efter det att samtliga respondenter hade tackat ja till att medverka i studien skickades ett 

missivbrev ut, via e-mail, till samtliga deltagare (se bilaga 1) för att ge dem möjlighet att för-

bereda sig inför intervjun. Missivbrevet skickades ut för att dels informera om studiens syfte 

samt för att informera om informanternas rättigheter (Bryman, 2011) (se även avsnittet etiska 

överväganden). Detta fick till följd att när resultatet presenterades kom respondenterna att få 

olika stort utrymme beroende på de svar de gav, hur utförliga dessa var och dess relevans i 

relation till studiens syfte. Vi är medvetna om att utskicket av missivbrevet kan ha påverkat 

respondenterna på ett sätt där de kunnat förbereda sig för att framställa organisationen som 

positiv. Dock anser vi att samtliga respondenters positiva inställning till att få medverka i 

studien och att de fick chansen att bidra med egna åsikter för att kunna påverka HR-

funktionens framtida arbete, var tillräckliga motiv för att missivbrevet inte skulle anses på-

verka resultatet avsevärt. 

 

Därefter utfördes semistrukturerade intervjuer som varade från en timme till, i vissa fall, två 

timmar beroende på respondentens svar. Intervjuerna utfördes med hjälp av en intervjuguide 

(se bilaga 2) med frågor direkt relaterade till studiens syfte. Frågorna hade funktionen som en 

minneslista där vi delvis bortsåg från dess ordningsföljd och istället eftersträvade en öppenhet 
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för att kunna få informantens perspektiv i en samtalsliknande intervju. Repstad (1993) anser 

att en intervjuguide bör vara flexibel i den mening att den kan bli aktuell att förändra under 

studiens gång, exempelvis beroende på vem respondenten är, om vissa frågor bedöms vara 

överflödiga eller om informantens svar ger upphov till nya frågor eller teman. Enligt Bell 

(2016) kan utförandet av sådana intervjuer medföra att respondenternas idéer och svar kan 

fördjupas och utvecklas genom följdfrågor. Även Bryman och Bell (2011) pekar på möjlig-

heten att generera en flexibilitet hos respondenten att formulera svaren på ett mer personligt 

sätt. Då respondentens värderingar om vad som anses viktigt inte går att förutspå menar även 

vi att denna intervjuform ger goda förutsättningar att få svar på våra frågor. 

 

Trost (1997) poängterar att många intervjuer skapar ett ohanterligt material där möjligheten 

att missa viktiga aspekter eller detaljer blir stor. Därför är ett mindre antal, men väl utförda 

intervjuer, av större värde än ett större antal men mindre väl utförda intervjuer. Vidare menar 

Trost (1997) att kvaliteten alltid är den viktigaste aspekten att ta hänsyn till. Kvale och 

Brinkmann (2009) skriver att man kan ”genomföra nya intervjuer ända tills man når en mätt-

nadspunkt där ytterligare intervjuer ger föga ny kunskap” (s 129). ”I vanliga intervjustudier 

brukar antalet intervjuer ligga kring 15 +/- 10” (s 130). Till detta lägger de: 

 

Ett allmänt intryck av aktuella intervjustudier är att många skulle ha vunnit på att ha 

färre intervjuer och i stället ägnat mer tid åt att förbereda intervjuerna och analysera 

dem”. (Kvale & Brinkmann, 200, s 130) 

 

Efter sju utförda intervjuer kunde vi se ett mönster, återkommande begrepp och kategorier i 

intervjusamtalen varvid vi ansåg att mättnadspunkten hade uppnåtts. För att inte gå miste om 

viktig information och för att göra det möjligt att transkribera intervjumaterialet spelades in-

tervjuerna in, med samtycke från respondenterna. 

 

3.3 Bearbetning och tolkning av data 

Rennstam och Wästerfors (2015) framhåller olika motiv för att genomföra kvalitativa studier 

där de understryker betydelsen av att skapa en förståelse för sociala interaktioner, att begripa 

processer, betydelser och kvaliteter, vilket inte är möjligt att beskriva utan ett kvalitativt da-

tamaterial. Efter det att vi först hade satt oss in i det insamlade materialet använde vi Renn-

stam och Wästerfors (2015) tillvägagångssätt för att analysera och sammanställa detta där vi 

samtidigt fick ett verktyg för att kunna hantera: 1) kaosproblemet, 2) representationsproble-

met samt 3) auktoritetsproblemet i tre steg, nämligen: 1) sortera, 2) reducera och 3) argumen-

tera. Med stöd från författarnas argumentation ovan har vi valt att bearbeta det insamlade 

materialet enligt följande. 

 

3.3.1 Kaosproblemet - sortera 

Kaosproblemet uppkommer eftersom att ett kvalitativt material är osorterat och ostrukturerat 

redan från början. Rennstam och Wästerfors (2015) menar att materialet oundvikligt måste 

sorteras för att göra det hanterbart. Vidare poängterar författarna att det inte finns några givna 

kategorier för att sortera, men att det kanske vanligaste sättet för att skapa ordning är att dela 

upp det efter dess innehåll. 
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Det innehåll som gång på gång ’kommer tillbaka’ är värt att uppmärksamma eftersom det 

i likhet med ett musikaliskt tema utgör ett huvudinnehåll (Rennstam & Wästerfors, 2015, 

s. 69). 

 

För att öka möjligheten till en rättvis uppfattning av respondenternas svar har vi, enskilt och 

tillsammans, bearbetat det insamlade materialet. För att kunna bearbeta materialet transkribe-

rades de inspelade intervjuerna ord för ord, allt eftersom de genomfördes, för att sedan analy-

sera dessa. För att få en överblick av det insamlade och transkriberade materialet, vilket resul-

terade i närmare 65 sidor text, lästes detta igenom ett flertal gånger. Vidare valde vi att enskilt 

lyfta alla tänkbara teman och rubriker som skulle kunna vara användbart i resultatet. Att vi till 

en början valde att bearbeta materialet enskilt och därefter tillsammans anser vi öka möjlig-

heten till en fylligare och djupare analys då vi kunnat föra samman våra enskilda tolkningar. 

Kvale och Brinkmann (2009) beskriver att den vanligaste motsägelsen i intervjuanalyser 

bygger på att de tolkas olika av den som återger den. 

 

3.3.2 Representationsproblemet - Reducera 

Genom att sortera det insamlade materialet kunde vi skapa en översikt och ordning i det. En-

ligt Rennstam och Wästerfors (2015) anses denna typ av tillvägagångssätt inte vara tillräck-

ligt då ett datamaterial ofta innehåller många olika aspekter. Det blev därför aktuellt för oss 

att angripa, vad författarna kallar, representationsproblemet där en reducering av texten görs i 

relation till studiens syfte. Att reducera ett material kan göras genom att antingen kategori-

sera, d.v.s. att välja ut och lyfta fram några kategorier framför andra, eller genom en illustra-

tiv reducering. En illustrativ reducering innebär, enligt Rennstam och Wästerfors (2015), att 

ringa in textutdrag som belyser centrala delar av en process eller karaktärsdrag från en vald 

kategori. Det kan även handla om att reducera i form av att ur materialet lyfta och särskilja 

centrala händelser i relation till studiens syfte, vilket sedan kan användas för att forma en 

berättelse.  

 

I och med sorteringen av materialet valdes därefter att skapa kategorier av de teman som ta-

gits fram. Vid detta stadie genomfördes kategoriseringen tillsammans, detta då vi ansåg det 

nödvändigt för att skapa en gemensam bild av materialet. För att försöka reducera materialet 

markerades liknande teman i olika färger, detta för att skapa dessa till färre gemensamma 

kategorier. Skapandet av kategorierna gjordes genom att löpande läsa materialet upprepade 

gånger för att försöka hitta ”pusselbitar” som kunde föras samman. 

 

3.3.3 Auktoritetsproblemet - Argumentera 

Genom att både sortera och reducera skapades ett material som sedan kunde ställas mot den 

befintliga forskning och teorier inom det valda området. I detta ögonblick menar Rennstam 

och Wästerfors (2015) att det handlar om att kunna teoretisera det resultat som tagits fram. 

Oavsett om inga nya pusselbitar kommer att kunna identifieras, som kan överbrygga tidigare 

forskning eller invända mot befintliga teorier, så kommer det att kunna sätta ord på och skapa 

en förståelse för de iakttagelser och fynd som gjorts. 
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3.4 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

Kvale och Brinkmann (2009) menar att begreppen validitet har sin grund i en kvantitativ po-

sitivistisk forskningstradition. Validitet avser att mäta det som var avsett att mätas. I kvalita-

tiva studier kan följande begrepp ge en liknande funktion: ”hållbart, välgrundat, försvarbart, 

vägande och övertygande” (Kvale & Brinkmann, 2009 s 264). Begreppet reliabilitet handlar 

att samma mätresultat skulle kunna uppstå vid en upprepad mätning och kan uppfattas som 

att det: 

 

/…/ hänför sig till forskningresultatens konsistens och tillförlitlighet; den behandlas 

ofta i relation till frågan om ett resultat kan reproduceras vid andra tidpunkter och av 

andra forskare. (Kvale & Brinkmann, 2009, s 263) 

 

Vår ovana att intervjua, samt vårt metodval i form av semistrukturerade intervjuer, kan ha 

påverkat studiens resultat då följdfrågorna för respektive respondent varierade, bl.a. beroende 

på vår ovana samt respondenternas svar. Vi är också medvetna om att vi, vid insamlingen och 

analys av resultatet, kan ha missförstått respondenterna, vilket kan ha påverkat studiens utfall. 

Vi anser dock att vi minimerat denna risk genom att vi använt en gemensam intervjuguide, 

med samma öppna frågor, samt att vi löpande i resultatavsnittet synliggjort respondenternas 

egna uttryck i form av citat. 

 

3.4 Etiska överväganden 

När forskare bedriver forskning är det av stor vikt att de tar hänsyn till en rad olika etiska 

aspekter i syfte att skydda studiens deltagare. I all forskning behandlas fyra etiska frågor, 

vilka avser informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet 

(Bryman, 2011). För att minimera risken att deltagarna i vår undersökning inte skadas valde 

vi att, redan i studiens inledande skede, informera och tydliggöra studiens syfte. Frivillighet-

en att delta framhölls genom att respondenterna själva, via förfrågningar på e-mail, fick sam-

tycka till att medverka i studien. Utöver detta gavs möjligheten att när som helst avbryta in-

tervjun samt valet att inte besvara en eller flera frågor. Vi var även medvetna om att ifall en 

informant skulle välja att avbryta sin medverkan i studien kunde det medföra en längre 

undersökningsprocess. Vi ansåg dock denna möjlighet som väsentlig för att öka tryggheten 

hos respondenterna. Innan varje intervju informerades samtliga respondenter om hur hante-

ring och lagring av det insamlade materialet uteslutande skulle komma att användas i forsk-

ningssyfte. Enligt Bryman (2011) anses denna fas betydelsefull för att säkerhetsställa delta-

garnas konfidentialitet. Att belysa respondenternas anonymitet blev därför en viktig aspekt 

för att fullfölja konfidentialitetskravet vid presentation av materialet. 

4. Resultat 

I resultatavsnittet redovisas inledningsvis Borlänge kommuns chefers uppfattning om hur 

HR-funktionens stöd uppfattas fungera. Redovisningen synliggör ett antal faktorer som i olika 

avseenden uppfattades ha betydelse för att stödet från HR-funktionen ska kunna fungera op-

timalt. Dessa faktorer behandlas därför i ett avsnitt där vi också mer konkret försöker synlig-

göra och diskutera dessa problem samt vilka konsekvenser det ger upphov till. 

 

4.1 HR-funktionens huvudområden 
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HR-funktionens verksamhetsstöd fokuserar på fyra huvudområden: rekrytering, löner, kom-

petensutveckling och rehabilitering. Tjänsterna inom dessa områden är således också de som 

respondenterna uppger att de har störst förväntningar på genom att få stöd och konkret hjälp i 

specifika frågor. Under arbetet med att sammanställa de data som samlats in visade sig ett 

ytterligare område där cheferna efterfrågade stöd, nämligen att få tillgång till coaching. Detta 

redovisas därför här som ett område där stöd efterfrågas.  

 

Inledningsvis presenteras i detta avsnitt respondenternas syn på vilket stöd eller brist på stöd 

de upplever att de får när det gäller att rekrytera ny personal. 

 

4.1.1 Rekrytering 

Samtliga respondenter var eniga om att stöd i rekryteringsarbetet fyller en viktig funktion och 

som dessutom är en kostsam process, både att genomföra och framför allt om den leder till en 

felrekrytering. En annan aspekt som respondenterna förde fram och som hänger ihop med 

rekryteringsproblematiken var att försöka minska på den höga personalomsättning som nu 

finns inom en del verksamhetssektorer. Respondenterna framförde därför att det är viktigt att 

fokus riktas mot att de tillsammans med HR-specialister har möjlighet att rekrytera kompe-

tent personal. 

 

/.../ vid rekrytering av personal är det ju väldigt kostsamt och viktigt att det blir rätt. /.../ 

det handlar ju om att kunna rekrytera “rätt kompetens”, det är hela tiden en stor omsätt-

ning av personal. (G) 

 

En respondent pekade även på att de själva spelar en viktig roll när det gäller att rekrytera rätt 

personal. 

 

/.../ det är ju jätteviktigt att vi kan vara professionella i vår hantering av personal och re-

krytering och att vi får hjälp med det vi behöver. (E) 

 

För en del respondenter handlade stödet i rekryteringsprocessen om att få hjälp med konkreta 

och lätthanterade “verktyg”, t.ex. i form av digitala tjänster för anställningsavtal och färdiga 

mallar som hjälpmedel för utformningen av anställningsannonser. 

 

/.../ dels har de utformat mallen för hur man skriver en annons och sen skickar man in och 

då får man snabba synpunkter. ’Du har missat det här’, det är ju otroligt bra med ett så-

dant stöd. (E) 

En av respondenterna menade dock att det redan nu erbjuds ett bra stöd i rekryteringsproces-

sen. 

Vi har fått jättebra hjälp för att vrida och vända på orden för att göra våra annonser at-

traktiva (D) 

 

De flesta av respondenterna ansåg det framförallt betydelsefullt att få stöd i det första skedet 

av urvalsprocessen. De menade att HR-funktionens ansvar var att, efter samråd med cheferna, 

utforma arbetsplatsannonser, sålla och välja bland tänkbara kandidater, ringa på referenser 

etc. 
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/.../ i rekryteringen kan de sålla ut så att det inte blir lika stort urval för oss chefer att han-

tera. Som chef ska man inte behöva göra det, utan när vi gör annonsen så lägger vi en 

kravprofil och utefter den kommer det sållas ut i ansökningarna. De kommer att få forma-

lisera det, så när det väl kommer till oss blir det inte lika mycket arbete. /.../ De blir ju mer 

digitalt, en grovgallring liksom. (G) 

 

Genom detta stöd menade respondenterna att de på så sätt skulle kunna få mer tid till sina 

huvudsakliga arbetsuppgifter. De flesta respondenter vill dock överta ansvaret för processen 

då det var dags för att genomföra anställningsintervjuer och på så sätt kunna få inflytande 

över att rätt personal rekryteras.  

 

Rekryteringsstödet beskrevs fungera olika väl inom olika verksamhetssektorer. En av respon-

denterna säger t.ex. att de inte har något stöd alls från HR-funktionen i detta avseende. 

 

Vad jag vet så har jag aldrig någonsin använt HR i något rekryteringssammanhang. Vi har 

skött det själv. Jag visste inte ens att jag kunde fråga HR om hjälp gällande rekrytering. 

Det hade jag ingen aning om. (C) 

 

Respondenternas behov av stöd i rekryteringsprocessen varierade, liksom hur de uppfattade 

gränsdragningen mot HR-funktionens roll och ansvar i detta avseende. Sammantaget ger re-

spondenterna ändå uttryck för att de huvudsakligen är nöjda med det stöd det får i rekryte-

ringsprocessen från HR-funktionen. 

 

/.../ rekryteringsarbetet har blivit mer proffsigt. Dels att man får feedback på en annons 

och själva hanteringen. Att det är en process och inte “jag kan hjälpa till lite grann”. Nu 

är det någon som kliver in och gör det mer proffsigt för att underlätta för cheferna. (F) 

 

Rekryteringsenheten ser jag som något otroligt positivt. Vi har jättefint stöd. Dels i pla-

nering men också hur de håller i intervjuer, efterarbete, hela paketet har varit bra. /.../ 

den delen måste jag säga är fantastiskt fin. (A) 

 

Frågor som har att göra med lönesättning avgörs till stor del redan vid rekryteringstillfället, 

men det är samtidigt angeläget att medarbetares löner justeras när det uppstår förändringar. I 

det följande avsnittet behandlas därför hur respondenterna uppfattar HR-funktionens stöd när 

det gäller att genomföra lönerevisioner.  

 

4.1.2 Lönerevision 

Cheferna framhåller att det är de själva som har det yttersta ansvaret vad gäller löneprocessen 

eftersom det också är de som har det ekonomiska ansvaret för den verksamhet som de är chef 

för. Respondenterna anser att HR-funktionen behöver ha ett brett perspektiv och att de er-

bjuds både stöd och service i form av övergripande information om de förutsättningar som 

gäller och inte bara betrakta en löneförhandling som något som respektive chef ensam har att 

ansvara för. För att göra det möjligt för cheferna att hantera lönerevisioner uttryckte de ett 

tydligt behov av att HR-funktionen måste ha hög tillgänglighet i samband med att lönerevis-
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ioner genomförs. Ett sådant stöd uppfattades som angeläget då det i dessa fall handlar om att 

få snabb respons och återkoppling. 

 

Om man tar löneprocessen, det får inte bli en överraskning för cheferna. Det vore bra med 

ett samlat underlag, tidplaner, beskrivningar av ’Hur var det för lärarna?’, ’Vad är det som 

gäller för sjuksköterskor?’. ’Har vi generella avtal klara eller är det upp till oss på lokal-

nivå?’. I detta ska HR vara tre steg före. När man ska ha lönesamtalet, då ska inte till-

gången till lönestatistiken lämnas ut, den ska man ha tillgång till tidigare. Även diskuss-

ionen med de fackliga måste göras i god tid. Framförhållning är otroligt viktigt. (F) 

 

När det gäller lönerevision betonar respondenterna att det är viktigt med god framförhållning 

och att de i god tid får tillgång till uppdaterade listor, dokument, avtal etc. för att möjliggöra 

att kunna hålla sig till en snäv tidsplan. Detta är också ett av de områden som respondenterna 

kritiserar.  

 

Nu sitter vi här och ska sätta lön och ser att det är fel på våra lönelistor och vi får inte tag 

på HR. (D) 

 

En annan angelägen aspekt är att kommunen generellt sett uppfattas ha en alltför låg löne-

nivå. Respondenterna menar därför att kommunen inte uppfattas som en tillräckligt attraktiv 

arbetsgivare, vilket skapar problem av olika slag, inte minst för att kunna rekrytera och be-

hålla personal.  

 

/.../ vi ska vara en attraktiv arbetsgivare vilket vi har svårt att vara idag. Vi hänger inte 

med lönemässigt om man jämför med andra kommuner. /.../ Som attraktiv arbetsgivare 

behöver man ju att personer stannar kvar. /.../ det är duktiga och kompetenta människor 

som försvinner från oss för att de inte får samma lön och förmåner som andra kommuner. 

Jag tror man behöver titta närmare på det här. (A) 

 

Cheferna ansåg det viktigt att skapa en bättre löneutveckling för att kunna skapa bättre förut-

sättningar att kunna utveckla den verksamhet som de är ansvariga för till att bli en attraktiv 

arbetsplats. De menade att det annars finns en risk för att medarbetarna söker sig till andra 

arbetsgivare och därmed ge upphov till negativa konsekvenser för verksamheten. 

 

/.../ vi hör att folk slutar för att de får bättre betalt i andra kommuner. Det är svårt att för-

hålla sig i de här lönesamtalen. Jag vill tala om när mina anställda är duktiga, men det 

syns inte i lönekuvertet. (E) 

Sammanfattningsvis kan lönerevisioner i många avseenden uppfattas som en svår och kom-

plicerad process att hantera, inte minst för att den enskilde medarbetare kan uppfatta sig både 

som missgynnad ekonomiskt, men även att en löneförhöjning också av den enskilde medar-

betaren kan ses som ett uttryck för om dennes arbete uppskattas eller inte. Mot denna bak-

grund ansåg cheferna att det är viktigt att HR-funktionen förmår erbjuda ett adekvat stöd för 

att underlätta chefernas arbete i detta avseende. En attraktiv arbetsplats handlar inte bara om 

löner, det handlar även om personalförmåner generellt. Personalförmånerna bör vara anpas-
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sade och rimliga för att kunna nyttjas inom samtliga sektorer. Cheferna framhöll även möj-

ligheterna till kompetensutveckling och att det spelar en viktig roll.  

 

4.1.3 Kompetensutveckling 

Samtliga respondenter såg det som betydelsefullt att HR-funktionen erbjuder kontinuerlig 

utbildning till cheferna så att de både kan klara och utvecklas i sin ledarroll. Flertalet re-

spondenter var positiva till utbildningarna som specifikt riktades till chefer. Det förvänta-

des att dessa utbildningar skulle erbjudas kontinuerligt och att samtliga chefer skulle få ta 

del av dessa i ett generellt grundkoncept, liksom att detta kommer följas upp för att möj-

liggöra en hållbar och god kvalitet.  

 

Respondenterna menade att det allmänna introduktionsprogrammet för Borlänge kommuns 

anställda är värdefullt. Däremot ansåg de att det saknas ett introduktionsprogram som spe-

cifikt är riktat mot cheferna och som bl.a. skulle kunna ta upp frågor som tydliggör dess 

roll och ansvar.  

 

/.../ nu ska jag vara med en ny chefskollega och jag ser via honom att det fattas mycket in-

troduktionsdelar. /.../ Det dyker upp nya saker hela tiden: ’Jaha, ska jag ha koll på det här 

också? Hur gör jag det här? etc.’ Det finns ingen guidning och vägledning för nya chefer. 

/.../ Så jag har förmedlat mycket till honom, när jag har kommit på så ”Har du tänkt på det 

här” osv. Jag tror det skulle vara bra med någon slags checklista. (E) 

 

En del av respondenterna är dock kritiska gällande HR-funktionens arbete med att skapa god 

framförhållning gällande erbjudanden av utbildningstillfällen. På denna punkt framhåller de 

problematiken med att ändra och omprioritera i en redan fullspäckad agenda. 

 

HR lägger ut på “insidan” att vi ska få utbildning i ett system, t.ex. Heroma om 2 veck-

or, kl. 8-10. Det finns inte möjlighet att jag kan skicka iväg personal på det med så kort 

varsel. /.../ Vi behöver ha långsiktighet, att de ligger steget före. På våren planerar vi 

redan för hur hösten kommer se ut. Ska vi ha utbildning så måste jag planera in det 

långt i förväg. /.../ I och med rekryteringssvårigheter så har vi också svårt att skicka 

iväg personal. Det är tufft. (C) 

 

Även om en verksamhet är välfungerande så finns det alltid en risk att organisationens med-

arbetare kommer att ha behov av rehabiliteringsstöd i olika former då dessa ärenden ofta an-

ses komplicerade och omfattande. 

4.1.4 Rehabilitering 

Behovet av stöd i frågor som berör rehabiliteringsärenden visade sig vara prioriterat hos 

många av respondenterna. De vill vara delaktiga i de anställdas rehabiliteringsprocess, där de 

värnade om den anställdes väg tillbaka till arbetet. 

 

Jag vill träffa den anställde varje vecka, även när de är sjukskrivna på heltid. Min mål-

sättning är att jag ska hjälpa dem att komma över tröskeln. För varje dag blir den där 

tröskeln högre. Jag vill träffa personen regelbundet för att se: hur ser det ut? hur mår 

du? Hur ska vi göra när du kommer tillbaka? /…/ Jag har mött dem jättemycket så här, 
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fysiska möten och pratat om annat än jobb. Jag hoppas jag har haft stora öron. Jag tror 

det är väl investerad tid. (D) 

 

Cheferna uttryckte emellertid en osäkerhet inför att på egen hand planera och hantera rehabi-

literingsärenden då de inte uppfattade sig ha tillräcklig kompetens inom detta område. De 

menade att en viktig orsak till detta inte helt ovanligt är att rehabiliteringsärenden kan vara 

komplicerade, med anställda som har haft en lång sjukskrivningsperiod bakom sig, i en del 

fall med missbruksproblematik så väl som en lång rad andra orsaker till att rehabiliteringsåt-

gärder måste sättas in. En annan orsak till deras osäkerhet uppgavs vara att rehabiliterings-

processen många gånger innefattar arbetsrättsliga delar där respondenternas behov av stöd 

ansågs som viktiga då deras kompetens inte uppfattades räcka till, i avseenden som dessa. 

Det verkade finnas en viss samsyn bland respondenterna i och med gränsdragningen om vem 

av parterna, cheferna eller HR-funktionen, som ansvarar för vad i rehabiliteringsprocessen. 

Däremot fanns det varierade funderingar om rimligheten gällande ansvaret inom vissa fa-

ser/delar i processen. 

 

/.../ i början av ett rehabärende behöver jag kunna ringa och fråga dem om det är läge att 

starta en rehabutredning. Då kan de svara och sen lägga upp en tidsram vad jag har att 

förhålla mig till. (C) 

 

En av respondenterna knöt sitt ansvar i rehabiliteringsprocessen till en tidpunkt när HR-

funktioner bör överta ansvaret. Det är den tidpunkt då respondenten inte längre ansåg sig ha 

förmåga eller behörighet att varken påverka eller hjälpa den anställde i rehabiliteringsproces-

sen. Ett exempel på detta var att när en chef inte lyckats lösa ett rehabiliteringsärende inom 

90 dagar ansågs det sannolikt att ärendet behöver tas över av HR-funktionen. När det sker 

omplaceringar inom kommunen fanns det en gemensam uppfattning hos respondenterna om 

att HR-funktionen då borde överta processen. 

 

Den första tiden, säg de första 90 dagarna i ett rehabärende, då är jag gärna med i proces-

sen. Då kan jag påverka väldigt mycket, man kan anpassa, försöker prata utefter rehabut-

redningen, man försöker fånga vad problemet är och så /.../ men då jag inte har mandat 

att göra något mer i processen tycker jag att HR ska ta över. /.../ när jag inte längre har 

någon behörighet att hjälpa personen att komma tillbaka/.../ I det läget har jag ingen möj-

lighet att säga till mina anställda ”vi kan prova ett jobb inom en annan sektor”. Det har 

jag inte mandat till. (C) 

 

Några av respondenterna såg även rehabiliteringsarbetet som en alltför tidskrävande och ut-

manande arbetsuppgift för att kunna sköta och klara det på egen hand. De önskade följdriktigt 

att få lämna över större delar av rehabiliteringsprocessen till HR-funktionen. Respondenterna 

ansåg sig inte heller ha förmåga att klara av rehabiliteringsprocessen på samma effektiva sätt 

som HR-specialisterna då dessa betraktades vara mer kompetenta inom detta område. 

 

/.../ Att dra igång en rehabutredning är ju väldigt mycket arbete. /.../ Alla de oändliga sa-

kerna som ska göras och som jag måste ta reda på. HR är expert på detta, behöver perso-

nen stöd från företagshälsovården? Ska den gå i samtalsstöd? Hur ska sjukskrivningstiden 
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skötas? Hur är det med försäkringskassan? /.../ Jag vet ju inte vad jag ska rekommendera. 

/.../ Min önskan är att de ska ta hand om det, följa upp det, ’hur går det?’ Sen vill ju jag 

som chef vara delaktig och veta hur det går. Men jag kanske inte har tid att göra allt jobb 

kring det. /.../ i rehab processen skulle jag vilja lägga över mera på HR än hos mig. (B) 

 

Sammanfattningsvis framstår HR-funktionens stöd i rehabiliteringsärenden som det område 

där cheferna behöver mest stöd då det är ett område som uppfattas som komplext och att de 

själva inte heller har möjlighet att utveckla den kompetens som behövs för att hantera dessa 

ärenden på egen hand. 

 

4.1.5 Coaching  

Ett behov som synliggörs i intervjuerna med respondenterna, framförallt i tre av dem, är att de 

efterfrågar stöd för att bli bättre i att kunna coacha sin personal. Det började konkret genom 

att en av respondenterna beskrev en situation där det hade uppstått ett coachande samtal. 

 

Om vi tittar på tavlan, det där är ett coachsamtal som övergick i handledning. Det är en 

person som har problem med två team på samma enhet. När jag frågat ut henne tillräck-

ligt: Varför tänker du inte så här? Låt de lösa det själv. Ställ frågan, hur ska ni lösa det 

här? Jag lägger ut ansvaret på de som kan det här. Ibland tror jag man måste titta på HR 

utifrån handledning och coaching. (B) 

 

En annan respondent menar att det ofta uppstår situationer där chefen i sin ledarroll behöver 

gå in i coachande samtal och att chefer behöver stöd för att kunna klara detta, men även att 

chefer själva kan bli coachade för att utvecklas i sin ledarroll. Följaktligen ser den här chefen 

ett behov där HR-funktionen skulle kunna spela en viktig roll.  

 

Här tror jag att HR har en viktig funktion i handledning och coaching till chefer. Så att de 

får ett stöd i sitt dagliga jobb. Man kan ju inte gå till sin chef hela tiden. /.../ Därför behö-

ver man coachning och vägledning. Hur ska jag prioritera min dag? (G)  

 

I kommunen används en strategi som benämns MCU och står för Medarbetardriven Chefs-

stödd Utveckling. 

 

Vi är i ett sånt läge, om vi ska prata med MCU. Att delegera ut ansvaret, följa upp det och 

lita på folk att de tar det. Om de inte gör det, då tar man diskussionen. Men tar man ansvar 

och det ändå går snett, bra jobb men vi korrigerar. Det gäller att stå Med folk när det blå-

ser till. (B) 

 

För att chefer ska kunna spela sin ledarroll från dessa utgångspunkter framstår det som nöd-

vändigt att ha en väl utvecklad förmåga att coacha sin personal om de ska kunna driva de 

olika verksamheternas utvecklingsarbeten. Ett specifikt område som pekas ut där det i många 

fall kan finns ett behov av coaching är hjälp med att prioritera arbetsuppgifter. 

 

Första prioriteringarna blir ofta: ja jag måste ju administrera. Jag måste ha koll på mail, 

hur lägger jag pennorna på bordet? Ska jag ha telefontid? Sen frågar man: ’vad är det 
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egentligen du vill, hur tänker du med ditt jobb, vad är viktigast? Prioritera det som är vik-

tigast för dig? Kan Du lägga något åt sidan?’ (B) 

 

Behovet av att få stöd genom coaching kanske är allra störst hos de som är nya i sin chefs- 

och ledarroll. 

 

Jag har en låda där, där kommer allt som är nedprioriterat, som sedan hamnar i pappers-

korgen då det inte är intressant. Men som ny chef kan du inte det. Vad händer om du inte 

gör så? (B) 

 

Respondenten framhåller att coaching kan vara en svår uppgift och att behovet kan vara 

mångfacetterat som också kräver specialkompetens hos den som coachar, t.ex. när det mer 

specifikt är fråga att handleda chefer. 

 

Vid chefshandledning tror jag det är otroligt viktigt att man har kunskap i hur man hand-

leder chefer. Det här tror jag är jättebra för HR att jobba med, handledning av chefer som i 

sin tur coachar och handleder sin personal. (F) 

 

När det gäller att utveckla olika verksamheter i sig så är det kanske inte i första hand en fråga 

om coaching, utan att det mer innebär handledning och att handledaren måste vara speciali-

serad på den verksamhet det gäller. 

 

Sen har vi handledningsfunktioner- där tror jag på att man måste hitta folk som förstår or-

ganisationen eller området man ska handleda. (B) 

 

För HR-funktionens del verkar det väcka en fråga hur de kan svara upp mot behovet både att 

kunna ha kompetens att coacha chefer och kanske mer svårhanterat att tillfredsställa behovet 

av verksamhetsspecifik handledning. 

 

Det utvecklar en ganska mycket att bli coachad. Att köpa in den tjänsten tycker jag är vär-

delöst. Kostar mer än det smakar. Bättre att anställa folk. (B) 

 

När vi gått igenom och presenterat verksamhetschefernas syn på vilka stödbehov de har inom 

HR-funktionens huvudområden är det dags att redovisa och diskutera dess identifierade pro-

blem. Dessa problem bör HR-funktionen hantera och finna fungerande lösningar på.  

4.2 Faktorer som påverkar HR-funktionens möjligheter att erbjuda stöd till cheferna 

Resultatet i studien synliggör ett antal centrala faktorer som anses påverka möjligheterna för 

HR-funktionen att lyckas bemöta det stöd som efterfrågas av cheferna. 

 

4.2.1 Roller och gränser 

Att förstå och tydliggöra gränsen mellan vilka arbetsuppgifter som HR-funktionen ansvarar 

över och vad som ingår i chefernas ansvar är en viktig aspekt i fråga om att tydliggöra olika 

roller och deras innehåll. Respondenternas svar visar att det har en förståelse för att rollen 

som chef innebär en hantering av vissa HR-relaterade uppgifter. De efterfrågade samtidigt en 

tydligare gräns i detta ansvarstagande mellan vilka uppgifter som HR-funktionen ansvarar 
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över och vilka uppgifter en chef ansvarar för och förväntas göra. En av respondenterna ut-

trycker detta på följande sätt.  

 

Det måste finnas en gräns för vad jag ska göra som chef. /.../ om man inte vet vem ansva-

ret ligger på, vem man ska kontakta, då gör man det själv sen blir resultatet inte lika bra 

som om en med HR-kompetens hade gjort arbetet. (B) 

 

Detta är också något som en annan respondent instämmer i. En otydlig gränsdragning bidrar 

samtidigt till att skapa en känsla av frustration.  

 

Jag känner inte att jag kan bolla över något till HR i dagsläget. Det går inte /.../ Just nu 

känner jag att jag får tillbaka väldigt mycket i knät. ’Det är du som chef som är ansvarig 

för det’. Det förstår jag men det känns som jag inte riktigt vet vad jag kan fråga om. Det 

jag kan fråga om är t.ex. hur jag ska svara den anställde i en specifik fråga, /.../ men det 

blir inte tydligt för mig och jag blir otydlig mot mina anställda. Jag gillar tydliga roller. 

(C) 

 

För att kunna tydliggöra gränsdragningen mellan HR-funktionen och verksamhetscheferna 

ansågs den personliga relationen och det fysiska mötet vara av betydelse för att kunna skapa 

en gemensam bild av hur detta borde särskiljas. 

 

Vad ska jag göra och vad ska de göra? För tidigare har jag gjort mycket själv och jag ser 

ju att jag inte behöver göra allt det där själv. Men vart går gränsen? Det är svårt. Det be-

höver man sätta sig ner tillsammans med HR och titta på. (E) 

 

Att tydliggöra vad en chef har ansvar eller inte ansvar för är inte bara en fråga om att formu-

lera detta i en arbetsbeskrivning. Ett skäl till det verkar vara att även chefers arbetsuppgifter 

innehåller en hel del HR-relaterade arbetsuppgifter. Detta skapar ”gråzoner” där det kan vara 

svårt att generellt ange när ansvaret kan eller behöver flyttas mellan en chef och en HR-

specialist. Detta talar i sin tur för att det behövs väl utvecklade kommunikationskanaler för att 

kunna hantera dessa ”ansvarsöverlämningar”, men även att det finns utvecklade relationer 

mellan de olika aktörerna.    

 

4.2.2 Tillgänglighet och återkoppling 

För att kunna använda HR-funktionen som ett ”bollplank” ansåg cheferna att en viktig aspekt 

handlade om att få återkoppling i ärenden inom en rimlig tidsram samt att HR-specialisterna 

lätt kan nås via e-mail, telefon och personliga möten. Uppfattningarna om vilka kommunikat-

ionskanaler som var att föredra varierade, vilket beskrevs bero på ärendets omfattning, dess 

komplexitet och hur snabbt ärendet krävde respons och stöd.  

 

Till HR-support kan man maila in ärenden, och där tycker jag att de är ganska snabba på 

att svara. /.../det är klart att vi även ibland får vänta, men det beror ju på hur brådskande 

det är, alltså hur snabbt man behöver få ett svar. (G) 
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Mailkontakter betraktades dock som problematiskt där det fanns ett behov av att ställa följd-

frågor, samtidigt som tillvägagångssättet kunde uppfattas funktionellt då enklare ärenden och 

frågor skulle behandlas. Oavsett kommunikationskanal uttryckte cheferna en uppfattning om 

att det, i vissa sammanhang, saknades tillgänglighet och återkoppling. Cheferna gav här ut-

tryck för att de ibland kunde känna sig frustrerade, framförallt i de ärenden som krävde 

brådskande respons. 

 

 /.../ Jag saknar tillgängligheten. Den behöver jag som chef, det är ett jätteviktigt stöd. 

/.../ Telefon och mail kan funka vid snabba frågor, men jag vill även kunna ha personlig 

kontakt. Det är inte alltid lätt att använda en digital funktion. Kanske i vissa ärenden, 

inte alla. Att förklara något på mail kan också skapa begränsningar och att tolka det 

som skrivs och hur utförlig man kan vara i texten. (E) 

 

Jag har ringt jättemånga gånger sedan vi började med löneöversynen, /.../ den ska vara 

inlämnad till facken på en vecka och då måste det finnas tillräckligt med HR-stöd. /.../ 

vi behöver få svar om vi gör rätt på individnivå och det är ju illavarslande att jag inte 

får tag i dem nu när jag behöver dem som mest. (D) 

 

Upplevelsen av HR-funktionens arbete med återkoppling i olika ärenden var något som ver-

kade variera beroende på situation och chef. Oavsett om återkopplingen ansågs som funge-

rande eller inte tycks det ändå finnas en förbättringspotential. Innebörden av begreppet åter-

koppling beskrevs handla om allt från enklare respons, såsom att få bekräftelse att HR-

funktionen mottagit ett ärende och att det behandlas, till att senare återkomma med svar på 

frågor som de tidigare inte kunnat besvara. Det fanns även synpunkter på brister i hanteringen 

av återkopplingen till chefen där de önskade en förtroendefull samverkan.  

 

Respondenterna menade t.ex. att HR-avdelningen bör återkomma med ett snabbt svar eller att 

de ger svar vid en överenskommen tidpunkt. Med detta menas inte att återkoppling aldrig 

uppfattades ske. Vid en del situationer uppgav vissa chefer att återkoppling fungerat bra, men 

att detta ändå missats vid många tillfällen. 

 

/.../svårt att få återkoppling på de ärenden som man har. Man får ligga på. Istället för att 

jag lämnar in ett ärende och får återkoppling på det så får jag kräva in återkopplingen, en 

två, tre, fyra gånger. /.../ jag får tjata och risken finns att ärendet glöms bort eller att det 

förlängs, att jag som chef inte får de stöd som jag behöver i min vardag. Det är det jag 

tycker att HR-funktionen ska vara, ett stöd, rådgivning. Det har väl varit det jobbigaste 

det senaste året kan man säga. Det stödet har inte funnits på det viset. (A) 

 

En verksamhet ger ett exempel på när återkoppling dröjt extremt länge, trots påminnelser. 

 

/.../ många gånger har jag fått ringt eller mailat och påmint. Då har jag fått svar men då 

har det gått en månad vid något tillfälle. (C) 

 

Faktorer som tillgänglighet och återkoppling är nära kopplande till och beroende av faktorer 

som planering och framförhållning. 
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4.2.4 Planering och framförhållning 

Respondenterna framhöll i intervjuerna att framförhållningen gällande kommande aktiviteter 

många gånger uppfattades som bristfällig, vilket t.ex. försvårade möjligheterna till deltagande 

på HR-funktionens arrangerade utbildningar, möten etc. Dessa arrangemang uppfattades ofta 

som viktiga, relevanta och önskvärda för cheferna att medverka på, men i och med denna 

brist på framförhållning fanns det ofta ingen möjlighet att prioritera bort redan inplanerade 

aktiviteter. 

 

/.../ HR ska vara tre steg före. /.../ framförhållning är otroligt viktigt. (F) 

 

Våra agendor är ju fullspäckade. Som stödfunktion måste man förstå kunden. Och det här 

är ett problem. (B) 

 

Vi kan rätt ofta få information om att “det vore bra om ni avsatte tid för den här arbetsmil-

jöutbildningen om 3 veckor”. Nej, då är min kalender full. Jag vill veta det tre månader i 

förväg, ett halvår. God framförhållning. (D) 

 

Cheferna förväntar sig en aktiv HR-funktion, som tar initiativ och har god framförhållning. 

 

 /.../ jag ser det som att vi chefer blir kunder till HR, och de borde ge oss den service som 

vi behöver, ett stöd, och det förväntar jag mig av HR.  /.../ Jag förväntar mig inte att jag 

ska kontakta HR och de säger ’gör så här’, men jag förväntar mig ’ja, du är på rätt väg’. 

Att kunna stämma av med någon. /.../ jag tänker mig det som ett bollplank. /.../ cheferna 

behöver ett speciellt stöd. Det är så otroligt många delar i ett chefskap som vi ska bemästra 

och klara av. Vi kan inte vara specialister inom allt, vi behöver dem och deras kompetens. 

(A) 

 

För att skapa större förståelse för verksamheterna hos HR-medarbetarna fanns en önskan om 

närhet genom att utveckla de personliga kontakterna med HR-avdelningen.  

 

4.2.5 Personliga relationer mellan HR-funktionen och cheferna 

För att förstärka känslan av trygghet och förtroende i chefernas arbete uppfattades en person-

lig relation mellan chefen och HR-specialisterna som betydelsefull. Detta kunde gälla så 

enkla saker som att känna till vem som behandlar ett visst ärende på HR-avdelningen liksom 

personens namn och utseende. 

 

Den personliga relationen är ju alltid viktigt i sig tycker jag, jag vet ju fortfarande inte 

hur (namn på HR-medarbetare) ser ut och det kan jag tycka hade varit trevligt att få ett 

ansikte. Det känns ju mer personligt om man vet vem man är i kontakt med. (D) 

 

Många gånger verkade den personliga relationen handla om att utveckla en “naturlig” kontakt 

där båda parterna hade någon slags kännedom om varandra, vilket kunde skapa en känsla av 

enkelhet och lättsamhet i både kontakten och stödet. 
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/.../ Relationer är grunden till allting. När det händer saker så är det mycket lättare att 

prata om det om man har “den här” relationen. (D) 

 

När man vet inte vet vem man ska ringa till, då ringer man inte utan då kör man bara på. 

(B) 

 

Något som även verkade ses som väsentligt i den personliga kontakten var kontinuiteten i 

ärendets behandling, där det t.ex. fanns en önskan om att samma HR-specialist ansvarade för 

ärendet och skötte kontakten med chefen. Detta ansågs viktigt för att undvika dubbelarbete 

genom att slippa förklara ärendet gång på gång för olika HR-specialister som inte är insatta i 

ärendet. 

 

Det personliga, fysiska, mötet tolkades ha bidragande effekter till att bygga personliga relat-

ioner mellan chef och HR-specialister samt till en förbättrad kommunikation mellan parterna. 

Detta verkade även ses som ett effektivt sätt att behandla mer komplicerade ärenden, såsom 

bl.a. rehabiliteringsärenden, för att kunna ta humana beslut och bemöta personerna på det 

mest ändamålsenliga sättet. 

 

/.../ speciellt i rehabärenden tror jag det är väldigt viktigt att ha en nära kontakt. När det 

är sådant som man behöver få stöd och råd i så kan jag tycka att det är svårt att få det via 

mail och telefon. Jag vill gärna träffas och prata. /.../Vi pratar ju om människor som är så 

sköra, som ofta är på väg in i eller är i en långtidssjukskrivning. Det är viktigt att ha den 

dialogen och den täta kontakten. (A)  

 

Även när det gäller relationen mellan chefen och de fackliga organisationerna förväntas HR-

funktionen spela en aktiv roll. 

 

Ibland kan jag ha svårt att ha koll på när facket ska in och inte. Det är lätt att missa när 

man är i vardagen. Hur lätt kan jag jobba mot facket? Kan jag bara lyfta luren och checka 

av med någon representant där eller? Det vill jag ha hjälp med. (E) 

 

Jag ser gärna att de kommer ut till oss och går igenom vad vi gör, att de kommer ut i vår 

verksamhet och ser hur vår verklighet ser ut. (E) 

 

De faktorer som redovisats är alla ytterst beroende av att HR-specialisterna har förståelse för 

chefernas specifika behov och att de är väl insatta i verksamheterna som de ansvarar för.  

 

4.2.6 Förståelse för olika verksamheter och deras specifika behov 

För att kunna se och förstå vilka behov cheferna har i olika processer framför respondenterna 

att det är angeläget att HR-specialisterna har förståelse och kunskap om de verksamheter som 

de är ansvariga för.  

 

Risken är att HR hamnar centralt någonstans där kontaktytan är lång. Det blir aldrig nå-

gon relation. Det här måste närma sig på något vis så man får en förståelse för varandra. 

(B) 
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Den man är till för måste man ha kunskap om. /.../ man kan bara förstå genom att vara en 

del av processen. (F) 

 

Samtliga respondenter ansåg att kunskap och förståelse för deras respektive verksamheter 

skulle underlätta i olika processer där HR-funktionen är involverad, bl.a. i arbetet med de 

olika gemensamma, men även speciellt anpassade rutiner och riktlinjer som kommunens che-

fer arbetar efter. På så sätt skulle HR-funktionen enklare veta vad cheferna har behov av i det 

vardagliga arbetet. Exempelvis poängterar de att det är viktigt att dokument och listor alltid är 

uppdaterade, såsom lönelistor inför lönerevisioner, och att det finns tydliga och samlade un-

derlag i syfte att ge stöd och guidning i chefernas beslutsfattande. 

 

Att göra tydliga rutiner och riktlinjer, det förväntar jag mig av HR. Även göra det tydligt 

vart dem finns, uppdatera vad som är nytt. ’Nu har det här kommit’ /.../ jag vill ha det 

enkelt, där jag kan gå in och klicka mig fram och se ’Det här gäller i de här frågorna’. /.../ 

Jag vill inte leta efter det, och jag vet inte alltid heller att jag ska leta efter det, om det är 

nytt. Det handlar ju också om att de har förståelse för vår verksamhet och vad vi gör. (E) 

 

Ett annat exempel på förståelse för verksamheten var något som respondenterna kallade för 

“årshjul” eller “det administrativa året”, vilka varierar i innehåll beroende på verksamhetssek-

tor. Detta innebar att HR-funktionen måste ha kunskap och förståelse för när viktiga proces-

ser infinner sig under året. En viktig poäng gällande detta är att försöka undvika tidsbrist och 

stress under fullspäckade tidsperioder då HR-funktionen enklare kan undvika att boka in yt-

terligare aktiviteter som krockar med de återkommande och viktiga processer som sker lö-

pande varje år, såsom betygsättning, lönesättning, planering av sommarscheman etc. Dessa 

återkommande processer ansåg cheferna som viktiga arbetsuppgifter som inte kan åtsidosät-

tas då ytterligare aktiviteter dyker upp.  

 

/.../ ibland förstår inte stödfunktionen, centralt, kunden. De vet inte vad kunden gör. Man 

tittar på sitt eget årshjul och så förstår man inte att “den här sektorn kanske har ett annat 

årshjul med andra förutsättningar”. Och då, när vi har det som mest intensivt, kan det ju 

komma saker från HR eller kommunen som vi ska göra. Man har inte koll på när man 

exempelvis ska släppa enkäter, hålla i utbildningar eller kalla till möten o.s.v. och det ty-

der på att man inte vet vad en specifik sektor gör. Sånt måste man som serviceenhet ha 

koll på. (B) 

 

Sammanfattningsvis så har en bärande tanke i denna studie varit att försöka synliggöra che-

fernas uppfattning om det stöd som HR-funktionen tillhandahåller. Respondenterna åter-

kommer ofta till att de, i den nuvarande organisationen, inte alltid vet vilket stöd de kan för-

vänta sig. Flertalet chefer uttrycker t.ex. en tydlig förhoppning om att HR-avdelningens till-

gänglighet kommer att förbättras. De önskar sig bl.a. bättre möjligheter att snabbt få kontakt 

med HR-avdelningen, att få respons vid hanteringen av olika ärenden, både i stort som smått. 

Detta för att skapa trygghet och tydlighet i deras beslutsfattande. HR-funktionen står således 

inför flera utmaningar som måste hanteras i samverkan med företrädarna för kommunens 

olika verksamhetssektorer. 
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5. Diskussion 

Den här studien av Borlänge kommuns HR-funktion har syftat till att synliggöra hur ett urval 

chefer uppfattar kommunens HR-funktion samt vilket HR-stöd de efterfrågar. Med utgångs-

punkt i detta kommer identifierade problem analyseras och diskuteras.  

 

För att en organisations HR-funktion ska kunna påverka verksamheten och skapa värde måste 

HR-specialister utveckla förståelse för vad de som de erbjuder sina tjänster till definierar som 

värde, d.v.s. vad dessa ser som viktigt och vad de efterfrågar (Ulrich & Brockbank, 2005). 

Det är med andra ord aktörerna som definierar behoven och tjänsternas värde, inte HR-

specialisterna. I undersökningens resultatavsnitt presenterades respondenternas uppfattning 

om vilket stöd de ansågs sig ha behov av och vilket stöd de uppfattar att de får från kommu-

nens HR-funktionen vad gäller rekrytering, lönerevision, kompetensutveckling och rehabilite-

ring. Resultatet visade också att det fanns behov av stöd i form av coaching, både i den egna 

ledarrollen, men också för att kunna coacha sin personal. Resultatgenomgången synliggjorde 

fem olika typer av problem: 1) gränsdragningar 2) tillgänglighet och återkoppling, 3) plane-

ring och framförhållning 4) personliga relationer och 5) förståelse för en specifik verksamhet 

och dess behov. Detta var problem som på olika sätt påverkar HR-funktionens möjligheter att 

kunna erbjuda funktionellt HR-stöd. Detta problemkomplex diskuteras nedan med hjälp av 

den s.k. ”trebenta pallen” (Boglind et. al, 2013) som byggs upp av att HR-funktionen förvän-

tas erbjuda administrativ service, expertkompetens och fungera som partner i HR-frågor.  

5.1 HR-som servicefunktion 

Flera av de problem som studien synliggjorde visade sig uppträda, i konkreta vardagliga situ-

ationer, oavsett vilken typ av HR-stöd det gäller. En aspekt som framträder är att responden-

terna efterfrågar hög tillgänglighet och möjlighet att kontinuerligt erhålla återkoppling i på-

gående ärenden. Tillgänglighet handlar t.ex. om hur HR-specialister enkelt är anträffbara via 

telefon, e-mail eller personliga möten. Vad respondenterna uppfattade som lämpliga kommu-

nikationskanaler verkade variera beroende på ett ärendes komplexitet och omfattning. I en del 

avseenden i den här studien uppfattade respondenterna tillgänglighet och återkoppling som 

bristfällig där flera av dem berättade om detta, t.ex. i samband med att lönerevisionsförhand-

lingar genomfördes, då de förväntar sig ett adekvat administrativt stöd. Lönerevisionsproces-

sen, men även andra typer av ärenden, skulle med fördel kunna utvecklas genom att standar-

disera dokument, som personalförteckningar, avtalsmallar etc., liksom att dessa är uppdate-

rade och tillgängliga via en självbetjäningstjänst. Ulrich och Brockbank (2005), Thilander 

(2013) och Boglind et al. (2013) beskriver att en utvecklad självbetjäningstjänst som cheferna 

har tillgång till, online, dygnet runt kan stärka upplevelsen av hög tillgänglighet.  

 

När självbetjäningstjänster används menar Boglind et al. (2013) att de personliga relationerna 

mellan cheferna och HR-specialisterna samt den fysiska närheten till HR-specialisterna riske-

rar att glömmas bort. I en studie av Boglind et al. (2013) framkom att cheferna uppgav att 

personliga relationer är av stor betydelse, vilket även den här studien visar. Respondenterna 

beskrev att relationerna var viktiga bl.a. för att kunna utveckla ett förtroende för HR-

funktionen, men även för att kunna förbättra kommunikationen mellan parterna och på så sätt 

i samspel även förbättra förmågan att hantera mer komplicerade ärenden.  
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5.2 HR som expertfunktion 

Ulrich och Brockbank (2005) framhåller att inom områden där HR-funktionen besitter ex-

pertkompetens måste HR-specialisterna ta på sig ett tydligt och specifikt ansvar. HR-

funktionen kan uppfattas ha en expertroll när det gäller organisationens kompetensförsörj-

ning, både vad gäller rekrytering, rekryteringsstöd och utbildningsinsatser. Ingham och Ul-

rich (2016) poängterar att HR-funktionen bör fokusera på att bidra med kunskap till cheferna, 

bl.a. om hur de ska hantera sina medarbetares kompetensutveckling, rekrytering av personal 

etc. Även Ulrich och Brockbank (2005) menar att HR-funktionen bör fokusera på att erbjuda 

cheferna stöd i form av utbildning. Flach (2006) menar att det är viktigt att identifiera ut-

vecklingsbehov hos aktörerna inom väsentliga nuvarande och framtida kompetensbehov för 

att organisationen ska kunna agera strategiskt, nå verksamhetsmålen och vara förberedda in-

för framtidens utmaningar. Hur dessa behov identifieras och kommuniceras kan vara bero-

ende på flera faktorer, t.ex. vilka personliga relationer som finns upparbetade, men även hur 

väl HR-specialisterna känner till verksamheternas innehåll och behov av kompetens. I rekry-

teringsprocessen verkade behovet av utbildningsstöd hos cheferna variera, samtidigt såg de 

rekryteringsprocessen som kostsam och menade därför att det är viktigt att rekryteringspro-

cessen genomförs på ett effektivt sätt. Behoven av utbildning för att utveckla personalens 

kompetens kan uppvisa stor variation, allt från introduktionsutbildningar av nyanställda till 

rena specialistutbildningar. Respondenterna ansåg det betydelsefullt att det finns ett kontinu-

erligt utbildningsutbud. De uppfattade kommunens utbildningskoncept huvudsakligen som 

välfungerande, men saknade ett grundläggande generellt utbildningskoncept som t.ex. intro-

duktionsprogram för chefer. Ett annat expertområde rör rehabilitering vilket samtliga respon-

denter i studien menade var ett viktigt område, men att de inte uppfattade sig ha tillräcklig 

kompetens eller utrymme för att kunna hantera dessa ärenden på egen hand eftersom de ofta 

är en komplex och tidskrävande process. De önskade därför att HR-funktionen tar ett större 

ansvar eftersom HR-specialister förmår hantera dessa ärenden på ett mer effektivt sätt. Samt-

liga respondenter uttryckte ändå en vilja att vara delaktiga i rehabiliteringsprocessen.  

 

Resultatet av studien blottlägger en del gränsdragningsproblematik mellan HR-specialister 

och chefer, d.v.s. vilken aktör är ansvarig för vad och när går ansvaret över till en annan ak-

tör? Larssen och Brewster (2003) menar att det kan vara svårt att tydliggöra HR-funktionens 

ansvarsområde då ansvaret för HR-frågor fördelats ut på cheferna i organisationen. Ett exem-

pel på ett sådant gränsdragningsproblem rör vem som har ansvaret för personalens kompe-

tensutveckling. Cheferna måste anses ha ett direkt ansvar för att identifiera vilka behov av 

kompetensutveckling som finns, medan frågan om vem som ansvarar för att detta genomförs 

kan vara mera otydlig. Om det t.ex. finns ett specifikt utbildningsbehov för ett antal anställda 

i en viss yrkeskategori, ska då chefen söka efter utbildningar på marknaden och på detta sätt 

se till att de anställda får en nödvändig fortbildning, eller är det en uppgift som åligger HR-

funktionen att hantera? Vid upprepade tillfällen poängterade respondenterna denna gräns-

dragningsproblematik som t.ex. kan uppkomma i ett rehabiliteringsärende då chefen upptäck-

er och försöker finna en lösning på ett problem i tidigt skede så att det inte riskerar leda till en 

mer komplicerad rehabiliteringsinsats. Larssen och Brewster (2003) poängterar vikten av att 

skapa en balans mellan chefernas och HR-specialisternas ansvar. Det framstår samtidigt som 

viktigt att HR-specialisterna kan beskriva vad de kan bistå med. Komplicerade ärenden bör 
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t.ex. behandlas av samma HR-specialist från början till slut. För att skapa en tydligare gräns-

dragning kan en viktig faktor vara att utveckla nära och förtroendefulla relationer mellan HR-

specialister och chefer.  

5.3 HR som partner 

HR-funktionens roll att fungera som partner är också den, som det framstår, mest komplexa 

funktionen i den ”trebenta pallen” och där det ibland kan vara svårt att urskilja vad som till-

hör expertfunktionen och inte. Respondenterna i den här studien menar att HR-funktionens 

förståelse för verksamheten är av central betydelse. Whittaker och Marchington (2003) menar 

att relationerna kan skapas genom att HR-specialister fokuserar på att vara närvarande ute i 

verksamheten. När det saknas förståelse tycks stödet till cheferna uppfattas mindre verksam-

hetsanpassat och deras behov av stöd riskerar därmed att inte uppfyllas. För att skapa en fun-

gerande HR-funktion behövs, även i det avseendet, väl utvecklade personliga relationer mel-

lan HR-specialister och chefer. Respondenterna menade att den personliga relationen kan 

utvecklas genom att de bl.a. känner till vem som behandlar ett ärende, att parterna har känne-

dom om varandra eller att de lär känna varandra genom det fysiska mötet. Detta kan i sin tur 

skapa förtroende och trygghet i ärendehanteringen samt en känsla av tillgänglighet då chefer-

na vet vem de ska kontakta. Sparrow (2013) framhåller att det är av stor vikt att aktörerna lär 

känna varandra på ett djupare plan, delar med sig av sitt ”sanna jag” samt att de bygger upp 

ett långsiktigt förtroende genom att hålla löften och överenskommelser. Även Ingham och 

Ulrich (2016) framför att förtroende- och meningsfulla relationer är betydelsefulla och en 

förutsättning för att HR-funktionen ska kunna stödja och vägleda cheferna att bygga upp or-

ganisatoriska förmågor samt nå uppsatta mål.  

 

Respondenterna framhöll, som ett annat problem, brist i framförhållning och planering. Detta 

skapar problem för cheferna då möjligheten att prioritera bort redan inplanerade aktiviteter 

många gånger är omöjligt. Om HR-funktionen fungerar som en partner i HR-frågor skulle det 

även kunna bidra till att undvika att planera in aktiviteter som krockar samt utveckla HR-

funktionens framförhållning där cheferna kan få kännedom om kommande aktiviteter i god 

tid.  
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6. Slutsatser 

I denna studie, liksom i tidigare forskning, har det tydligt framkommit att de personliga relat-

ionerna mellan HR-specialister och chefer är av stor betydelse och en avgörande faktor för att 

ett samarbete mellan HR-funktionen och cheferna ska uppfattas välfungerande. Ett utökat 

samarbete kan antas kunna lösa en del av de problem med planering och framförhållning som 

existerar. Gränsdragningsproblematiken, vem som ansvarar för vad, är ett annat viktigt pro-

blemkomplex för HR-funktionen att ta hänsyn till, inte minst då detta problem finns represen-

terat inom samtliga HR-områden. HR-funktionen bör aktivt, i dialog med cheferna, arbeta 

med att på ett ändamålsenligt sätt kunna bemästra denna gränsdragningsproblematik. Det 

finns också ett behov att HR-funktionen ska vara lätt tillgänglig för både en snabb och konti-

nuerlig dialog och återkoppling, vilket det kan finns möjlighet att lösa genom dels standardi-

serade administrativa stödfunktioner och dels genom tillgänglighet via e-mail och telefon. 

Slutligen framstår det som nödvändigt att HR-specialisterna är väl insatta och har förståelse 

för de verksamheter som de erbjuder HR-stöd till. Genom en ökad uppmärksamhet på rollen 

som HR-partner skulle det kunna möjliggöra en utveckling av och stärka HR-funktionens roll 

(Ulrich & Brockbank, 2005; Boglind et al., 2013).  

 

I den här studien har arbetet med Medarbetardriven Chefsstödd Utveckling (MCU) som bed-

rivs i kommunen berörts kortfattat. Trots det så framstår det som ett ämne för fortsatta studier, 

d.v.s. hur ”MCU-strategin” samordnas eller skulle kunna samordnas med HR-funktionens 

strategier och vilka effekter det i så fall ger upphov till.  
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Bilaga 1- Missivbrev 

 

Hej (namn). 

Vi vill än en gång tacka dig för att du vill ställa upp på en intervju. Det är till stor hjälp för oss 

i vårt arbete. Målsättningen är att intervjun inte ska ta mer än en timme. Intervjun sker sam-

talsliknande och kommer utgå från dessa tre huvudfrågor: 

1. Hur uppfattar du Borlänge kommuns HR-funktion?  

2. Vad anser du att HR-funktionen borde leverera för att kunna hjälpa och underlätta i ditt 

vardagliga arbete? / Vad önskar du för slags stöd av HR-funktionen för att de ska kunna 

hjälpa och underlätta i ditt vardagliga arbete? 

3. Har du några förbättringsförslag för Borlänge kommuns HR-funktion? 

  

Vi kommer att förhålla oss till de etiska principerna: 

• Informationskravet: Den intervjuade ska informeras om studiens syfte. 

• Samtyckeskravet: Det är frivilligt att delta i intervjun samt att den intervjuade när som 

helst har möjlighet att avbryta intervjun eller välja att inte besvara en eller flera frågor. 

• Konfidentalitetskravet: De intervjuade skall ges största möjliga konfidentialitet och 

personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. 

• Nyttjandekravet: De insamlade uppgifterna kommer endast användas för forsknings-

ändamål samt kommer den intervjuade vara anonym. 

 

Denna studie syftar till att undersöka vilken förmåga Borlänge kommuns HR-funktion upp-

fattas ha för att kunna leverera värde till dess chefer samt vilket slags levererat värde Borlänge 

kommuns chefer efterfrågar av dess HR-funktion.  

 

Denna kvalitativa fallstudie kan på så sätt bidra till att synliggöra om och i så fall på vilket 

sätt HR-funktionens värdeskapande arbete inom Borlänge kommun svarar mot chefernas ef-

terfrågan. Detta resultat kan även tillföra förbättringsförslag om hur HR-funktionen kan möta 

upp chefers efterfrågan på ett mer fördelaktigt sätt och därmed bidra till att utveckla HR-

funktionens verksamhet.  

 

Vi ser fram emot att ses på intervjun (DATUM OCH KLOCKSLAG) 

Med vänlig hälsning, Helen Lundgren och Sandra Nordkvist 
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Bilaga 2 - Intervjuguide 

 

Berätta lite om oss. 

Upprepa syftet med studien.  

Innan vi börjar vill vi bara påminna om att deltagandet i denna studie är frivilligt och att du 

när som helst kan välja att avbryta intervjun. Intervjun kommer att, i samtycke med dig, spe-

las in för att vi på bästa sätt ska kunna tillgodose oss all information från denna intervju. 

Du fick tidigare mail om vårt förhållningssätt till de etiska principerna, är det något som 

känns oklart eller som du vill fråga/tillägga? 

 

1. Hur använder du dig av HR-funktionen?  

• Hur samverkar ni? 

• I vilka situationer använder du dig av HR-funktionen? 

 

2. Hur uppfattar du Borlänge kommuns HR-funktion?  

• Hur viktig anser du att HR-funktionen är för Borlänge kommun? 

• När du är i kontakt med HR-funktionen, vilken typ av stöd anser du att du faktiskt får i 

dagsläget? 

• I vilken situation anser du att du skulle vilja få någon annan typ av hjälp/stöd från HR-

funktionen? 

 

3. Vad anser du att HR-funktionen kan göra för att hjälpa och underlätta i ditt 

vardagliga arbete?  

• Vad önskar du för slags stöd av HR-funktionen för att de ska kunna hjälpa och under-

lätta i ditt vardagliga arbete? 

 

4. Har du några förbättringsförslag för Borlänge kommuns HR-funktion? 
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