
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Examensarbete 

Kandidatexamen 

Det omorganiserade personalarbetet 
 
 
Linjechefernas uppfattning av en centraliserad HR-funktion 
 
 

  
 

 

 

 

Författare: Amanda Hellström & Frida Wiklund 

Handledare: Mårten Hugosson 

Examinator: Alexis Rydell 

Ämne/huvudområde: Examensarbete för kandidatexamen inom personal och arbetsliv  

Kurskod: PA2008 

Poäng: 15 hp 

Examinationsdatum: 2019-06-04 
 

Vid Högskolan Dalarna finns möjlighet att publicera examensarbetet i fulltext i DiVA. 

Publiceringen sker open access, vilket innebär att arbetet blir fritt tillgängligt att läsa 
och ladda ned på nätet. Därmed ökar spridningen och synligheten av examensarbetet. 

Open access är på väg att bli norm för att sprida vetenskaplig information på nätet. 

Högskolan Dalarna rekommenderar såväl forskare som studenter att publicera sina 
arbeten open access. 

Jag/vi medger publicering i fulltext (fritt tillgänglig på nätet, open access): 

Ja ☒ Nej ☐ 

 

 

 

 Högskolan Dalarna – SE-791 88 Falun – Tel 023-77 80 00  



Förord 
 

Vi vill inleda med att tacka vår handledare Mårten Hugosson som stöttat oss och gett oss råd 

under framställandet av vårt examensarbete.  

Vi vill även rikta ett stort tack till Falu kommun med tillhörande handledare och respondenter 

för ett trevligt bemötande och lärorika intervjuer. Vi vill slutligen tacka för att ni gett oss 

förtroendet att genomföra studien hos Er och vår förhoppning är att vi genom studien kommer 

vara till nytta för Er organisation. 

Stort tack! 

Amanda Hellström och Frida Wiklund 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Sammanfattning  

Syftet med denna studie var att undersöka samt analysera hur linjechefer uppfattar en 

centraliserad HR-funktion, då tidigare forskning påvisar att en HR-transformation kan innebära 

utmaningar. Det har tidigare konstaterats att samspelet mellan linjechefer och HR-funktionen 

påverkas av omorganiseringen och aktörerna måste inta nya roller samt förvärva nya kunskaper. 

Tidigare forskning belyser även att det som förefaller effektivt på en övergripande nivå inte 

alltid upplevs som effektivt för linjecheferna och därmed behöver linjechefernas åsikter 

beaktas. Studien bidrar till att synliggöra utvecklingsmöjligheter och förhoppningen har varit 

att HR-center inom en offentlig organisation ska kunna använda resultatet för att generera ett 

ändamålsenligt stöd. Studien har genomförts inom Falu kommun som nyligen har genomgått 

en HR-transformation. För att uppnå syftet har en kvalitativ fallstudie med åtta 

semistrukturerade intervjuer genomförts. Resultatet från intervjuerna har sedan analyserats 

utifrån tidigare forskning inom ämnet för att kunna förstå vad empirin säger i förhållande till 

teori. 

Resultatet visar på att en centraliserad HR-funktion skapar en större styrka till organisationen, 

genom att HR-specialisterna kan utbyta kunskaper med varandra. HR-transformationen medför 

dock nya tillvägagångssätt för att hantera personalfrågor och linjecheferna saknar den 

personliga kontakten. Den nya shared service-organisationen som innebär att linecheferna ska 

kunna söka ett mer specialiserat stöd hos olika HR-funktioner, leder till att linjecheferna har 

många olika HR-handläggare i olika ärenden. Respondenterna är överens om att detta är en av 

baksidorna med HR-transformationen och efterfrågar kontakt med en specifik HR-medarbetare. 

Linjechefernas anställningstid har betydelse för hur omorganiseringen uppfattas. De linjechefer 

som varit med under HR-transformationen saknar i större utsträckning en HR-medarbetare på 

plats. För att HR-funktionen ska få en förståelse för linjechefernas arbete behöver de vara mer 

närvarande ute i organisationen. Till skillnad från tidigare forskning förefaller det dock finnas 

en tydlig arbetsfördelning och linjecheferna ser personalansvaret som positivt. 

Sammanfattningsvis uppfattar linjecheferna den centraliserade HR-funktionen som positiv, 

HR-medarbetarna är kunniga och stöttande i alla personalärenden. Det finns dock 

utvecklingsmöjligheter att ta i beaktande för att HR-transformationen ska skapa värde och 

effektivitet för såväl linjechefer som för HR-funktionen. 

 

Nyckelord: HR-transformation, Shared services, omorganisering, linjechefer, HR-funktion, 

HR-center 

 



 

Summary 
The purpose of this study was to investigate and analyze how line managers perceive a 

centralized HR function, as previous research shows that an HR transformation can pose 

challenges. It has previously been found that the interaction between line managers and the HR 

function is influenced by the reorganization and the operators must take on new roles and 

acquire new knowledge. Earlier research also highlights that what seems to be effective at an 

overall level is not always perceived as effective for the line managers and thus the line 

managers' views need to be considered. The study contributes to highlighting development 

opportunities and the hope has been that HR centers within a public organization should be able 

to use the results to generate appropriate support. The study has been carried out within Falu 

commune which has recently undergone an HR transformation. To achieve the purpose, a 

qualitative case study with eight semi-structured interviews has been conducted. The results of 

the interviews have then been analyzed based on previous research in the subject in order to 

understand what the empiricism says in relation to theory. 

The result shows that a centralized HR function creates a greater strength for the organization, 

because the HR specialists can exchange knowledge with each other. The HR transformation, 

however, entails new approaches to managing personnel issues and the line managers lack the 

personal contact. The personal contact does not necessarily mean that there is an HR employee 

out in the administrations. The new shared service organization, which means that the line 

managers should be able to apply for a more specialized support from different HR functions, 

leads to the line managers having many different HR managers in different cases. The 

respondents agree that this is one of the back sides to the HR transformation and asks for contact 

with a specific HR employee. The line managers' employment period is important for how the 

reorganization is perceived. The line managers who participated in the HR transformation lack 

a HR employee on site to a greater extent. For the HR function to gain an understanding of the 

work of the line managers, they need to be more present in the organization. However, unlike 

previous research, it seems that there is a clear division of labor and the line managers see 

personnel responsibility as positive. To sum up, the line managers perceive the centralized HR 

function as positive, the HR employees are knowledgeable and supportive in all staff matters. 

However, there are development opportunities to consider in order for the HR transformation 

to create value and efficiency for both line managers and for the HR function. 

 

Keywords: HR transformation, Shared services, reorganization, line managers, HR function, 

HR center 
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1. Inledning 
 

I detta inledande avsnitt beskrivs kortfattat den teoretiska utgångspunkten som kopplas samman 

med forskningsintresset. Vidare redogörs bakgrundsinformation om den valda organisationen 

samt studiens syfte och frågeställningar. Slutligen presenteras avgränsningar och 

begreppsdefinitioner. 

________________________________________________________________ 

HR-arbetet förändras och utvecklas hela tiden och under 2000-talet har flertalet organisationer 

i Sverige genomgått en omorganisering av personalfunktionen. I dagens organisationer tilldelas 

HR-funktionen en allt större och viktigare roll och en välfungerande HR-funktion antas kunna 

skapa en bättre fungerande verksamhet (Ingham & Ulrich, 2016). De tidigare stödjande HR-

enheterna går ifrån att vara en stabsfunktion till att bli en central enhet som levererar en specifik 

strategisk service åt hela verksamheten (Ulfsdotter, 2013). Ulrich (1995) benämner detta som 

HR-transformation och motivet är att HR-arbetet ska bli mer kostnadseffektivt, strategiskt och 

värdeskapande. Omorganiseringen av HR-arbetet ska leda till att linjecheferna får ett mer 

effektivt och ändamålsenligt HR-stöd. Linjecheferna ska även kunna söka ett mer specialiserat 

stöd hos olika HR-funktioner i en så kallad shared service-modell, där HR-arbetet är organiserat 

i olika enheter som ska leverera specifika tjänster. Samtidigt visar studien av Thilander (2013) 

på att det som förefaller effektivt på en övergripande nivå inte alltid upplevs som effektivt för 

linjecheferna. HR-utvecklingen och dess allt mer strategiska roll leder enligt Whittaker och 

Marchington (2003) till ett ökat personalansvar för linjecheferna. Idag förväntas linjechefer bli 

generalister och rollen kräver en hel del kompetens och kunskap inom många olika områden. I 

och med HR-transformationen måste även HR-funktionen spela nya roller och förvärva nya 

kompetenser. HR-funktionen måste kunna leverera tjänster som ger strategiskt mervärde och 

administrativ effektivitet menar Boglind, Hällsten och Thilander (2013). Boglind, m.fl. (2013) 

anser att en specialisering av HR-tjänster gör det svårt för cheferna att bedöma vilket stöd som 

kan förväntas av HR-funktionen. Thilander (2013) menar vidare 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. 

HR-transformationen är ett vanligt fenomen inom både privata och offentliga organisationer. I 

och med HR-transformationens genomslag finns ett behov av att undersöka konsekvenserna av 

den, då tidigare forskning visar på att modellen medför utmaningar. För att möjliggöra ett 

framgångsrikt arbetssätt för HR-funktionen anser Ulrich och Brockbank (2005) att det är 
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betydelsefullt att undersöka chefernas tankar och åsikter. Utgångspunkten för denna studie blir 

därmed att undersöka hur linjechefer inom en offentlig organisation uppfattar en centraliserad 

HR-funktion. Denna studie kommer bedrivas som en kvalitativ fallstudie inom Falu kommun. 

Genom att uppmärksamma linjechefernas åsikter är förhoppningen att HR-funktionen ska 

kunna generera ett ändamålsenligt stöd och finna lösningar på de utvecklingsområden som 

studien synliggör. Vidare är förhoppningen att resultatet av studien kan vara applicerbart på 

andra offentliga organisationer som genomgått en HR-transformation. 

 
1.1. Bakgrund 
Falu kommun har cirka 4500 anställda och består av sex förvaltningar; Barn- och 

utbildningsförvaltningen, Kommunstyrelseförvaltningen, Kultur- och fritidsförvaltningen, 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, Omvårdnadsförvaltningen och 

Socialförvaltningen. Personalfunktionen har genomgått en HR-transformation och den sista 

HR-medarbetaren lämnade förvaltningen 2017. Personalkontoret sitter nu centraliserat och är 

uppdelat i en strategisk HR-funktion, ett HR-center, ett rekryteringscenter, en avdelning för 

bemanning och en avdelning för lön. HR-funktionen är stöd för hela organisationen och möter 

cirka 230 chefer genom servicefunktionen HR-center (Personlig kommunikation, 21 februari 

2019). Omorganiseringen ska ge linjecheferna precis som Ulrich (1995) beskriver det, ett mer 

effektivt och mer specialiserat stöd då de bland annat kan vända sig till ett servicecenter. 

Undersökningens inriktning och syfte har efterfrågats av HR-center som i sin tur arbetar 

strategiskt för att förbättra HR-funktionen, och deras arbetsuppdrag ligger till grund för denna 

studie för att kunna synliggöra tänkbara utvecklingsmöjligheter. 

HR-centers ansvar är enligt beskrivningen av arbetsuppdraget att utifrån en strategisk och 

konsultativ roll aktivt stötta verksamheterna i att klara sina uppdrag och mål, samt samordna 

och utveckla processer och strategier för kommunens HR-frågor. De ska vara en självklar 

samarbetspartner till chefer i organisationen och utveckla chefers kompetens inom 

personalfrågor. HR-center ska stötta cheferna i administrativa processer, arbetsrätt och 

kollektivavtal, arbetsmiljö och rehabilitering, ledarutveckling, lönesättning, pensioner med 

mera. Deras arbete ska präglas av ett stödjande och inspirerande förhållningssätt gentemot 

verksamheterna. När det gäller processer och arbetssätt i syfte att säkerställa följsamhet 

gentemot lagar och regler ska HR-center i viss mån även inta ett styrande förhållningssätt. 

Utbildningar till kommunens chefer inom ovan nämnda områden är en del av arbetet. HR-center 
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arbetar också med att ta fram policydokument och riktlinjer i diverse personalpolitiska frågor. 

Deras ledord är stötta, tillåta, respektera och prestigelöshet (Se Bilaga 1). 

 
1.2. Syfte 
Syftet med studien är att undersöka samt analysera hur linjechefer uppfattar en centraliserad 

HR-funktion. Vidare är syftet att synliggöra eventuella utvecklingsmöjligheter för att HR-

center inom en offentlig organisation ska kunna generera ett ändamålsenligt stöd.  

 
1.3. Frågeställningar 

 Hur uppfattar linjechefer HR-funktionens förändrade roll? 

 På vilket sätt har linjechefens roll påverkats av det omorganiserade personalarbetet? 

 Hur fungerar samspelet mellan linjecheferna och HR-funktionen idag? Finns det 

eventuella utvecklingsmöjligheter? 

 
1.4. Avgränsning 
Studien är avgränsad till linjechefer inom Falu kommun. Linjecheferna har likvärdiga 

chefspositioner, för att sedan få en så bred bild som möjligt och för att få ett mer generaliserbart 

resultat har olikheter förekommit vad gäller förvaltning, kön, ålder och erfarenhet av chefsyrket. 

Uppsatsen utgår ifrån ett chefsperspektiv och fokuserar på deras uppfattning av en centraliserad 

HR-funktion. I urvalet av respondenter varierar linjechefernas anställningstid inom Falu 

kommun, vilket även påverkar om de har varit med under HR-transformationen.   

 
1.5. Definiering av begrepp 
I denna studie återkommer vissa begrepp som vi anser är av betydelse att definiera för att 

förtydliga dess innebörd. Med HR-transformation menas i denna studie den omorganisering 

som skett, som innebär att HR-funktionen har blivit en centraliserad enhet, begreppet 

omorganisering används också och syftar då till just HR-transformationen. Vidare används 

begreppet HR-funktion, vilket innefattar organisationens hela HR-avdelning och alla de olika 

avdelningarna. HR-center är i sin tur en del av HR-funktionen dit linjecheferna i första hand 

ska vända sig. 
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2. Teoretisk referensram 
 

Nedanstående avsnitt inleds med en beskrivning av HR-funktionens förändrade roll som är en 

effekt av konceptet HR-transformation. Vidare beskrivs framväxten av en shared service-

organisation och hur det har påverkat personalvetarens- samt linjechefens roll. Därefter 

behandlas teorier kring samspelet mellan HR-funktionen och chefer, samt de svårigheter som 

ett decentraliserat personalarbete medför. Slutligen redogörs metoder för att skapa samspel 

mellan aktörerna.  

________________________________________________________________ 

 
2.1. HR-funktionens förändrade roll 
Omorganisering av personalarbetet har blivit allt mer vanligt bland stora organisationer, då det 

finns ett behov av att bedriva HR-funktionens arbete på ett sätt så att det blir mer 

kostnadseffektivt, värdeskapande och strategiskt (Thilander, 2013). Personalarbetet har 

utvecklats från att vara en administrativ stödfunktion till att bli en del av företagets ledning. 

HR-funktionens arbetsuppgifter ska specialiseras och anpassas till strategiska mål. En 

anledning till den utvecklingen menar Thilander (2013) var att ny teknologi möjliggjorde mer 

effektivt arbete inom HR-funktionen, då administrationen till större del kunde flyttas över till 

system. Beer (1997) påvisar även vikten av att förflytta det administrativa personalarbetet från 

HR-avdelningen ut till linjechefer för att skapa kostnadseffektivitet. Ytterligare ett motiv som 

gjort att det blivit allt mer populärt att förändra personalarbetet är att öka statusen för 

medarbetare inom HR-funktionen. Förändringen har gjort att HR-arbetet är mer strategiskt och 

idag är det även vanligt förekommande att HR-medarbetare återfinns i ledningsgrupper inom 

olika organisationer. Även Boxall och Purcell (2016) menar att HR-arbetet har ett mer 

strategiskt perspektiv idag, då det till stor del handlar om att säkerställa att olika HRM-strategier 

integreras med organisationens affärsstrategi. En viktig del i det strategiska HRM-arbetet är att 

se till att alla HR-system har samma budskap. Om HR-funktionen sänder ut motstridiga 

budskap i organisationen kan det leda till osäkerhet och ineffektivitet.   

Olika idéer om organisationers behov av att organisera och förändra personalarbetet har samlats 

till en lösning som benämns som HR-transformation (Boglind m.fl., 2013). Det var i början av 

1990-talet som begreppet HR-transformation introducerades och grundidén handlar om att 

organisera HR-arbetet enligt en modell som heter shared service-organisation. En shared 

service-organisation bygger på tre delar, en serviceenhet, en expertfunktion och lokala HR 

businesspartners. Serviceenheten utför transaktionellt HR-arbete som innebär mer 
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standardiserade och administrativa tjänster. Expertfunktionen och lokala HR businesspartners 

arbetar istället transformativt vilket syftar till att skapa värde för såväl interna som externa 

aktörer. Genom att det standardiserade HR-arbetet fördelas ut till linjechefer skapar det 

utrymme för HR-specialister att bedriva det strategiska och värdeskapande arbetet (Ulrich, 

1995). Detta anses vara nyckeln till att skapa en mer konkurrenskraftig organisation där 

personalarbetet kan bedrivas på ett mer specialiserat sätt av mer kvalificerad HR-personal. En 

viktig del i det strategiska arbetet är att ha en dialog med linjecheferna kring vad HR-funktionen 

kan göra för att bidra med värde till verksamheten. Beer (1997) menar samtidigt att linjechefer 

måste utveckla sitt eget personalarbete utan att behöva förlita sig på HR-funktionen, för att 

skapa effektivitet i organisationen. 

Omorganiseringen av HR-arbetet i en shared-service-organisation bör leda till att linjecheferna 

får ett mer effektivt och ändamålsenligt HR-stöd. Linjecheferna kan efter omorganiseringen 

även få ett mer specialiserat stöd då de bland annat kan vända sig till ett organiserat 

servicecenter (Boglind m.fl., 2013). Dessa fördelar upplevs dock inte alltid som lika positivt 

och effektivt för linjechefer. En orsak till det menar Boglind m.fl. (2013) är att linjechefer 

tidigare har haft en fysisk närhet till HR-medarbetare och dess stöd och att det efter 

transformationen har ersatts av IT-stöd via telefon och mail samt interaktiva servicetjänster. 

Det i sin tur har gjort att linjechefer behöver och förväntas i första hand söka information via 

olika intranät. Andra alternativet är att ringa eller maila HR-medarbetare för att få stöd i olika 

ärenden. 

 
2.2. Personalvetarens roll 
I och med HR-transformationen menar Boglind m.fl. (2013) att HR-funktionen måste spela nya 

roller samt förvärva nya kompetenser. HR-funktionen måste kunna leverera tjänster som ger 

strategiskt mervärde, administrativ effektivitet, medarbetarengagemang och 

förändringsförmåga. Ulrich och Brockbank (2007) har definierat personalvetarens roller i fyra 

övergripande kategorier. En personalvetare kan axla flera av de roller som beskrivs. Den första 

rollen de beskriver benämns som medarbetarens talesperson. Det innebär att se till att relationen 

mellan arbetsgivare och arbetstagare fungerar på ett tillfredsställande sätt. Den andra rollen 

definierar de som kompetensutvecklare och rollen är kopplad till organisationens strategiska 

frågor. En annan del av denna roll är kopplad till personalvetarens funktion som chefsstöd och 

handlar om att ha ett coachande förhållningssätt och utveckla beteenden och attityder hos 

chefer. Personalvetaren coachar chefer till medvetna och motiverade handlingar i ärenden som 

rör medarbetarna. Funktionsexpert är den tredje rollen som Ulrich och Brockbank (2007) tar 
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upp och rymmer allt tänkbart personalarbete. Här utformar personalvetaren HR-rutiner och HR-

processer som ska implementeras och användas i organisationen. Funktionsexperten skapar 

rutinmässiga lösningar såsom personalhandböcker där medarbetare och chefer själva kan söka 

svar på enklare personalfrågor. Konsultativt arbete utförs ute i organisationen och 

implementering av nya system. Enligt Ulrich och Brockbank (2007) är det omöjligt för 

personalvetare att känna till teorier och forskning inom personalarbetets alla områden. Därför 

behöver HR-specialisten fördjupa sig inom ett specifikt område och skaffa sig expertkunskaper. 

Fjärde rollen som de tar upp är strategisk partner. Rollen innebär att organisera ett strategiskt 

personalarbete som hjälper organisationen framåt. Här är HR-funktionen en del av 

ledningsgruppen och bidrar med kunskaper om människa och organisation. Vidare menar 

Ulrich m.fl. (2013) att HR-funktionen ska vara en trovärdig aktör och uppnå förtroende genom 

att ha god kännedom om organisationen. 

 
2.3. Linjechefens roll 
Whittaker och Marchington (2003) beskriver att linjechefer har fått ett ökat personalansvar i 

och med HR-utvecklingen och dess allt mer strategiska roll. Detta har framförallt framkommit 

kring det operativa arbetet, men också en del övergripande HR-uppgifter. De påvisar att 

linjechefer upplever detta som positivt och att de kan arbeta med sådant som berör utveckling 

och motivation av personal. HR-avdelningen och dess expertkunskap är dock ett viktigt stöd i 

arbetet. Det framkommer att linjecheferna anser att det är viktigt att få stöd, utbildning och 

information av HR-funktionen för att kunna hantera personalfrågor korrekt. Whittaker och 

Marchington (2003) belyser även att linjechefens erfarenhet kan påverka vilket personalansvar 

de tar. Deras studie visade på att de mer erfarna linjecheferna ansåg att det nya personalansvaret 

var relativt positivt då de klarade av uppgifterna väl, utan allt för mycket operativ hjälp. Enligt 

Hällsten och Tengblad (2006) är det linjecheferna som är ansvariga för det dagliga 

personalarbetet och medarbetarna ska i första hand vända sig till dem vid HR-frågor, medan 

personalfunktionen fungerar som en resurs och chefsstöd. Personalansvaret innefattar det 

operativa personalarbetet och rutinmässig ledning. Ansvaret innebär bland annat rehabilitering, 

arbetsmiljö och kompetensförsörjning. Idag förväntas linjechefer bli generalister och ha ett 

omfattande operativt ansvar även för ekonomi, produktion och verksamhet. Thilander (2013) 

menar att decentraliseringen av personalansvaret har gjort att linjecheferna har fått en ökad 

förståelse för HR-frågornas betydelse när det gäller hälsa och arbetsmiljö, vilket i sin tur har 

skapat förutsättningar för ett bättre arbetsklimat. 
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2.4. Samspelet mellan HR-funktionen och linjechefer 
Relationen mellan HR och chefer är idag en komplex fråga menar Holt Larsen och Brewster, 

(2003) och en gräns för vart ansvaret bör ligga mellan chef och HR-funktion är svår att dra, 

vilket kan medföra problem med ansvarsfördelningen. Deras studie visar på att HR alltmer 

lämnar den administrativa rollen och istället har en mer konsult-liknande roll gentemot 

cheferna. Detta innebär att det administrativa arbetet i större utsträckning förflyttas till cheferna. 

Förflyttningen av arbetsuppgifterna skapar otydlighet i vem som ska göra vad och rollerna 

mellan HR och chefer blir otydliga. En viktig faktor blir att tydliggöra HR-funktionens arbete 

för att det ska blir mer värdeskapande och för att personalen i organisationen ska veta vad de 

kan förvänta sig av dem (Ulrich & Brockbank, 2007). Relationen mellan chefer och HR 

kännetecknas enligt Boglind m.fl. (2013) av att lösa personalarbetet på bästa sätt, där HR agerar 

som bollplank. Enligt Whittaker och Marchington (2003) medför decentralisering av 

personalansvar till linjecheferna en effektivare styrning, då linjecheferna är mer insatta i de 

lokala förutsättningarna och har närmare kontakt med verksamheten än vad HR-funktionen har. 

Det gör att chefen ofta kan ge mer direkt respons samt bidra till lösningar som är mer i fas med 

organisationens affärsmål än vad HR-funktionen kan. 

Whittaker och Marchington (2003) menar att ett stöttande samarbete är betydelsefullt för att 

personalarbetet ska fungera bra och stöd är enligt cheferna HR-funktionens viktigaste bidrag. 

Personalarbetet kan således bli besvärligt om det förekommer bristande stöd från HR-

funktionen. Stödet från HR kan dessutom bidra till chefernas egen utveckling och förbättrade 

prestationer. Det måste finnas ett fungerande samarbete mellan HR-funktionen och chefen för 

att HR-funktionen ska kunna stödja chefen i de frågor där chefen inte har tillräcklig kunskap. 

Vidare beskriver Whittaker och Marchington (2003) samt Holt Larsen och Brewster (2003) att 

cheferna ser ett bekymmer med att HR-funktionen har blivit mindre närvarande och att den 

personliga kontakten minskat. Den personliga kontakten med HR-funktionen ansåg cheferna 

vara avgörande för att kunna behandla svårare frågor och få stöd på rätt sätt. Boglind m.fl. 

(2013) konstaterar i deras forskning att chefer upplever att de kan ta upp känsliga frågor med 

HR-medarbetare som de har etablerat en personlig relation till, och menar att en centralisering 

av HR-funktionen försvårar möjligheterna att etablera den kontakten. Vid en HR-

transformation ska linjecheferna i första hand söka stöd via självservice eller expertenheter, 

dock visar deras studie på att vanan att nyttja de personliga relationerna är svår att bryta 

eftersom linjecheferna helst söker personlig kontakt med lokala HR-medarbetare som de känner 

sedan tidigare. Linjechefer har därmed en tendens att hitta olika tillvägagångssätt för att komma 

runt de mer “tvingande” arbetssätten för att söka stöd i HR-arbetet, då behovet av personliga 
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kontakter och relationer är stort. Detta leder till att delar av syftet med HR-transformationen 

inte infrias menar Boglind m.fl. (2013). I studien av Whittaker och Marchington (2003) 

framkommer det att linjecheferna anser att HR-medarbetarna behöver bli synligare och mer 

närvarande i organisationen. Thilander (2013) menar också på att avståndet mellan linjechefer 

och HR ökar när stödet från HR-funktionen baseras på olika IT-lösningar och det finns då en 

risk att linjecheferna uppfattar funktionen som avskild från verksamheten. Granberg (2011) 

påvisar att IT-lösningar kan medföra missförstånd och att chanserna för att kommunikationen 

tolkas på rätt sätt ökar när den sker ansikte mot ansikte.  

 
2.5. Svårigheter med en centraliserad HR-funktion 
En konsekvens med att organisera HR-funktionen i en shared service-organisation är att olika 

funktioner förväntas hantera specifika ärenden på ett standardiserat och specialiserat sätt. Detta 

medför att linjecheferna får kontakta olika funktioner och personer i ett och samma ärende, 

vilket upplevs fragmentariskt och linjecheferna efterlyser mer kontinuitet enligt Boglind m.fl. 

(2013). Vidare tar Boglind m.fl. (2013) upp att det är svårt för linjechefer att ha en överblick 

över vilket stöd de kan räkna med att få om de inte har läst och tolkat tjänstekatalogen, som ska 

beskriva vilka tjänster de olika HR-enheterna kan utföra och vara stöttande i. 

Holt Larsen och Brewster (2003) belyser att ett problem med att delegera personalansvaret till 

cheferna är att de kan ha en negativ inställning till det nya ansvaret alternativt att de inte känner 

sig tillräckligt kunnig inom området, eller att de har för lite tid för att engagera sig i det. Teo 

och Rodwell (2007) visar på att otydliga roller kan vara grunden till att problem uppstår. 

Cheferna kan uppleva frustration när HR-funktionen inte längre levererar det stöd i operativa 

frågor som de tidigare gjort. Studien visar att HR-funktionen försätts i en dubbelroll, vilket 

innebär att de ska arbeta allt mer strategiskt medan chefer fortfarande behöver det operativa 

stödet. Harris, Doughty och Kirk (2002) menar att det kan uppstå frustration som orsakas av att 

det finns skilda meningar i vad HR-funktionen anser att de ska arbeta med och vad chefer vill 

att HR-medarbetarna ska göra. Främst för att linjecheferna förväntar sig att få stöd i samma 

utsträckning som tidigare trots omorganisering och förändrat personalansvar. 

Chen, Hsu och Yip (2011) menar att det krävs ett bra samarbete och en god kommunikation 

mellan HR och linjecheferna för att HR-funktionen ska uppskattas i större grad. Chen m.fl. 

(2011) samt Watson, Maxwell, och Farquharson (2006) menar att misstolkningar kan bero på 

chefernas otillräckliga förståelse över HR:s funktion och arbetsuppgifter. Därmed kan 

linjecheferna ha högre förväntningar på HR:s arbete än vad som egentligen ingår i deras 
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ansvarsområde. För att linjechefer ska kunna ta sitt personalansvar menar Thilander (2013) att 

det måste finnas ett strategiskt partnerskap. Genom att förtydliga linjechefernas personalansvar 

och ge dem adekvat utbildning, kan de hantera de oklarheter som det nya personalansvaret kan 

medföra.  

 
2.6. Metoder för att skapa samspel 
Boglind m.fl. (2013) menar att omorganisering av personalarbetet inte bara inbegriper 

förändringar av organisationsscheman, befattningar och processer. Det handlar också om 

förändringar av uppfattningar och föreställningar som finns kring handlings- och 

samspelsmönster. Uppfattningar och föreställningar behöver omkonstrueras av aktörerna för att 

få en samsyn. Det reella samspelet måste också ändras och ett första steg är att identifiera hur 

samspelet och relationerna ser ut idag. För att en varaktig förändring ska kunna uppnås menar 

Thilander (2013) att chefsrollen och chefers agerande i chefs-/HR-arbetet behöver diskuteras. 

Boglind m.fl. (2013) tar upp att organisationer som genomför omorganisering av 

personalarbetet ofta saknar gemensamma arenor för samtal mellan olika grupper av aktörer 

kring hur planerade och genomförda förändringar av HR-arbetet påverkar dem. Det krävs en 

dialog om roller, ansvar och förväntningar för att skapa ett varaktigt samspel. Därför blir det 

viktigt att skapa nya forum och metoder för att åstadkomma en kontinuerlig dialog kring vad 

linjecheferna och HR-medarbetarna förväntas utföra samt hur deras samspel i HR-arbetet ska 

fungera i praktiken. Det gäller att hitta samarbetsformer som tar till vara aktörernas 

förutsättningar och förmågor. Även Thilander (2013) menar att det måste finnas mötesplatser 

för linjechefer och HR-medarbetare där de kan diskutera hur de ser på sina respektive roller, 

annars är risken stor att förändringsarbetet inte blir som det är tänkt. Boglind m.fl. (2103) 

förespråkar att utveckla både linjechefernas och HR-medarbetarnas uppfattning om sina egna 

och varandras roller. Beer (1997) menar vidare att utbildning för både chefer och HR-

medarbetare kan hjälpa till att övervinna de hinder som kan uppstå. Ulrich (1995) belyser att 

det är viktigt att involvera linjecheferna i det strategiska HR-arbetet så att det förstår vikten av 

det och hur det samverkar med verksamhetsmålen. 

 
2.7. Sammanfattning av teoretisk referensram 

Sammanfattningsvis ska en HR-transformation leda till en bättre fungerande organisation och 

HR-arbetet ska bli specialiserat, strategiskt och värdeskapande. Tidigare forskning påvisar dock 

att konceptet medför vissa utmaningar. Den gemensamma utgångspunkten för tidigare studier 

är att det som förefaller effektivt på en övergripande nivå inte alltid upplevs som effektiv av 
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linjecheferna. Genom att linjecheferna fått ett ökat personalansvar skapas det utrymme för HR-

specialisterna att arbeta mer strategiskt. Detta leder dock till att både linjechefer och HR-

medarbetare måste förvärva nya kunskaper och finna nya arbetssätt. Forskning visar på att det 

finns en komplexitet vad gäller samspelet mellan linjechefer och HR-funktionen när HR blir 

mindre närvarande och stödet ersätts av IT-system. Centraliseringen medför att de personliga 

relationerna blir svårare att upprätthålla vilket linjecheferna ser som ett hinder för att få stöd på 

rätt sätt och för att behandla svårare frågor. Tidigare forskning belyser även att det 

administrativa arbetet i större utsträckning förflyttas till linjecheferna i och med att HR allt mer 

intar en konsultliknande roll. Förflyttningen av arbetsuppgifterna skapar otydlighet i vem som 

ska göra vad och rollerna mellan HR och chefer blir därmed otydliga. En annan konsekvens av 

HR-transformationen som tidigare teorier pekar på är att linjecheferna behöver kontakta olika 

funktioner i olika ärenden och att detta upplevs som fragmentariskt. En viktig aspekt i att det 

övergripande personalansvaret har förflyttats till linjecheferna är att se till att de har rätt 

kunskaper för arbetet. För att få samspelet att fungera behövs det en god kommunikation mellan 

aktörerna och gemensamma arenor för att kunna diskutera. Redogörelsen av teorier ligger till 

grund för hur kommande empiri och analysavsnitt kan förstås i förhållande till tidigare 

forskning. 

 
  



 

11 
 

3. Metod 
 

I kommande metodavsnitt presenteras samt motiveras val av metoder och ansatser som använts 

för att besvara studiens syfte och frågeställningar. I detta avsnitt framställs även urval och 

avgränsningar, genomförande av studien samt en beskrivning av analys och databearbetning. 

Slutligen presenteras studiens tillförlitlighet samt för-och nackdelar med metodvalet. 

________________________________________________________________ 

 

3.1. Kvalitativ fallstudie 
Då vi studerar en specifik organisations linjechefer och HR-funktion lämpar sig en fallstudie, 

metodvalet stödjer även undersökningens syfte och omfattning. Fallstudie är enligt Yin (2013) 

en strategi som kan användas när forskaren vill tillhandahålla en djupgående beskrivning av 

förhållanden som förekommer i ett särskilt fall och lämpar sig vid småskaliga projekt. Syftet är 

att gå från det specifika för att belysa det generella. Huvudfokuset är på en enda 

undersökningsenhet till exempel en organisation, vilket gör att området kan studeras på djupet 

och leda till upptäckter som inte annars hade blivit synliga. Denscombe (2016) menar vidare 

att fallstudier ägnar uppmärksamheten åt hur relationer och sociala processer fungerar och 

forskaren är intresserad av vad som händer och av att förklara varför saker inträffar. Då studien 

syftar till att undersöka hur linjecheferna uppfattar en centraliserad HR-funktion, lämpar sig en 

kvalitativ ansats för att studera ämnet och för att samla in data. Den kvalitativa metoden kan 

enligt Bryman (2011) användas för att öka förståelsen kring hur individer uppfattar den sociala 

verkligheten. Vid kvalitativa studier lägger forskaren tyngdpunkten vid ord och analysen ska 

generera teorier. Metoden skapar även en djupare förståelse inom det område som undersöks 

och individers personliga beteenden, värderingar och åsikter kan komma fram (Bryman, 2011). 

Avsikten med studien var att studera ett socialt fenomen som innefattar tolkning av 

linjechefernas uppfattningar, därmed hamnar vår studie inom det hermeneutiska 

förhållningssättet. Denscombe (2016) menar att vid kvalitativa datainsamlingsmetoder har 

forskaren oftast ett hermeneutiskt förhållningssätt, som inriktar sig på att utveckla kunskap om 

människors uppfattningar och erfarenheter inom det valda ämnet. Vidare har litteratur och 

tidigare forskning lagt grunden till vår studie, likt det deduktiva angreppssättet som innebär att 

forskningen utgår från en teorigrund. Studien byggs sedan av empiri för att beskriva 

linjechefernas uppfattning av en centraliserad HR-funktion, på så sätt berörs även ett induktivt 

tillvägagångssätt (Denscombe, 2016). Då förhållningssättet är en kombination mellan induktion 
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respektive deduktion har studien ett abduktivt angreppssätt (Denscombe, 2016). Detta då vi rört 

oss mellan teori och empiri i form av datainsamling som ställts mot tidigare forskning. 

 

3.2. Urval och avgränsningar 

Inledningsvis valde vi att avgränsa oss till första linjens chefer inom Falu kommun vilket kan 

liknas vid ett målinriktat urval. Linjecheferna är dem som i första hand har kontakt med HR-

funktionen och ansågs därmed lämpliga för studien. På så sätt kunde studiens frågeställningar 

samt syfte besvaras. Enligt Bryman (2011) är behovet av att göra ett urval vid en kvalitativ 

forskning alltid aktuellt. Målinriktat urval innebär att urvalet har en mer strategisk grund där 

målet är att skapa överensstämmelse mellan forskningsfrågor och urval. 

När vi sedan tog kontakt med respondenterna användes ett urval som kan liknas vid 

snöbollsurval, i form av att en HR-specialist vid Falu kommun valde ut linjechefer som ansågs 

vara relevanta för studien, som vi sedan kontaktade via mail. Ett snöbollsurval är en form av 

bekvämlighetsurval och innebär att forskaren ser till att få kontakt med ett mindre antal 

människor som är relevanta för studien, för att sedan använda dessa till hjälp för att få kontakt 

med ytterligare respondenter (Bryman, 2011). Kvale och Brinkmann (2014) menar vidare att 

antalet nödvändiga respondenter beror på undersökningens syfte. Då studien syftar till att 

undersöka linjechefernas uppfattning av en centraliserad HR-funktion samt synliggöra 

eventuella utvecklingsmöjligheter ansågs åtta respondenter vara rimligt. I valet av antal 

respondenter tog vi även hänsyn till den tidsram som fanns för undersökningen. I samråd med 

HR-specialisten vid Falu kommun kom vi fram till att ett urvalskriterium skulle vara att 

respondenterna skulle ha likvärdiga chefspositioner inom organisationen. Olikheter har sedan 

förekommit när det gäller kön, ålder, erfarenhet samt förvaltning, för att få en bred bild av 

linjechefernas uppfattning av den centraliserade HR-funktionen. 

 
3.3. Genomförande 
Datainsamlingen har skett i form av åtta individuella, semistrukturerade intervjuer med 

linjechefer inom; Omvårdnadsförvaltningen, Socialförvaltningen, Barn- och 

utbildningsförvaltningen, Kultur- och fritidsförvaltningen, Miljö- och 

samhällsbyggnadsförvaltningen samt sektion Arbetsmarknad, Integration och Kompetens. 

Syftet med semistrukturerade intervjuer är att få respondentens tolkning av världen, forskaren 

introducerar ämnet för respondenten sedan följs intervjusvaren upp av intervjuforskaren (Kvale 

& Brinkmann, 2014). En fördel med semistrukturerade intervjuer menar Bryman (2011) är att 
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respondenterna har möjlighet att exemplifiera svaren så de blir mer utvecklade. Det ges även 

utrymme för forskaren att ställa följdfrågor och på så vis kan en djupare förståelse skapas. Då 

den kvalitativa forskningsintervjun förklarar världen utifrån respondenternas perspektiv kan 

forskaren även förstå samband och hitta mönster (Kvale & Brinkmann, 2014). Utöver de 

individuella semistrukturerade intervjuerna genomfördes även en bakgrundsintervju med 

chefen för HR-center samt en HR-specialist, för att få information om hur HR-funktionen är 

utformad idag. Efter mötet fick vi även ta del av HR-centers arbetsuppdrag (Se Bilaga 1). 

Informationen som framkom vid intervjun och HR-centers arbetsuppdrag är det som ligger till 

grund för rubriken Bakgrund under det inledande avsnittet. 

Inför de semistrukturerade intervjuerna skapades en intervjuguide. Den fungerade som stöd så 

att intervjuerna hölls inom ramen för studiens syfte, och följdfrågor utvecklades allt eftersom. 

En fördel med intervjuguide menar Trost (2014) är att respondenterna kan styra frågeordningen 

och fördjupa svaren samtidigt som forskaren på ett kontrollerat sätt kan säkerställa att alla frågor 

besvaras. Intervjufrågorna i intervjuguiden har tematiserats under fem kategorier (Se bilaga 2) 

och Kvale och Brinkmann (2014) menar att planering och tematisering av intervjuguiden är 

viktig för att få de svar som behövs i undersökningen. När respondenterna tillfrågades via mail 

om de ville delta i intervjun skickades även ett informationsbrev ut. Informationsbrevet 

skickades ut för att informera om studiens syfte, hur lång tid intervjuerna beräknades ta, samt 

vårt ställningstagande till de forskningsetiska principerna (Se bilaga 3). Efter att respondenterna 

tackat ja till att medverka i studien skickades även en beskrivning av HR-centers arbetsuppdrag 

ut. Eftersom vissa av intervjufrågorna berörde HR-centers arbetsuppdrag var det viktig att 

linjecheferna hade tagit del av det innan intervjuerna. Detta för att de skulle få möjlighet att 

förbereda sig och fundera över områden de skulle vilja ta upp kopplat till HR-funktionens 

arbete. 

De enskilda intervjuerna genomfördes i konferensrum på respondenternas arbetsplatser och 

pågick mellan 30–50 minuter. Anledningen till att intervjuerna ägde rum i konferensrum är att 

de då kunde genomföras i en lugn och ostörd miljö. Innan intervjuerna genomfördes tillfrågades 

respondenterna om tillåtelse att spela in intervjuerna. Under intervjuerna har vi båda deltagit, 

vilket har gjort att en av oss kunde föra anteckningar medan den andra förde samtalet. Under 

intervjun ställdes kontrollfrågor för att se att svaren uppfattats rätt. Denscombe (2016) menar 

att det är viktigt att försöka klargöra innebörden av svaren under intervjun för att minska risken 

för misstolkningar. 
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3.4. Analys och databearbetning 
Denscombe (2016) skriver att syftet med att analysera är att få en bättre förståelse av det som 

har undersökts. I processen med att analysera den data som framkommit finns det ett flertal steg 

att följa. Efter att intervjuerna genomförts påbörjades det första steget vilket var att transkribera 

det inspelade materialet. Bryman (2011) menar att kvalitativa forskare är intresserade av både 

vad respondenterna säger och hur de säger det och det är viktigt med en fullständig redogörelse 

av intervjuerna. I detta steg numrerades även respondenterna mellan ett till åtta (Se bilaga 4) 

för att kunna se vem som sagt vad, då vi valt att citera några meningar i resultat- och 

analysavsnittet. Vid transkriberingen har vi valt att fokusera på helheten för att hitta mönster i 

den insamlade empirin. Fördelen med att transkribera är att intervjupersonernas ordalag 

bibehålls. Det är av intresse för forskaren att i efterhand kunna ta del av intervjun för att på så 

sätt kunna gå tillbaka och kontrollera vad som sagts. Genom att ha materialet nedskrivet blir 

bearbetningen enklare och gör att återkommande teman kan urskiljas och jämförelser kan göras 

mellan data (Bryman, 2011; Denscombe, 2016). Steg två innebar att leta efter återkommande 

teman och föra anteckningar för att fånga idéer. Detta har vi gjort kontinuerligt för att lättare 

kunna hantera materialet från intervjuerna. Vilket även ledde till att några frågor adderades till 

intervjuguiden. Bryman (2011) menar även att det kan hjälpa till att öka förståelsen av data och 

bidra till det teoretiska urvalet. Därefter har data brutits ned och tematiserats. Tematiseringen 

gjordes genom att finna återkommande nyckelord som markerats i olika färger och 

kommenterats med notiser i marginalen. Steg fyra var att skriftligt presentera och tolka fynden. 

De teman vi kommit fram till återfinns som rubriker under resultatdelen. Eftersom vi redan i 

intervjuguiden utformade fem teman underlättade detta sammanställningen av resultatet och 

analysen. De centrala delarna i relation till studiens syfte har sedan identifierats och ställts mot 

befintlig forskning och teorier inom det valda området. Enligt Denscombe (2016) är en 

utmaning med kvalitativ forskning att all data inte kan presenteras. 

 
3.5. Forskningsetiska principer 
Under studien har de forskningsetiska principerna som Bryman (2011) tar upp beaktats. 

Principerna är uppdelade i fyra olika områden; informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Informationskravet innebär att forskaren ska 

informera samtliga deltagare om undersökningens syfte. Forskaren ska då presentera de 

moment som kommer ske samt att deltagandet är frivilligt och att respondenten när som helst 

kan avbryta. Samtyckeskravet handlar om att deltagarna i undersökningen själva bestämmer 

över sin medverkan samt att forskaren då ska inhämta samtycket. Innan undersökningen 
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påbörjades skickades som tidigare nämnt ett informationsbrev ut till respondenterna och de har 

godkänt sitt deltagande i studien. Konfidentialitetskravet innebär att alla uppgifter kring 

deltagarna ska behandlas och förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan komma åt dem. 

Vidare handlar nyttjandekravet om att de uppgifter som forskaren samlar in om deltagarna 

endast får användas i forskningssyfte (Bryman, 2011). Ljudupptagningar och anteckningar från 

intervjuerna har endast använts i forskningssyfte och raderas då uppsatsen är färdigställd. I 

studien går det inte att utläsa vem som sagt vad då respondenterna är anonyma. Vid 

intervjutillfället har respondenten fått ta del av vårt ställningstagande till de forskningsetiska 

principerna. Genom att förhålla oss till dessa krav har vi säkerställt att uppsatsen är genomförd 

på ett etiskt sätt. 

 

3.6. Forskningskvalitet 
För att bedöma kvalitén i forskningen förklarar Bryman (2011) att reliabilitet och validitet är 

viktiga kriterier. Dessa begrepp berör till större delen den kvantitativa forskningen, då den 

undersökningsmetoden avser mätningar. För att ändå kunna använda begreppen reliabilitet och 

validitet vid en kvalitativ undersökning har vi använt oss av ett grundläggande kriterium som 

tagits fram som en motsvarighet, vilket Bryman (2011) benämner som tillförlitlighet. Vidare 

delas tillförlitlighet in i fyra olika delar, trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet samt möjlighet 

att styrka och konfirmera. För att uppnå trovärdighet är det viktigt att presentera resultaten som 

framtagits till de personer som deltagit i undersökningen. Detta för att bekräfta att forskaren 

uppfattat respondenternas tolkning av verkligheten på rätt sätt (Bryman, 2011). Vi valde att 

ställa bekräftande frågor till respondenterna vid intervjuerna, vi kunde då kontrollera att vi 

uppfattat och tolkat svaren på rätt sätt. Samtliga respondenter som deltagit i undersökningen 

erbjöds även att få ta del av det slutliga arbetet. Syftet med detta är att få en bekräftelse på den 

beskrivning som forskaren har förmedlat. Överförbarhet handlar om att kvalitativa forskare bör 

inkludera täta beskrivningar av detaljer som ingår i en kultur i sina undersökningar för att sedan 

se hur pass överförbara resultaten skulle vara i en annan miljö (Bryman, 2011). Vi har 

genomgående försökt ge en tydlig beskrivning av processen och redogjort för vårt 

tillvägagångssätt så noggrant som möjligt i hopp om att studien ska gå att genomföras på andra 

arbetsplatser, till exempel inom andra kommuner, vilket även har ökat tillförlitligheten. 

Vidare handlar pålitlighet om att forskaren bör ha ett granskande synsätt och redovisa alla faser 

i forskningsprocessen för att någon ska kunna bedöma kvaliteten på undersökningen (Bryman, 

2011). Då det ständigt sker förändringar i den sociala verkligheten tillika den valda 
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organisationen för vår undersökning är vi medvetna om att vår undersökning avser resultat vid 

ett specifikt tillfälle och att det kan komma att förändras. Granskning av vår studie kommer att 

ske i form av handledning i framställandet av vår uppsats. För att sedan kunna styrka och 

konfirmera undersökningens resultat gäller det att forskaren säkerställer att personliga åsikter 

och värderingar inte påverkat slutsatserna av undersökningen (Bryman, 2011). Genom att vi 

under snart tre års tid har studerat ämnet personal och arbetsliv har vi en viss förförståelse inom 

ämnet vilket kan påverka vår tolkning och förståelse av forskningen. Enligt Kvale och 

Brinkmann (2014) kan detta hanteras genom att forskaren själv reflekterar över hur 

förförståelsen kan ha påverkat inhämtningen av data. Därmed har vi tagit detta i beaktande 

under studien och försökt förhålla oss så kritiska som möjligt.  

 
3.7 Metoddiskussion 
Till grund för studien har vi använt oss av en kvalitativ forskningsmetod, vilket används när 

forskaren vill få en djupare förståelse och hitta mönster och är därmed ändamålsenligt för oss. 

Vi är dock medvetna om att det finns nackdelar med denna metod. En nackdel med kvalitativa 

forskningsresultat är enligt Bryman (2011) att data tolkas av forskaren. En risk finns att vi har 

misstolkat information under datainsamlingen och därmed kan det ha påverkat resultatet 

oavsiktligt. Genom att använda följdfrågor vid intervjuerna och genom att redovisa 

respondenternas egna citat i resultatdelen har vi dock försökt motverka detta. Kvaliteten på den 

data som produceras vid intervjuer är även beroende av intervjuarens färdigheter menar Kvale 

och Brinkmann (2014). Vi är medvetna om att vi är ovana vid att intervjua människor vilket 

bland annat har gjort att följdfrågorna har varierat mellan de olika intervjuerna. 

Kvalitativa studier kritiseras ofta för att de inte uppnår generaliserbarhet eftersom det i princip 

är omöjligt att kopiera ett socialt sammanhang (Kvale & Brinkmann, 2014; Denscombe, 2016). 

Stake (1995) hävdar dock att fallstudier har ett värde i sig och att det utifrån en fallstudie ofta 

går att göra generaliseringar för hela det område som fallet ingår i. Då vår studie är specifikt 

inriktad på Falu kommun anser vi att valet av en kvalitativ fallstudie lämpar sig. Den kunskap 

som producerats ska användas inom den organisation som vi riktar oss till för att de ska kunna 

hitta lösningar för att utveckla sin HR-funktion. Genom att detaljerat beskriva vårt 

tillvägagångssätt och resultat kan dock resultatet även vara applicerbart inom andra kommuner 

som genomgått en HR-transformation. 

En metodkombination med både en kvalitativ och en kvantitativ metod hade kunnat användas 

för att få en mer omfattande bild av ämnet. Denscombe (2016) påpekar att användning av mer 
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än en metod kan förbättra forskningsfynden och ge en mer fullständig och komplett bild av det 

som studeras. Dock menar Denscombe (2016) att när en strategi för en forskning väljs måste 

även tidsfristen beaktas. Eftersom vi hade en utsatt tidsgräns för arbetet har vi valt att begränsa 

oss till en metod som är genomförbar inom tidsramen. En annan form av metodkombination 

som Shenton (2004) tar upp är att använda sig av ett brett spektrum av informationskällor vid 

urvalet. Genom det kan individuella synpunkter och erfarenheter verifieras mot andra och i 

slutändan kan en bild av attityder, behov eller beteenden hos de undersökta byggas utifrån 

bidrag från en rad människor. Vid urvalet av respondenter har vi därför sett till att det finns en 

variation i erfarenhet, förvaltning, kön och ålder. Detta för att få varierande och värdefull empiri 

som förhoppningsvis kommer vara till nytta för HR-funktionen och dess arbete. 
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4. Resultat och analys 
 

I detta avsnitt presenteras resultatet av den insamlade empirin under fem teman. Inledningsvis 

behandlas linjechefernas uppfattning av HR-funktionens förändrade roll. Efter det redovisas 

linjechefens roll, där ingår det administrativa arbetet, utbildning och arbetsfördelning mellan 

linjecheferna och HR. Detta följs av samspelet mellan HR och linjechefer och metoder för att 

skapa samspel. Till sist presenteras linjechefernas syn på hur HR-funktionen kan utvecklas. 

Dispositionen i detta avsnitt avser att varje tema följs av en analys. 

_______________________________________________________________ 

 

4.1. HR-funktionens förändrade roll 
Samtliga respondenter vid Falu kommun känner till att det skett en omorganisering av 

personalarbetet och att HR-funktionen idag är centraliserad. Hälften av de intervjuade 

linjecheferna uppger att de varit med under omorganiseringen. En av respondenterna nämner 

att HR-transformationen har utvecklats över tid och att den nya HR-funktionen fungerar bättre 

nu än tidigare. Vilket kan förklaras genom att linjecheferna har vant sig vid det nya arbetssättet 

menar respondenten. Merparten av respondenterna förstår syftet med omorganiseringen, de ser 

även värdet av att medarbetarna inom HR-funktionen ska arbeta tillsammans som experter och 

att linjecheferna ska kunna hantera de enkla personalfrågorna. Vidare nämner de att HR-

funktionen blir mer specialiserad i och med att HR-specialisterna kan utbyta kunskap och 

erfarenhet med varandra nu.  

“Centraliseringen ger en större styrka till HR-funktionen, med erfarenhetsutbyte internt inom 

organisationen.” (Respondent 5)  

En av respondenterna nämner att omställningen var svårare till en början, en anledning till det 

var att linjecheferna hamnade långt ifrån HR-funktionen och på så sätt förlängdes 

kontaktvägarna. Vidare förklarar respondenten att när det fanns en HR-medarbetare på plats 

blev den en naturlig del av ledningsmöten och kunde då svara på personalfrågor direkt. De 

respondenter som varit med under omorganiseringen beskriver att de saknar en HR-

medarbetare fysiskt på plats och den personliga kontakten som då fanns. De respondenter som 

uppger att de inte saknar en person på plats menar ändå att de gärna hade haft närheten till HR-

specialisterna oftare. De förklarar att enklare frågor inte behöver bli lika stora och långdragna 

vid direktkontakt, frågorna kan då ställas vid till exempel fikaraster. I det stora hela menar dock 

respondenterna som inte saknar en fysisk HR-medarbetare på plats att personalarbetet inte 
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nödvändigtvis underlättas av att ha en HR-specialist några meter ifrån sig. Två av 

respondenterna menar att den personen säkerligen skulle bli överbelastad då. Vidare uppger 

merparten av respondenterna att HR-center har telefontid mellan nio och tolv och att de 

upplever det som en begränsning, då frågor kan dyka upp under hela arbetsdagen. 

”Det var mycket enklare och snabbare vägar när vi hade en HR på plats. Vi fikade och lunchade 

tillsammans, var så lätt att ställa frågor då. Idag får man ringa dem mellan nio till tolv och 

oftast sitter vi i möten då.” (Respondent 1)  

 
4.1.1. Analys av HR-funktionens förändrade roll 
HR-funktionen vid Falu kommun har genomgått en HR-transformation och den nuvarande 

centraliserade HR-funktionen är ur en organisatorisk synvinkel lik den modell som Ulrich 

(1995) presenterar som shared service-organisation. Linjechefernas kontakt med HR-

funktionen sker numera i första hand via telefon- eller mailkontakt med ett HR-center. Där 

aktiveras då ärenden med HR-handläggare och vid svårare frågor och fall sker även dialog med 

HR-specialister. Medan HR-strategerna har utrymme att arbeta med det som Ulrich (1995) 

benämner som värdeskapande personalarbete. Linjecheferna inom kommunen har förståelse för 

omorganiseringen av personalarbetet och att det ska leda till att HR-center kan arbeta med mer 

specialiserat och strategiskt personalarbete, precis som Thilander (2013) belyser att syftet med 

HR-transformationen är. I och med att HR-specialisterna numera arbetar tillsammans framkom 

det av empirin att linjecheferna kan få ett mer specialiserat stöd då HR-specialisterna kan utbyte 

kompetens med varandra. Det har även gjort att HR-center kan arbeta med svårare 

personalfrågor medan linjecheferna har vetskap om att de ska hantera de enklare HR-frågorna 

själva, vilket Boglind m.fl. (2013) menar ökar statusen för HR-medarbetarna. 

Centraliseringen medförde en omställning för linjecheferna som tidigare varit vana att ha en 

HR-medarbetare fysiskt på plats. Linjecheferna menade att enklare frågor tidigare kunde ställas 

direkt till HR-medarbetaren vid till exempel ledningsmöten och att dessa frågor idag kan dra ut 

på tiden på grund av HR-centers öppettider för telefonkontakt. Omorganiseringen har gjort att 

HR-funktionen kan jobba mer strategiskt och transformativt likt det Ulrich (1995) presenterar 

i sin modell. Respondenterna uttrycker dock att centraliseringen av HR-funktionen krånglar till 

personalarbetet till viss del. Detta visar på att det kan ta tid att få alla inom organisationen att 

bli införstådda med centraliseringens syfte och att den ska skapa effektivitet. Detta då 

linjecheferna ser öppettiderna och avsaknaden av en fysisk person som ineffektivt likt det som 

Boglind m.fl. (2013) menar när han förklarar att linjechefer kan uppleva nackdelar då fysisk 
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närhet till HR-medarbetare ersätts av IT-lösningar. Av empirin framkom det dock att konceptet 

HR-transformation inom Falu kommun fungerar bättre nu än tidigare och en bidragande faktor 

till det tros vara att linjecheferna är mer införstådda i sina roller.  

 
4.2. Linjechefens roll 
Respondenterna uttrycker att dem i rollen som linjechef har ett stort ansvar för personalen samt 

att arbetsuppgifterna gällande personalansvaret är brett. Några av de arbetsuppgifter som 

kommer upp vid intervjuerna är rehabilitering, bemanning, rekrytering, schemaläggning, löner, 

handledning, coachning och stöd i personlig utveckling. Samtliga menar att arbetsmiljön är den 

viktigaste delen i personalarbetet. De ser vikten av att personalen ska må bra för att 

verksamheten ska fungera. En respondent uttrycker:  

“Jag tycker det viktigaste i min roll är att min personal mår bra, det är min absoluta 

huvuduppgift. Mår min personal bra då fungerar verksamheten.” (Respondent 8)  

Medarbetarsamtal och individuella uppföljningar är en punkt som kommer upp som viktig vid 

tre av intervjuerna, en svårighet som dock framkommer är att det är svårt att hitta tid till detta 

och att de önskar att de kunde arbeta mer med det. En av respondenterna har testat att delegera 

medarbetarsamtalen till chefen ovan, detta fungerade dock inte då personen kände att det då 

blev svårt att följa upp medarbetarnas mål och visioner. Att vara insatt i verksamheten och 

personalen är det som merparten av respondenterna tar upp som en fördel med att ha det 

övergripande personalansvaret. En annan fördel som utpekas är att de som chefer kan driva sitt 

ledarskap och de frågor de anser är viktiga. Personalansvaret uppfattas således positivt. En 

respondent tydliggör detta genom att uttrycka:   

”Jag som person får ta ett större ansvar och ta reda på mycket fler saker och inte bara bolla 

vidare frågor.” (Respondent 1) 

Arbetsfördelningen mellan linjecheferna och HR förefaller vara tydlig för samtliga 

respondenter. I rollen som linjechef nämner respondenterna att de är dem som har det yttersta 

personalansvaret och att HR finns som en stödfunktion. 

”Sällan jag tänker att det är en uppgift som är HR:s, jag är chef. Jag kontaktar dem när jag 

behöver stöd i mitt ledarskap. För mig är arbetsfördelningen tydlig. Men jag vet inte om det är 

HR som har gjort den tydligheten.” (Respondent 5) 
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Tre av respondenterna menar att deras erfarenhet av att vara chef gör att de är väl medvetna om 

vad de har för ansvarsområden kopplat till personalen och vilka ärenden HR kan vara 

behjälpliga i. Vidare menar två av dessa respondenter att det är viktigt att som ny chef få ett bra 

stöd från början och menar att HR bör arbeta mer förebyggande med chefsintroduktioner. Det 

framkommer under intervjuerna att chefsintroduktionen är bristfällig, en av respondenterna 

uttrycker att introduktionen i princip innebar att få en nyckel till ett rum. Respondenterna känner 

en trygghet i att vända sig till HR om de behöver stöttning i personalärenden och de känner att 

de får det stöd de behöver. Merparten uttrycker att de behöver stöttning i ärenden som är av 

svårare karaktär som till exempel långtidssjukskrivningar, rehabilitering, problematisk frånvaro 

av personal samt vid omplaceringar. 

Gällande det administrativa arbetet så framkommer det att sex av respondenterna anser att det 

är alldeles för mycket och att de skulle behövas mer tid och stöd till det administrativa. Det är 

dock tydligt att de inte anser att det är HR som ska hjälpa till med det. Det råder dock delade 

meningar om det administrativa arbetet har ökat efter omorganiseringen. Två av respondenterna 

som har varit med under omställningen menar att den administrativa delen har sett likadan ut 

även när HR fanns på plats, medan en annan respondent som även var med vid omställningen 

menar att det har blivit mer efter förändringen. Det framkommer vid två av intervjuerna att 

synen på stödet från HR kan variera bland linjecheferna ute i förvaltningarna och därmed också 

synen på hur mycket administration de ska hjälpa till med. En av respondenterna säger: 

”Det administrativa arbete är som det är. Många förväntar sig att det här är något som HR-

funktionen gör, men det ligger på chefens ansvar. Jag är inte helt hundra på att alla chefer är 

medvetna om att det faktiskt är så... vi ser väldigt olika på det här med stöd. Jag tror att det har 

betydelse hur mycket förståelse man har för HR-funktionen. Socionomer har till exempel en 

helt annan bakgrund än personalvetare och synen kan skilja sig åt.” (Respondent 2) 

Samtliga respondenter uttrycker att det finns ett bra utbud av utbildningar och att de känner att 

de har rätt kompetens för personalansvaret, för att kunna gå utbildningarna måste de dock 

prioriteras. Respondenterna anger också att de ibland har svårt att hinna ta till sig all information 

som kommer via mail om utbildningar och liknande eftersom de har så mycket att göra. När 

Falu kommun rekryterar en chefstjänst får personen som anställts gå en ledarskapsutbildning. 

HR är bland annat med vid dessa ledarskapsutbildningar och det framkommer att de upplevs 

som väldigt engagerade och öppna för vad cheferna har för behov. Det framkommer att det 

både finns kurser att gå fysiskt och att det finns utbildningsprogram via intranätet. Tre av 
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respondenterna upplever dock att det inte finns tid till att titta på webbutbildningarna och att de 

upplevs som oinspirerande. Det framkommer en önskan om att ha mer behovsstyrda 

utbildningar då kurser ofta blir fullbokade och det kan då dröja en tid innan nästa kurs hålls 

igen.  

 
4.2.1. Analys av linjechefens roll 
Linjecheferna har ett brett personalansvar och precis som Hällsten och Tengblad (2006) skriver 

innefattar deras roll allt från rehabilitering till arbetsmiljö och de behöver vara generalister för 

att klara av det operativa ansvaret. Den del i personalansvaret som framkommer som mest 

betydande är arbetsmiljöarbetet. Enligt Thilander (2013) har decentraliseringen av 

personalansvaret gjort att linjecheferna har fått en ökad förståelse för HR-frågornas betydelse 

när det gäller hälsa och arbetsmiljö, vilket i sin tur kan skapa förutsättningar för ett bättre 

arbetsklimat och en fungerande verksamhet. En del i arbetsmiljöarbetet innefattar att arbeta 

med medarbetarsamtal och individuella uppföljningar. Precis som Whittaker och Marchington 

(2003) beskriver i deras studie upplever linjecheferna det ökade personalansvaret som positivt 

och att de kan arbeta med sådant som berör utveckling och motivation av personal. Empirin 

visar dock på att tidsbristen är en faktor för att linjecheferna inte kan arbeta i den mån de önskar 

med medarbetarsamtal och individuella uppföljningar. Ett problem med att personalansvaret 

har förflyttats till cheferna menar Holt Larsen och Brewster (2003) är att cheferna har för lite 

tid eller att de inte känner sig tillräckligt kunniga inom området. Medarbetarsamtalen vill 

linjecheferna genomföra själva då en av fördelarna med att ha det övergripande 

personalansvaret är att de är insatta i verksamheten och personalen. Detta kan kopplas till 

Whittaker och Marchingtons (2003) teori om att decentraliseringen av personalansvaret medför 

effektivare styrning, då linjecheferna är mer insatta i de lokala förutsättningarna och har 

närmare kontakt med verksamheten än vad HR-funktionen har. 

Vidare är respondenterna införstådda i vart gränsen går när det handlar om vilket 

personalansvar och vilka arbetsuppgifter dem har och vilka ansvarsområden HR-funktionen 

har. De uttrycker inte att gränsdragningen skulle blivit mer otydlig efter HR-transformationen. 

Detta säger emot den teori som Holt Larsen och Brewster (2003) presenterar, som syftar till att 

omorganiseringen av personalarbetet medför förflyttning av arbetsuppgifter och det i sin tur 

skapar otydlighet i vem som ska göra vad i de olika rollerna. Likt Hällsten och Tengblads (2006) 

beskrivning är linjecheferna införstådda med att de är dem som har det yttersta personalansvaret 

och de är ansvariga för det dagliga personalarbetet, medan HR-funktionen fungerar som en 
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resurs och chefsstöd. Linjecheferna förefaller ha en tydlig bild av HR-funktionens arbete och 

vad de kan förväntar sig av dem, om denna bild har tydliggjorts av HR eller om linjecheferna 

själva besitter den vetskapen framkommer inte. De mer erfarna linjecheferna menar att de är 

väl medvetna om vilka personalfrågor som tillhör deras ansvar. Whittaker och Marchington 

(2003) pekar på just detta i deras studie, att chefens erfarenhet kan påverka vilket 

personalansvar de tar. 

Linjecheferna inom Falu kommun känner en trygghet i att vända sig till HR för att få stöd. 

Whittaker och Marchington (2003) menar att ett stöttande samarbete är betydelsefullt för att 

personalarbetet ska fungera bra och stöd är enligt linjecheferna HR-funktionens viktigaste 

bidrag. Respondenterna framhåller att de får stöd i svårare ärenden där de känner att de inte har 

tillräcklig kunskap och samarbetet liknar den beskrivning som Boglind m.fl. (2013) ger när det 

handlar om att lösa personalarbetet på bästa sätt, där HR agerar som bollplank. Utifrån empirin 

förefaller inte kompetensen för personalansvaret vara ett problem då det framkommer att 

samtliga respondenter känner att de har rätt kunskaper. Precis som Beer (1997) skriver måste 

linjecheferna utveckla sitt eget personalarbete utan att behöva förlita sig på HR-funktionen, för 

att skapa effektivitet i organisationen. Denna bild bekräftas av de respondenter som uttrycker 

att en fördel med att ha det övergripande personalansvaret är att de som linjechefer kan driva 

sitt ledarskap och att de själva måste ta ett större ansvar och inte bara bolla vidare frågor till 

HR. Det råder dock delade meningar om utbildningarna som ges är adekvata eller om de 

behöver utvecklas. Det framkommer å ena sidan att det finns bra med utbildningar att gå och 

att HR är lyhörda för chefernas behov, medan det å andra sidan kommer fram att 

chefsintroduktionen är bristfällig och att det skulle behövas mer behovsstyrda utbildningar. För 

att linjecheferna ska klara av det ökade personalansvaret menar Thilander (2013) att 

linjecheferna måste få adekvat utbildning. Adekvat utbildning kan leda till att linjecheferna 

bättre kan hantera sitt personalansvar utan stöd från HR och HR-specialisterna får därmed mer 

tid till att arbeta med de mer värdeskapande och strategiska arbetet. 

Det råder även delade meningar om det administrativa arbetet har ökat i och med 

omorganiseringen av HR-funktionen eller om det har sett likadant ut över tid. Enligt Holt 

Larsen och Brewster (2003) leder HR-transformationen till att det administrativa arbetet i större 

utsträckning förflyttas till cheferna. Att respondenterna inte anser att det administrativa arbetet 

har ökat kan möjligen vara en bidragande faktor till att dem inte tycker att gränsdragningen är 

mer otydlig nu än tidigare, då deras personalansvar vad gäller administration sett liknande ut 

tidigare. Genom studien blir det dock tydligt att linjecheferna behöver mer stöd i det 
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administrativa arbetet för att det ska skapa effektivitet. Respondenterna har en klar bild över att 

de är deras ansvar att hantera det administrativa arbetet, men det framkommer att det eventuellt 

kan råda andra uppfattningar om detta ute i organisationen. Utifrån empirin påvisas att 

linjechefernas bakgrund och utbildning kan påverka hur de ser på stödet från HR-funktionen. 

När linjecheferna efterfrågar mer administrativt stöd försätts HR-funktionen enligt Teo och 

Rodwell (2007) i dubbelroll, eftersom de ska försöka hantera det strategiska arbetet samtidigt 

som de ska vara ett operativt stöd. Chen m.fl. (2011) samt Watson m.fl. (2006) menar att 

chefernas otillräckliga förståelse över HR:s funktion och arbetsuppgifter kan leda till 

misstolkningar. Därmed kan linjecheferna ha högre förväntningar på HR:s arbete än vad som 

egentligen ingår i deras ansvarsområde. HR-funktionen och linjecheferna bör därmed föra en 

dialog kring ansvarsfördelningen och HR behöver tydliggöra vilket stöd de kan bidra med.  

 
4.3. Samspelet mellan HR och linjechefer 
Samtliga respondenter är eniga om att HR-funktionen har en betydande roll för dem. Fyra av 

respondenterna uttrycker specifikt att de finns där som en stödfunktion i de ärenden där hjälp 

efterfrågas. Det har framkommit av respondenterna att ärendena varierar mellan förvaltningarna 

och därför ser kontakten med HR-funktionen även olika ut. Hälften av respondenterna förklarar 

att de är i kontakt med HR-funktionen varje vecka, vilket i perioder kan vara varje dag. De som 

inte har den täta kontakten med HR-funktionen förklarar att den kan variera men att kontakt 

med HR sker minst en gång i månaden. När det handlar om hur kommunikation ser ut mellan 

linjecheferna och HR-funktionen beskriver samtliga respondenter att de föredrar att ringa till 

HR-center för att få hjälp och stöd. När det gäller återkoppling menar tre respondenter att det 

ibland kan ta lång tid att få det i svårare ärenden. När det handlar om enklare HR-frågor håller 

de med de övriga respondenterna som förklarar att de får snabb hjälp av HR-center. Vidare 

förklarar samtliga respondenter att det kan vara svårt att formulera frågor i mail och att det även 

kan vara lätt att det uppstår missförstånd då. En av respondenterna menar även att det kan handla 

om känsliga och personliga ärenden som helst inte ska skrivas i ett mail, på grund av 

sekretessen. 

Flertalet respondenter förklarar att de brukar gå förbi personalkontoret om det finns tid och 

ställa frågor direkt till någon av HR-specialisterna. Det gäller främst i ärenden som redan är 

aktiverade hos dem. Respondenterna påpekar även att telefontiden mellan nio och tolv har gjort 

att de hellre mailar eller ringer direkt till HR-handläggaren som de varit i kontakt med tidigare 

för att få snabbare återkoppling. De menar även att det är enklare att ta kontakt med samma 
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personer på HR-center för att slippa börja om från början och förklara hela ärendet igen. En av 

respondenterna uttrycker sig: 

”Jag upplevde att öppettiderna var en begränsning till en början, för när jag vill ha reda på 

något vill jag inte vänta. Jag har lärt mig hur jag ska göra nu för att komma i kontakt med den 

jag vill prata med, antingen blir det personliga mail eller personliga samtal.”  (Respondent 2) 

En annan respondent säger: ”Jag kanske inte går den rätta vägen, för nu har jag fått lite 

personliga kontakter, och då blir det lättare för mig att gå direkt till den 

personen.”  (Respondent 8)   

Ingen av respondenterna har tagit del av HR-centers arbetsuppdrag tidigare. När de läst igenom 

beskrivningen av det tycker samtliga att det stämmer överens med deras uppfattning av HR-

funktionen. En av respondenterna säger att bilden av HR-center och dess uppdrag har blivit 

tydligare efter att ha fått tagit del av det. Två av respondenterna uttrycker att HR-centers 

arbetsuppdrag stämmer överens med det stöd de får gällande sina medarbetare men att de som 

chefer kan glömmas bort. De beskriver att stödet ibland saknas för dem och att det upplevs som 

att HR-funktionen undviker känsliga ärenden som rör linjecheferna. Det kan handla om sådant 

som att arbetsmiljön är bristande och att det kan förekomma kränkningar. 

 
4.3.1. Analys av samspelet mellan HR och linjechefer 
Av empirin framkom det att HR-funktionen anses ha en betydande roll för kommunens 

linjechefer. De flesta linjecheferna är i kontakt med HR-funktionen varje vecka, vilket kan vara 

varje dag och de föredrar då att gå förbi personalkontoret eller ringa till HR-center. Detta för 

att information lätt kan misstolkas via mail. Likt det Granberg (2011) påvisade så minskar 

riskerna för missförstånd när kommunikationen sker ansikte mot ansikte, på så sätt blir 

kommunikationen mer effektiv och användbar. Den personliga kontakten med HR-funktionen 

ansåg linjecheferna vara avgörande för att kunna behandla svårare frågor och få stöd på rätt 

sätt. Det kan även handla om känsliga ärenden som de inte vill skriva ut i ett mail, telefonsamtal 

anses då vara mer personliga. Det fungerar typiskt sett så som Boglind m.fl. (2013) för fram i 

sin forskning när de menar att chefer upplever att de kan ta upp känsliga frågor med HR-

medarbetare som de har etablerat en personlig relation till. Även Chen m.fl. (2011) tar upp att 

det krävs ett bra samarbete och en god kommunikation mellan HR och linjecheferna för att HR-

funktionen ska uppskattas i större grad. 
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Omorganiseringen av HR-funktionen gör att linjecheferna i första hand ska söka stöd via 

självservice eller expertenheter, dock framkommer det av empirin att vanan att nyttja de 

personliga relationerna är svår att bryta och att linjecheferna helst söker upp de HR-medarbetare 

som de haft kontakt med tidigare. Det framkommer också att personlig kontakt med samma 

HR-handläggare underlättar ärenden. Detta påvisas även i studien av Boglind m.fl. (2013), där 

de tar upp att chefer upplever att de kan ta upp känsliga frågor med HR-medarbetare som de 

har etablerat en personlig relation till. Finns det tid går som sagt linjecheferna även förbi 

personalkontoret för att få personlig kontakt och hjälp av HR-funktionen. Det kan liknas vid 

det som Boglind m.fl. (2013) menar med att linjechefer har en tendens att hitta tillvägagångssätt 

för att komma runt de ”tvingade” arbetssätten, för att komma i kontakt med HR-funktionen. 

Eftersom linjecheferna hittar vägar för att gå runt IT-systemen för att skapa personliga kontakter 

leder det som Boglind m.fl. (2013) beskriver, till att syftet med HR-transformationen inte 

fungerar i full utsträckning och centraliseringen av HR-funktionen gör det svårare att etablera 

den personliga kontakten. 

Ingen av respondenterna har tidigare tagit del av HR-centers arbetsuppdrag. Trots att alla 

upplever att det stämmer väl överens med hur de anser att HR-funktionen arbetar, kan det som 

tidigare nämnt vara en viktig del i HR:s arbete att förtydliga deras roll i organisationen. Vid en 

omorganisering menar Ulrich och Brockbank (2007) att en viktig faktor är att tydliggöra HR-

funktionens arbete för att det ska blir mer värdeskapande och för att personalen i organisationen 

ska veta vad de kan förvänta sig av dem. Dessutom tar Boglind m.fl. (2013) upp att det är svårt 

för linjechefer att ha en överblick över vilket stöd de kan räkna med att få om de inte har läst 

och tolkat tjänstekatalogen. Inom Falu kommun kan det ske i form av att delge en beskrivning 

av HR-centers arbetsuppdrag till samtliga linjechefer. 

 
4.4. Att skapa samspel 
Det dagliga samarbetet med HR tycks generellt fungera bra. Respondenterna ger uttryck för att 

HR-medarbetarna ofta har tid att komma ut på möten om det behövs och att de alltid är 

tillmötesgående i alla frågor. Samtliga respondenter är överens om att HR är kunniga och att de 

får ett bra stöd av dem. Det framkommer att det inte finns några naturliga mötesplatser, de 

möten som sker är på linjechefernas begäran. Om detta är positivt eller negativt uppfattas dock 

olika av respondenterna. En av respondenterna uttrycker att HR gärna får sitta centraliserat, så 

som de gör idag. Merparten av respondenterna uttrycker dock att de skulle önska att HR kom 

ut mer bland förvaltningarna för att se hur verkligheten ser ut och för att få linjechefernas syn 
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på det dagliga arbetet. En risk med att det inte finns en personalfunktion på plats är att 

medarbetare ibland hör av sig direkt till HR själva och att det då kan bli svårt att utreda ärenden 

när chefen och HR inte sitter på samma plats och kan kommunicera med varandra. Två av 

respondenterna tar upp att det finns en önskan att HR ska sitta med på ledningsmöten på 

sektionsnivå, detta hade varit ett sätt för att skapa ett diskussionsforum. När HR tar fram policys 

och riktlinjer så skulle det vara bra om de tog del av chefernas uppfattningar ute på 

förvaltningarna, och en respondent uttrycker: 

“HR sitter där de sitter vilket gör att det lätt blir väldigt uppdelat, alla kör sitt race. Jag tror 

det skulle underlätta om de kom ut till förvaltningarna och fick se hur verkligheten ser ut. När 

HR tar fram riktlinjer och policys så skulle det vara bra om de tog del av chefernas 

uppfattningar ute på förvaltningarna.” (Respondent 3) 

En annan respondent säger: ”Jag tror inte det hade underlättat om de hade funnits på plats… i 

svåra ärenden har de kunnat konsultera med varandra. Ibland i svåra ärenden har tre 

specialister slagit sina kloka huvuden ihop. Det viktiga där är att HR verkligen är ute i 

verksamheten och skapar en förståelse för organisationen, så att de inte bygger en organisation 

för sig själva.” (Respondent 5)  

Det framkommer att HR kommer ut till förvaltningarna och sitter med vid ärenden som stöd 

och experthjälp om det efterfrågas.  En av respondenterna menar att kommunikationen kan 

kännas svår när det inte finns naturliga mötesplattformar. De möten som sker utan att 

linjecheferna behöver be om det är att HR kommer ut vid lönerevisioner för att linjecheferna 

ska kunna ställa frågor och få hjälp. Detta tycks uppskattas i hög grad. Merparten av 

respondenterna anser att HR är bra på att ta fram dokument och blanketter som kan användas 

som stöd, för att cheferna ska klara av uppgifter utan att kontakta HR. Dokumenten är lätta att 

läsa, pedagogiska och väl genomtänkta. En av respondenterna påpekar dock att alla dokument 

gör att det krävs mer av cheferna. 

I samspelet med HR önskar linjecheferna att de har så få handläggare som möjligt. Då det blir 

rörigt att ha många olika handläggare i flera olika ärenden. Det skapar även en större trygghet 

för medarbetarna. En av respondenterna uttrycker dock att den medvetenheten tycks har ökat 

under de senaste åren från HR-funktionens sida. 
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“Jag föredrar att ha en kontakt, för ett tag hade jag ärenden med fyra olika HR-specialister 

och då blandade jag ihop ärendena. Det underlättar om jag har flera ärenden på gång om en 

person håller i dem.” (Respondent 8) 

 
4.4.1. Analys av att skapa samspel 
Linjecheferna uttrycker att samspelet mellan dem och HR-funktionen fungerar bra till största 

delen. Flertalet av linjecheferna uttrycker dock ett behov av att HR ska komma ut mer till 

förvaltningarna för att se hur det dagliga arbetet faktiskt fungerar och för att skapa mer 

personliga relationer. Det blir ett långt avstånd till HR-funktionen, vilket kan uppfattas som att 

de blir ett ”vi” och ”dem”. Enligt Boglind m.fl. (2013) handlar omorganisering av 

personalansvar även om förändringar av uppfattningar och föreställningar som finns kring 

samspelsmönster för att skapa en samsyn mellan aktörerna. Utifrån empirin påvisas därmed att 

HR-transformationen har skapat nya samspelsmönster och att dessa behöver diskuteras för att 

HR-funktionen ska få en uppfattning om hur linjecheferna har påverkats av förändringen. Enligt 

Whittaker och Marchington (2003) är ett stöttande samarbete betydelsefullt för att 

personalarbetet ska fungera bra och för att HR-funktionen ska kunna stödja linjechefen i de 

frågor där chefen inte har tillräcklig kunskap. 

Omorganiseringen innebär nya kontaktvägar för linjechefer i kommunikationen med HR-

funktionen. Det finns i dagsläget inga naturliga mötesplatser för linjecheferna och HR, där 

personalfrågor kan diskuteras och enligt Boglind m.fl. (2013) samt Thilander (2013) måste det 

finnas mötesplatser för linjechefer och HR-medarbetare där de kan diskutera hur de ser på sina 

respektive roller. Det behövs en dialog om roller, ansvar och förväntningar för att skapa ett 

varaktigt samspel. Det framkommer av empirin att när det inte finns en HR-medarbetare på 

plats kan detta skapa problematik i kommunikationen, speciellt när det är tre parter inblandade. 

Kommunikationen kan även kännas svår när den inte sker naturligt. Respondenterna uttrycker 

dock att HR alltid är tillmötesgående och kommer ut om linjecheferna ber om det. Vilket visar 

på att HR lever upp till rollen som Ulrich och Brockbank (2007) benämner som 

kompetensutvecklare, då HR-medarbetarna coachar linjecheferna i ärenden som rör 

medarbetarna och att de finns tillhands som chefsstöd. Det finns en önskan om att HR ska sitta 

med vid ledningsmöten på sektionsnivå. I rollen som strategisk partner ska personalvetaren 

enligt Ulrich och Brockbank (2007) vara en del av ledningsgruppen och formulera ett strategiskt 

personalarbete som hjälper organisationen framåt. Respondenterna har dock förståelse för att 

HR-medarbetarna sitter centraliserade och att det därmed ger en större styrka till organisationen 
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då HR-specialisterna kan stödja varandra. I enlighet med det Ulrich och Brockbank (2007) 

beskriver är det svårt för personalvetare att känna till teorier och forskning inom 

personalarbetets alla områden. Centraliseringen av personalfunktionen inom Falu kommun 

möjliggör därmed ett mer specialiserat stöd. 

Merparten av respondenterna anser att HR funktionen är bra på att ta fram dokument som kan 

användas som stöd utan att behöva HR-medarbetare närvarande, detta medför dock att det läggs 

ett större ansvar på linjecheferna. Precis som Whittaker och Marchington (2003) beskriver i 

deras studie innebär HR-transformationen att linjechefer får ett ökat personalansvar. Vidare 

påvisas även att HR-funktionen axlar rollen som Ulrich och Brockbank (2007) benämner som 

funktionsexpert, då de utför konsultativt arbete ute i organisationen samt utformar HR-

processer och rutinmässiga lösningar så att linjecheferna själva ska kunna söka svar på enklare 

personalfrågor. 

Utifrån empirin framkommer det att en konsekvens av omorganiseringen är att linjecheferna 

förväntas kontakta olika HR-funktioner beroende på vilket ärende de har, vilket medför att de 

kan ha kontakt med många olika handläggare samtidigt. Detta upplevs likt Boglind m.fl (2013) 

studie, som fragmentariskt och linjecheferna efterlyser mer kontinuitet. Respondenternas åsikt 

är dock att det finnas en medvetenhet hos HR-funktionen att linjecheferna ska ha så få 

handläggare som möjligt för att skapa mer kontinuitet och trygghet. Eftersom omorganiseringen 

av HR-arbetet enligt Boglind m.fl. (2013) ska leda till att linjecheferna får ett mer effektivt och 

ändamålsenligt HR-stöd, bör detta vara något HR-funktionen har i beaktande i det fortsatta 

arbetet för att linjecheferna ska uppfatta shared-service-organisationen som positivt.  

 
4.5. Utveckling av HR-funktionen 
När det handlar om hur respondenterna anser att HR-center kan utvecklas uppger flertalet att 

de önskar längre öppettider för telefonärenden. I dagsläget är det öppet tre timmar på 

förmiddagen och det anses av respondenterna vara för kort tid och det krockar ofta med andra 

ärenden som ska prioriteras. Linjecheferna förklarar att de vill kunna ta hjälp via telefon när de 

behöver det, oavsett om det är förmiddag eller eftermiddag. Merparten respondenter beskriver 

utöver den punkten att samarbetet med HR-center fungerar bra. Två av de respondenter som 

uppger att samarbetet inte är så bra som det skulle kunna vara förklarar att det förekommit 

kränkningar vid deras förvaltning och att HR-funktionen skulle ha kunnat lösa det på ett bättre 

sätt än vad de gjorde. De menar att det undvikit att ta tag i grundproblematiken genom att endast 

byta ut anställda utan att se över arbetsmiljön och de sociala mönstren som råder på 
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arbetsplatsen. De hade önskat att HR-funktionen var mer delaktiga i den frågan genom att 

komma ut och besöka förvaltningen. 

Ett utvecklingsområde som tre av respondenterna sedan lyfter är de kurser som anordnas för 

cheferna. En av respondenterna menar att fler kurser bör ges i förebyggande syfte eller i syfte 

att fräscha upp minnet. Respondenten menar att linjechefer stöter på många liknande ärenden 

som är svåra och kan då behöva säkra kunskapen inom det området genom att få utbildning. 

Flera kurser skulle även öka möjligheten att flera kan genomföra dem menar respondenten. De 

två andra respondera menar att det bör vara någon uppföljning efter genomförda kurser och 

utbildningar, för att säkerställa chefernas kompetens. Idag är det frivilligt att ta del av de kurser 

och utbildningar som erbjuds, men risken är då att cheferna missar viktig information om de 

prioriterar bort till exempel webbutbildningarna som erbjuds relativt frekvent. 

En av respondenterna påpekar att lönesystemet som används idag är krångligt, en 

utvecklingspunkt för HR-funktionen skulle därför kunna vara att se över lönesystemet, genom 

det menar respondenten att det skulle kunna bli bättre och enklare att använda. En annan 

synpunkt är att ha ett mer fungerande system för personalärenden som handlar om att 

medarbetare inte trivs på sin nuvarande arbetsplats, och att en centraliserad funktion som HR-

center är idag, tillsammans med linjechefen kan förflytta medarbetaren till en annan arbetsplats. 

I sådana ärenden anser respondenten att dagens system brister och att det tar alldeles för lång 

tid att lösa ärenden. 

Vidare uttrycker två av respondenterna att det är viktigt med samsyn kring personalarbetet och 

en av dem belyser vikten av att de olika förvaltningarna använder samma policys och dokument. 

Ett exempel som lyfts är uppvaktning av födelsedagar, det finns då en policy som säger att 

uppvaktning ska ske vid 50-årsdagen och 60-årsdagen medan någon annan förvaltning har fått 

en annan anvisning som säger att uppvaktning ska ske redan vid 30-årsdagen. 

”Det kanske är en löjlig fråga att ta upp men det har nästan blivit så att vi bestämmer det själva 

fast att det finns policys att följa.” (Respondent 5) 

“Jag kan ibland önska att HR har större samsyn kring hur ett ärende ska handläggas. Jag tror 

att de har blivit bättre på det, men jag tror inte att de riktigt är i mål.  Det kan till viss del ha 

att göra med att de har varit lite chefslösa under ganska lång tid och det har inte funnits 

gemensamma riktlinjer eller målbilder, så det har varit lite spretigt. Ärenden har hanterats på 
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olika sätt, samma problematik har gått olika vägar när det rimligtvis borde ha blivit samma 

resultat.” (Respondent 2) 

Flertalet respondenter påpekade att HR-medarbetarna behöver vara mer ute bland 

förvaltningarna om dem ska vara till nytta för organisationen, som det står beskrivet i HR-

centers arbetsuppdrag. Det framkommer som tidigare nämnt även en önskan om att HR ska sitta 

med på ledningsmöten på sektionsnivå eller hitta metoder för att skapa diskussionsforum. 

Samtliga respondenter menar slutligen att de fått en tydlig bild av HR-center och dess arbete 

genom arbetsuppdraget som de tagit del av. 

 
4.5.1. Analys av utveckling av HR-funktionen 
Respondenterna nämner några utvecklingsområden som HR-center kan ta i beaktande i sitt 

arbete. En av de delar som förefaller vara mest central att utveckla är utökade telefontider. 

Linjecheferna känner ett behov av att kunna få hjälp när de behöver det. Studien av Teo och 

Rodwell (2007) påvisar att cheferna kan uppleva frustration när HR-funktionen inte längre 

levererar det stöd i operativa frågor som de tidigare gjort. Trots att omorganiseringen till shared 

service-organisation bör leda till linjecheferna får ett mer effektivt och ändamålsenligt stöd 

upplevs de enligt Boglind m.fl. (2013) inte alltid som effektivt för linjecheferna. Det fysiska 

stödet har ersatts av IT-stöd via telefon och mail och effektiviteten påverkas i detta fall av 

begränsade telefontider. Målsättningen med en HR-transformation är enligt Boglind m.fl. 

(2013) att effektivisera och frigöra tid för ett mer strategiskt arbete, men linjecheferna blir inte 

lika effektiva i sitt arbete då de inte kan få snabb hjälp. 

I och med omorganisering har linjecheferna fått ett utökat personalansvar. Eventuellt behöver 

linjecheferna ytterligare utbildning i HR-frågor för att klara av personalansvaret. Genom det 

kan behovet av att kunna nå HR-funktionen i den utsträckning som de upplever att de behöver 

idag minska. Ett utvecklingsområde som lyfts är just utbildningar och kurser och att dessa borde 

hållas i förebyggande syfte för att hålla linjecheferna uppdaterade. Linjecheferna behöver 

utbildning inom de områden som känns svåra att hantera och som ofta dyker upp. Beer (2017) 

förklarar att linjecheferna behöver utveckla sitt eget personalarbete för att skapa effektivitet i 

organisationen. Vidare menar både Beer (1997) och Thilander (2013) att cheferna måste få 

adekvat utbildning för att hantera sitt ansvar och genom det kan de bättre hantera sina 

skyldigheter. Utbildning kan hjälpa till att övervinna de hinder som kan uppstå. Eftersom 

tidsbrist är en faktor för att linjecheferna inte hinner med att gå utbildningar skulle även utbudet 

av kurser kunna utökas, för att på så sätt öka möjligheten för linjecheferna att hinna med någon 
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av dessa. Det finns även ett behov av att säkerställa linjechefernas kompetens genom 

uppföljningar efter genomförda kurser. 

Merparten av respondenterna önskar även att HR är mer delaktiga ute på förvaltningarna. Detta 

stärks av den tidigare nämnda studien av Whittaker och Marchington (2003) som menar att HR-

medarbetare behöver bli mer synliga och mer närvarande i organisationen. För att HR ska kunna 

vara en trovärdig aktör och uppnå förtroende behöver de även ha god kännedom om 

organisationen menar Ulrich m.fl. (2013). Det finns ett behov av att skapa naturliga 

mötesplatser där linjecheferna och HR kan diskutera, vilket enligt Boglind m.fl. (2013) ofta 

saknas i organisationer som genomför omorganisering av personalansvar. Detta krävs för att 

skapa ett varaktigt samspel. 

Ytterligare en utvecklingspunkt är att HR behöver utforma tydliga policys och dokument så att 

det finns en samsyn kring hur olika ärenden ska hanteras. Vidare behöver även vissa system 

som till exempel lönesystemet utvecklas. Detta kan tyda på att HR-medarbetarna i detta 

avseende behöver utveckla delar i sin roll som funktionsexpert, då det är den funktionen som 

enligt Boglind m.fl. (2013) utformar personalhandböcker och HR-processer som ska användas 

i organisationen. Boxall och Purcell (2011) påtalar även att det är en viktig del i det strategiska 

HRM-arbetet att säkerställa att alla HR-system har samma budskap för att inte skapa osäkerhet. 

  



 

33 
 

5. Diskussion 
 
Syftet med studien är att undersöka samt analysera hur linjechefer uppfattar en centraliserad 

HR-funktion och därmed synliggöra utvecklingsmöjligheter för att HR-center inom en offentlig 

organisation ska kunna generera ett ändamålsenligt stöd. I kommande avsnitt förs en 

diskussion kring empiri och analys för att återkoppla till undersökningens syfte och 

frågeställningar. 

________________________________________________________________ 

 

5.1. Linjechefernas uppfattning av HR-funktionens förändrade roll 
Studiens resultat visar att HR-funktionen har en betydande roll för linjecheferna samt att HR-

medarbetarna uppfattas som mycket stöttande och kompetenta. Detta blev tydlig genom den 

frekventa kontakt som sker mellan aktörerna. Dock synliggjordes en skillnad i hur linjechefer 

uppfattar en centraliserad HR-funktion. Studien visar att de linjecheferna som varit med under 

HR-transformationen tenderar att ha en mer negativ uppfattning av det omorganiserade 

personalarbetet, och saknar i större utsträckning en HR-medarbetare på plats. De linjechefer 

som har kortare anställningstid känner inte till någon annan utformning än den centralisering 

som råder idag och ställer sig inte lika kritiska till den. Det framgår av studien att linjecheferna 

efter omorganiseringen av personalarbetet i första hand ska söka stöd och hjälp av en 

servicefunktion via telefon och mail. Det är dessa förändrade kommunikationsmönster som 

förefaller ha påverkat linjecheferna till största delen. Studien visar även på att den personliga 

kontakten har försvunnit och ersatts av IT-system. Trots att de förändrade kontaktvägarna 

påpekas som någonting som till viss del har krånglat till arbetet för linjecheferna, ser dem ändå 

värdet av att HR-medarbetarna ska arbeta tillsammans som specialister och att dem genom det 

får ett mer specialiserat stöd. 

I enighet med tidigare forskning visar således vår studie att centraliseringen medförde en 

omställning för de linjechefer som tidigare var vana att ha en HR-medarbetare på plats. Studiens 

resultat tenderar att hålla med Boglind m.fl (2013) i den mån att de fördelar som HR-funktionen 

ser med omorganiseringen inte alltid upplevs lika positiva och effektiva av linjecheferna. 

Genom vidare jämförelse av studiens empiri och den teori som Whittaker och Marchington 

(2003) presenterar, har en ny upptäckt synliggjorts. Deras teori visar på att chefer med längre 

erfarenhet ser det nya personalansvaret mer positivt, detta då de anser sig klara uppgifterna på 

ett bra sätt. Resultatet av vår studie pekar istället på att linjecheferna med längre anställningstid 

tenderar att ha en mer negativ uppfattning av en centraliserad HR-funktion. En möjlig faktor 
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som vi antar kan bidra till att studiens resultat skiljer sig från teorin, är att linjecheferna inom 

den studerade organisationen har en viss svårighet med att bryta tidigare arbetsmönster. Vilket 

gör att resonemanget ovan snarare handlar om ett vanemönster än bristande kompetens inom 

personalarbetet. Omorganiseringar har överlag en tendens att uppfattas som någonting stort och 

främmande, vilket även kan förklara linjechefernas mer kritiska uppfattning av 

centraliseringen. Utöver att det blivit en omställning för de linjecheferna som varit med under 

omorganiseringen av personalarbetet är dem tillfreds med HR-funktionens nuvarande 

utformning och arbete, vilket även förefaller bedrivas på ett kvalificerat sätt. Detta stärker den 

teori som Boglind m.fl. (2013) för fram gällande att HR-transformationen ska bidra till att öka 

statusen för HR-medarbetarna, genom mer strategiska och kvalificerade arbetsuppgifter. 

Innan studien påbörjades hade vi en hypotes om att HR-transformationen skulle kritiseras mer 

frekvent av respondenterna, då tidigare forskning fört fram en rad nackdelar som det 

omorganiserade personalarbetet fört med sig. Det har till viss del bidragit till att vi under 

studiens analysarbete har stött på ytterligare funderingar utöver de utformade 

frågeställningarna. De frågor vi nu ställer oss i efterhand är om HR-transformationen har 

implementerats på ett tydligt och bra sätt så att samtliga aktörer inom Falu kommun har 

förståelse för konceptet? Eller kan det vara så att resultatet påverkats av att majoriteten av de 

intervjuade respondenterna inte varit med under omställningen och har därmed inte någonting 

annat att jämföra med? 

 
5.2. Linjechefens roll efter HR-transformationen 
Av empirin framkommer det att linjecheferna har mycket administrativt arbete och önskar 

därmed gärna att få stöd i det. Det framkommer dock att linjecheferna hade mycket 

administrativt arbete redan innan omorganiseringen av HR-funktionen ägde rum. Detta gör att 

dem inte anser att någon gränsdragningsproblematik råder gällande vilka arbetsuppgifter samt 

ansvarsområden som dem respektive HR-funktionen har. Arbetsfördelningen gällande det 

administrativa arbetet har således inte påverkats av att HR-funktionen har blivit en centraliserad 

enhet. Det som har påverkat linjechefens roll ur en positiv aspekt förefaller vara att dem blivit 

mer insatta i de lokala förutsättningarna och att de har en nära kontakt med verksamheten. Detta 

då de arbetar ute på förvaltningarna och kan då på ett påtagligt sätt se hur det dagliga arbetet 

fungerar. En återkommande arbetsuppgift som utpekas som en av de viktigaste är 

arbetsmiljöarbetet. Det som blir betydelsefullt när linjecheferna har det övergripande 

personalansvaret är att hålla dem uppdaterade gällande information om deras arbete. Detta görs 

idag främst via olika utbildningar. Genom studien blir det dock tydligt att det råder 
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tvetydigheter kring dessa utbildningar. Linjecheferna menar att de ofta har ett tidspressat 

schema, vilket gör att utbildningarna riskerar att prioriteras bort. Webbutbildningar som erbjuds 

uppfattas även som oinspirerande. 

Linjecheferna inom Falu kommun förefaller ha en tydlig bild över ansvarsfördelningen och att 

de är dem som har det yttersta personalansvaret och att HR finns som en stödfunktion, vilket 

säger emot det som Holt Larsen & Brewster (2003) beskrev i sin teori, att förflyttning av 

arbetsuppgifter leder till otydligheter i rollerna och problem med ansvarsfördelningen. Eftersom 

ansvarsfördelningen inte är ett problem kan det tänkas att informationen från HR har varit tydlig 

vid omorganiseringen. Det kan även vara svaret på vår fråga gällande om HR-transformationen 

implementerats väl då vi fått mer positiva åsikter från respondenterna än vad vi befarat. Vidare 

har tidigare studier likt vårt resultat visat att decentralisering av personalansvar leder till att 

linjecheferna får en ökad förståelse för HR-frågornas betydelse när det gäller hälsa och 

arbetsmiljö (Thilander, 2013). Det är dock svårt att uttyda om medvetenhet kring arbetsmiljön 

har ökat i och med omorganiseringen av personalarbetet eller om det tidigare har sett liknande 

ut. När det handlar om linjechefernas administrativa arbete medför vårt resultat svårigheter i att 

helt överensstämma med teorier av Whittaker och Marchington (2003) samt Holt Larsen och 

Brewster (2003) som visar på att omorganisering av personalansvar leder att det administrativa 

arbetet i större utsträckning delegeras till linjecheferna. Kan det möjligen vara så att 

linjecheferna inom Falu kommun varit överbelastade med administrativt arbete redan innan 

HR-transformationen? Vilket då utgör att de inte ser någon förändring med hur det ser ut i 

dagsläget. 

Resultatet av studien vittnar även om att linjechefernas tidspressade schema medför svårigheter 

i att hinna med utbildningar. Tidspressen kan möjligen vara en ytterligare faktor till att 

linjecheferna finner ett bristande intresse för webbutbildningarna som erbjuds. Detta visar på 

att studien av Holt Larsen och Brewster (2003) stämmer till viss del, då de förklarar att ett 

problem med att lägga personalansvaret på linjecheferna är att de har för lite tid att engagera 

sig i det. 

 
5.3. Samspelet mellan linjecheferna och HR-funktionen 
Studiens resultat visar att linjecheferna har en önskan om att HR-medarbetarna ska vara mer 

ute bland de olika förvaltningarna, för att få en tydlig bild av linjechefernas verklighet. Detta 

förefaller vara en följd av att den personliga kontakten minskat i och med HR-transformationen, 

och att det i sin tur har påverkat samspelet. Linjecheferna vill i största möjliga mån skapa 
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personliga möten och relationer. Detta medför att de ringer eller mailar den HR-handläggare 

som de tidigare etablerat kontakt med, istället för att använda de korrekta tillvägagångssätten 

för att få stöd från HR-center. Respondenterna tydliggjorde även att det saknas naturliga 

mötesplatser där dem tillsammans med HR kan diskutera personalfrågor. De förändrade 

samspelsmönstren som HR-transformationen medfört, gör i sin tur att det inte råder någon 

enighet mellan HR-transformationens syfte och linjechefernas uppfattning. Resultaten av 

studien visar på att konceptet HR-transformation fungerar bättre nu än tidigare, en möjlig faktor 

till det kan vara att respondenterna med tiden har vant sig vid det nya arbetssättet och 

samspelsmönstren. Empirin synliggjorde slutligen att linjecheferna inte tagit del av HR-centers 

arbetsuppdrag tidigare. 

Ett återkommande argument från respondenter i vår studie samt tidigare forskning om HR-

transformationen är att linjecheferna saknar den personliga kontakten och relationen med HR-

medarbetarna. Studiens resultat stärker därmed den teori som Boglind m.fl. (2013) för fram 

gällande att linjechefer gärna uppsöker dem som de redan har etablerat en personlig kontakt 

med, och att de då har en tendens att gå runt de ”tvingade” tillvägagångssätten för att få kontakt 

med HR-funktionen. En del i de personliga relationerna som vi kan tyda har förändrats i och 

med HR-transformationen är de naturliga mötesplatserna där linjecheferna och HR-

medarbetarna kan ses och diskutera personalfrågor. Vad är det då som gör att det inte finns 

några naturliga mötesplatser? Kan det vara så att även HR-medarbetarna är drabbade av 

tidsbrist likt linjecheferna? Skulle HR-center i detta fall vara mer ute bland förvaltningarna och 

fånga upp linjechefernas frågor kan det tänkas att de nya kontaktvägarna via IT-system inte 

heller skulle uppfattas lika negativa. Samtidigt anser vi då att HR-transformationen inte uppnår 

sitt syfte i den mån att HR-specialisterna då försätts i en dubbelroll där de både ska arbeta 

strategiskt och samtidigt stötta linjecheferna operativt. Av denna diskussion blir det tydligt att 

personalarbetet kan leda till bekymmer hos linjecheferna då HR-funktionen har blivit allt 

mindre närvarande (Whittaker & Marchington 2003; Holt Larsen & Brewster, 2013) Slutligen 

blir det viktigt att synliggöra HR-funktionens arbete för linjecheferna. Det blir svårt för dem att 

veta vad de kan förvänta sig av HR-funktionen efter omorganiseringen om de inte fått tagit del 

av deras arbetsuppdrag. Genom att tydliggöra i vilka situationer och på vilket sätt HR-center 

inom Falu kommun ska stödja linjecheferna, anser vi att frågetecknen kring naturliga 

mötesplatser även kan rätas ut. 
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5.4. Utvecklingsmöjligheter för HR-funktionen 
Det som hämmar effektiviteten av shared service-organisationen inom Falu kommun är till 

största delen de begränsade telefontiderna till HR-center. Det blir genom denna studie tydligt 

att utökade öppettider för telefonkontakt skulle leda till förbättring samt ökad tillgänglighet, 

vilket är en faktor som värderas högt av linjecheferna. Centralisering av HR-funktionen har 

även medfört att personalärenden fördelas ut till olika HR-handläggare, detta kan upplevas 

fragmentariskt och linjecheferna önskar därmed att ha så få handläggare som möjligt i sina 

ärenden. Dessa faktorer har gjort att linjecheferna väljer andra tillvägagångssätt för att få 

kontakt med den HR-medarbetare som önskas. 

Ytterligare framträdande punkt att utveckla är de personliga relationerna. Då centraliseringen 

har medfört att det skapas ett ”vi” och ett ”dem” blir en viktig del i HR-arbetet att komma ut 

till de olika förvaltningarna och se hur det dagliga arbetet fungerar och att skapa relationer med 

linjecheferna. Vårt argument kan liknas vid det som Whittaker och Marchington (2003) belyser, 

närmare bestämt att HR-medarbetare behöver bli mer synliga och mer närvarande i 

organisationen. HR-funktionen behöver ta fram metoder för att skapa den personliga kontakten 

som linjecheferna efterfrågar och hitta vägar för att det ska fungera på ett ändamålsenligt sätt. 

Ett förslag som även stärks av Boglind m.fl (2013) är som tidigare nämnt att det behöver skapas 

naturliga mötesplatser där linjecheferna och HR kan diskutera både stora och små frågor. 

Utifrån studiens resultat kan det konstateras att det finnas ett behov av att etablera personliga 

relationer samt att HR kommer ut mer till förvaltningarna. Det finns ett flertal anledningar till 

att detta bör beaktas, så som att känsliga frågor blir lättare att hantera, antalet handläggare 

minskas och det skapas en större trygghet och enklare frågor kan ställas direkt istället för att bli 

så stora. Genom att vara mer ute på förvaltningarna kan HR-medarbetarna även ta del 

linjechefernas uppfattning av personalarbetet när de utformar policys och riktlinjer, då en viktig 

del i det strategiska HR-arbetet är att se till att alla HR-system har samma budskap. Slutligen 

är det av stor vikt att tydliggöra HR-funktionens arbete så att linjecheferna vet vad de kan 

förvänta sig av dem. Ulrich och Brockbank (2007) förklarar att det bör ske när 

omorganiseringen äger rum. Då detta är passé i Falu kommun, anser vi att en presentation och 

ett tydliggörande av HR-funktionens arbete bör ske under chefsintroduktionen. 
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6. Slutsats 
 

I detta avsnitt redogörs studiens grundläggande slutsatser samt förslag till vidare forskning. 

________________________________________________________________  

 

Syftet med denna studie var att undersöka hur linjechefer uppfattar en centraliserad HR-

funktion. Att HR-transformationen leder till nya arbetssätt och kommunikationsvägar blir 

tydligt. Linjecheferna får ett större personalansvar och adekvat utbildning blir därmed viktigt 

för att de ska kunna hantera ansvaret. HR-funktionen spelar en viktig roll i linjechefernas 

personalarbete och ett fungerande samspel är av stor betydelse. En slutsats vi kan dra av denna 

studie är att linjecheferna inom Falu kommun uppfattar den centraliserade HR-funktionen som 

mestadels positiv, då det ger en större styrka till organisationen. Linjechefer som har varit med 

under den tid det fanns en HR-medarbetare på plats ser dock förändringen som mer 

problematisk och saknar i större utsträckning den nära kontakten. I denna studie likt tidigare 

forskning har det tydliggjorts att personliga relationer är av stor vikt för att ett varaktigt 

samarbete mellan HR-funktionen och linjecheferna ska skapas. Personliga relationer behöver 

upprätthållas och det behövs metoder för att detta ska ske på ett ändamålsenligt sätt. Det kan av 

empirin konstateras att HR-transformationen har medfört att antalet HR-handläggare kring 

personalärenden har ökat.  En utvecklingsmöjlighet som synliggjorts genom studien är att HR-

funktionen behöver arbeta vidare med att hålla nere antalet handläggare för att skapa kontinuitet 

och en större trygghet för linjecheferna. HR-funktionen behöver även komma ut mer till 

förvaltningarna och ta del av linjechefernas syn på det dagliga arbetet och för att få deras 

synpunkter på hur policys och riktlinjer ska utformas. Studien tydliggör således att det som 

förefaller vara effektivt med HR-transformationen på en övergripande nivå inte alltid uppfattas 

lika effektivt av linjecheferna. Sett ur ett större perspektiv kan risken med studier likt denna bli 

att linjecheferna endast framför önskemål respektive klagomål kring HR-arbetet, utan att helt 

känna till HR-funktionens arbetsuppdrag eller gränsdragningarna gällande personalansvaret. 

För att reducera den risken samt undvika att HR-medarbetarna försättas i en dubbelroll behöver 

det klargöras vad som gäller när det handlar om vilka ansvarsområden HR-funktionen har, 

utifrån deras beskrivna arbetsuppdrag. Linjecheferna i denna studie har reagerat positivt över 

att få ta del av HR-centers arbetsuppdrag och genom det kunnat synliggöra rimliga 

utvecklingsmöjligheter. En faktor som blivit tydlig inom Falu kommun och som det bör föras 

en dialog kring är telefontiderna till HR-center. Det bör även tydliggöras hur linjecheferna ska 

kontakta HR-medarbetarna. Ska de i första hand vända sig till HR-center, som är en väsentlig 
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del av centraliseringen? Eller är det acceptabelt att linjecheferna går runt de mer ”tvingande” 

tillvägagångssätten för att få kontakt med de HR-medarbetare som de helst vill ha kontakt med?  

Med hänsyn till studiens tidsram och omfattning valde vi att avgränsa oss till åtta intervjuer 

med linjechefer från ett antal av kommunens förvaltningar. En reflektion som uppstått i 

efterhand är om den genomförda studien skulle få ett annat resultat om ytterligare respondenter 

som varit med under HR-transformationen skulle ha intervjuats. Det skulle även vara av intresse 

att undersöka om linjecheferna till synes tidspressade schema påverkar deras uppfattning av en 

centraliserad HR-funktion. Vår tes är att stress kan leda till negativitet, och kan det då vara så 

att linjecheferna som upplever en hög stressnivå tenderar att vara mer kritiska till 

omorganiseringen trots att det inte behöver ha med den att göra? För att uppmärksamma 

ytterligare uppfattningar gällande en centraliserad HR-funktion hade en intressant del varit att 

fortsatt undersöka hur HR-medarbetarna uppfattar centraliseringen och de nya kontaktvägarna. 

Blir vissa HR-medarbetare överbelastade i och med att linjechefer söker upp just dem för att få 

den personliga kontakten, eller hur fördelas ärenden ut inom HR-funktionen? Dessa frågor som 

uppstått genom slutsatserna hade varit intressanta att undersöka i en utökad studie. Resultatet 

av denna studie har följaktligen synliggjort lämpliga utvecklingsmöjligheter som HR-center 

kan addera i sitt strategiska arbete med att utveckla HR-funktionens arbete inom Falu kommun. 



 
 

Referenslista  
 

Beer, M. (1997). The transformation of the human resource function: resolving the tension 

between a traditional administrative and a new strategic role. Human Resource Management, 

36(1), 49-56. 

  

Boglind, A. Hällstén, F. & Thilander, P. (2013). Hr transformation på svenska: om 

organisering av HR-arbete. (1:a uppl.) Lund: Studentlitteratur 

  

Boxall, P. & Purcell, J. (2016). Strategy and human resource management. (4th ed.) New 

York: Palgarve Macmillian. 

  

Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. (2 uppl.). Stockholm: Liber. 

  

Chen, Y., Hsu, Y., & Yip, F. (2011). Friends or rivals: Comparative perceptions of human 

resource and line managers on perceived future firm performance. The International Journal 

of Human Resource Management, 22(8), 1703-1722. 

 

Denscombe, M. (2016). Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom 

samhällsvetenskapen. Lund: Studentlitteratur 

  

Granberg, O. (2011). PAOU. Personaladministration, HRM och organisationsutveckling. 

Stockholm: Natur och kultur. 

  

Harris, L., Doughty, D. & Kirk, S. (2002) The devolution of HR responsibilities: perspectives 

from the UK ́s public sector. Journal of European Industrial Training,26(5): 218-229 

  

Holt Larssen, H & Brewster, C. (2003). Line management responsibility for HRM: what is 

happening in Europe? Employee relations, 25(3), pp 228-24. 

  

Hällsten, F., & Tengblad, S. (red.) (2006). Medarbetarskap i praktiken. Lund: 

Studentlitteratur



 
 

  

Ingham, J. & Ulrich, D. (2016). Building better HR departments. Strategic HR Review, 15(3), 

129-136.doi: 10.1108/SHR-03-2016-0025 

  

Kvale, S. & Brinkmann, S. (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Shenton, A. K. (2004) Strategies for ensuring trustworthiness in qualitative research projects. 

Education for Information 22 (2004) 63–7563, doi: 10.3233/EFI-2004-22201  

  

Stake, R. (1995) The art of Case Study Research. Thousand Oaks, CA: Sage. 

  

Teo, S. T. & Rodwell, J. J. (2007). To be strategic in the new public sector, HR must 

remember its operational activities. Human Resource Management, 46, pp 265-284 

  

Thilander, P. (2013). Personalarbete och HR-transformation: om samspel och relationer 

mellan linjechefer och HR-medarbetare. (Avhandling för doktorsexamen,Göteborgs 

universitet) 

  

Trost, J. (2014). Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur. 

  

Ulfsdotter Eriksson, Y. (2013) Personalvetenskap – som förhållningssätt. Stockholm: Liber 

AB. 

  

Ulrich, D. (1995). Shared services: from vogue to value. Human Resource Planning 18 (3), pp 

12-33 

  

Ulrich, D. & Brockbank, W. (2005). The HR value proposition. Massachusetts: Harvard 

Business School Publishing. 

  

Ulrich, D & Brockbank, W. (2007) Värdeskapande HR. Lund: Studentlitteratur. 

  

Watson, S., Maxwell, G., & Farquharson, L. (2006). Line managers' views on adopting 

human resource roles: The case of Hilton (UK) hotels. Employee Relations, 29 (1), 30-49



 
 

 

Whittaker, S. & Marchington, M. (2003). Devolving HR responsibility to the line: Threat, 36 

opportunity or partnership? Employee Relations, 25(3), pp 245-261 

  

Yin, R. K. (2013). Kvalitativ forskning från start till mål. Lund: Studentlitteratur. 

  



 
 

Bilaga 1: HR-centers arbetsuppdrag 
_________________________________________________________ 

 

HR-centers uppdrag är: 

 Att utifrån en strategisk och konsultativ roll aktivt stötta verksamheterna i att klara 

sina uppdrag och mål 

 Att samordna och utveckla processer och strategier för kommunens HR-frågor 

 Att vara en självklar samarbetspartner i HR-frågor till chefer i organisationen 

 Att utveckla chefers kompetens inom HR-området och därigenom skapa 

förutsättningar för trygga, självgående och modiga chefer 

 Att förse verksamheten med verktyg inom HR-området 

HR-centers uppdrag omfattar: 

 Administrativa stödprocesser inom HR-området 

 Arbetsrätt och kollektivavtal 

 Arbetstidsfrågor 

 Arbetsmiljö och rehabilitering 

 Fackliga relationer och samverkan 

 Jämställdhet och mångfald 

 Kompetensförsörjning 

 Ledarutveckling 

 Löneöversyn och lönekartläggning samt lönesättning 

 Omställning och avveckling 

 Pensioner 

 Personalförmåner 

 Utredningar inom kränkande särbehandling, sexuella trakasserier och trakasserier 

  

HR-centers arbetssätt är: 

HR Center ska präglas genom ett i hög grad stödjande och inspirerande förhållningssätt 

gentemot verksamheterna. När det gäller processer och arbetssätt i syfte att säkerställa 

följsamhet gentemot lagar och regler ska HR Center i viss mån även inta ett styrande 

förhållningssätt. Utbildningar till kommunens chefer inom ovan nämnda områden är en del av 

arbetet. HR Center arbetar också med att ta fram policydokument och riktlinjer i diverse 

personalpolitiska frågor. I en föränderlig omvärld är det en självklar del för HR Center att 

omvärldsspana i syfte att utveckla stödet och verktygen till verksamheterna. HR Centers 

tjänster är ramfinansierade med undantag för utredningar i kränkande särbehandling, sexuella 

trakasserier och trakasserier. 

 

HR-center vill uppfattas som: 

 Genom våra ledord stötta, tillåta, respektera och prestigelöshet är vi ”Enkla att samarbeta 

med” 
 

 Genom vår samlade kompetens och erfarenhet samt professionella förhållningssätt är vi ”Till 
nytta för organisationen” 



 
 

Bilaga 2: Intervjuguide 
________________________________________________________________ 

 

 

Inledande frågor 

-Hur länge har du arbetat som chef på Falu kommun? 

-Vilken förvaltning arbetar du inom? 

-Hur stor personalgrupp ansvarar du för? 

-Tidigare erfarenhet av chefsyrket? 

- Fick du någon chefsintroduktion när du började arbeta inom Falu kommun? 

 

HR-transformationen 
-Känner du till att HR-funktionen har genomgått en förändring och att de numer sitter 

centraliserade på personalkontoret? (Efter HR-transformationen) 

-Känner du till varför HR-funktionen är utformad som den är? (centraliserade till 

personalkontoret) 

- Upplever du någon skillnad efter denna förändring? Har du mer personalansvar än tidigare? 

Bättre specialiserat stöd? Märks det av att HR inte är på plats fysiskt? 

-Anser du att HR-funktionens nuvarande utformning är värdefull för dig? 

 

Personalansvar – linjechefens roll 

-Vad är dina huvudsakliga arbetsuppgifter när det gäller personalansvar? 

-Hur mycket administrativt arbete ingår i ditt dagliga arbete? Har det ökat i och med den nya 

organisationen? Känner du att du kan hantera det administrativa arbetet på ett bra sätt? 

-Anser du att det finns en tydlig arbetsfördelning mellan vad linjechefer och HR ska göra? 

-Känner du att du har rätt kunskaper för personalansvaret? Får du utbildning inom HR-

området? Hur ofta? 

-Vilka är fördelarna med att ha det övergripande personalansvaret? 

-Upplever du att något i personalansvaret är svårt? 

 

Samspelet mellan HR och chefer 

-Vilken betydelse har HR för dig i din roll som chef? 

-Hur ofta har du kontakt med HR?   

-I vilka situationer tar du oftast hjälp av HR? 

-Får du det stöd som du behöver av HR? Varför/varför inte? 

-Hur går du tillväga om du behöver ta hjälp från HR? Hur ser kommunikationen ut? IT-

system/intranät? 

-Anser du att HR är bra på att återkoppla? Får du hjälp i tid? (Effektivt HR-stöd) 

-Utifrån HR’s arbetsbeskrivning som du tagit del av anser du att den stämmer överens med 

din upplevelse av det stöd du får? (Arbetsrätt, pensioner, kompetensförsörjning) 

-Har du något exempel på en situation där stödet från HR inte fungerat bra? 

 

Att skapa samspel 

-Vilka delar i samarbetet med HR fungerar bra/mindre bra. Vad är det som göra att det 

fungerar bra/mindre bra? 

-Känner du att du skulle vilja ha mer personlig kontakt med HR, möten där ni träffas? 

-Finns det mötesplatser där ni träffas fysiskt? Hur ofta isåfall? 

 

 

 



 
 

Utveckling av HR-center 

- Hur anser du att HR-centers arbetsuppgifter skulle kunna utvecklas utifrån den 

arbetsbeskrivningen du tagit del av? Ex. Finns det delar i arbetsbeskrivningen som skulle 

kunna förbättras? 

-Vad önskar du för slags stöd av HR-funktionen för att de ska kunna underlätta i ditt 

vardagliga arbete? 

-Finns det något i samarbetet med HR som skulle kunna bli bättre? Vad? Finns det situationer 

du skulle önska ett annat typ av stöd? (Rehab, rekrytering, administrativt arbete m.m.) 

 

Övrigt 
-Nu när du tagit del av arbetsbeskrivningen anser du att du fått en tydligare bild av vad HR-

center skall arbeta med, har det framkommit något nytt eller kände du till detta? 

 

-Är det något som du vill tillägga? 

-Har du några frågor till oss? 

  



 
 

Bilaga 3: Informationsbrev 
________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 
Informationsbrev 

  

Linjechefernas uppfattning av en centraliserad HR-funktion  
 

Vi vill fråga dig om du vill delta i en undersökning för vårt examensarbete. Vi är två studenter 

från Högskolan Dalarna som läser vår sista termin på Personal- och arbetslivsprogrammet. 

Som sista moment på utbildningen ska vi skriva ett examensarbete som syftar till att 

undersöka linjechefernas uppfattning av Falu kommuns HR-center och dess arbete som 

numera utförs centraliserat. Detta för att kunna synliggöra eventuella utvecklingsmöjligheter 

för HR-funktionen. 

  

Falu kommun har genomgått en förändring i personalarbetet vilket innebär att linjecheferna 

har fått ett större lokalt personalansvar medan HR-specialisterna finns i ett HR-center. 

Undersökning utgår ifrån att du som linjechef får ta del av HR-centers arbetsuppdrag och 

utifrån det komma med förbättringsförslag. Vår förhoppning är att resultatet av vår studie ska 

bidra till utvecklingsmöjligheter för HR-centret och att du som linjechef får en ökad förståelse 

för HR-specialisternas arbete. 

  

Hur går undersökningen till? 

  

Undersökningen består av intervjuer som genomförs med hjälp av en intervjuguide. Studien 

följer Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Det betyder att ditt deltagande är frivilligt 

och du kan när som helst avbryta din medverkan i studien utan att ange någon orsak till det. 

Intervjun kommer att ta ca en timme och om vi får din tillåtelse vill vi gärna spela in intervjun 

som vi sedan transkriberar. Det betyder att intervjuns innehåll skrivs ut som en text. 

Intervjuerna avidentifieras. Obehöriga personer har inte tillgång till intervjumaterialet. 

  

 

Hur får jag information om resultatet av studien? 

  

Resultatet av undersökningen kommer att presenteras i vårt examensarbete som vi kan maila 

till dig när den är klar. 

  

Om ni har några frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss eller vår 

handledare för mer information. Vi hoppas att du har möjlighet att delta och vi ser fram emot 

att träffa dig. 

  

Med vänliga hälsningar, 



 
 

Amanda Hellström  

E-post: xx@xxx.se 

Frida Wiklund  

E-post: xx@xxx.com 

  

  

Handledare: 

Mårten Hugosson 

Docent företagsekonomi, Företagsekonomi 

Univ lektor företagsekonomi inr organisation o ledarskap, Företagsekonomi 

E-post: xx@du.se 

Tel: 023 – xxx xxx 
  



 
 

Bilaga 4: Respondentpresentation 
________________________________________________________________ 

 

Samtliga respondenter som medverkat i undersökningen är anonyma. De är numrerade mellan 

ett till åtta, vilket gör att alla personer har fått ett individuellt nummer. 

Respondent 1 är kvinna och har arbetat som linjechef inom en av förvaltningarna i Falu 

kommun i åtta år. Respondent 1 ansvarar för sju enheter och har personalansvar för sammanlagt 

nitton medarbetare. 

Respondent 2 är man och har arbetat som linjechef i sex år inom Falu kommun, och har även 

arbetat med ledarskap utöver sin tjänst inom kommunen. Respondent 2 har personalansvar över 

32 ordinarie medarbetare och ytterligare sju till tio vikarier. 

Respondent 3 är kvinna och har arbetat som linjechef inom Falu kommun i fyra år. Har tidigare 

erfarenhet av chefsyrket från andra arbetsplatser. Personalgruppen som respondent 3 har ansvar 

för om består av tolv personer. 

Respondent 4 är kvinna och har arbetat som linjechef inom Falu kommun i fyra år. Har även 

erfarenhet av chefsrollen från tidigare arbete. Respondent 3 har personalansvar över 22 

ordinarie medarbetare samt 15–20 vikarier. 

Respondent 5 är man och har arbetat som linjechef inom Falu kommun i fem år och på 

nuvarande förvaltning i ett år. Personalgruppen som respondent 5 har ansvar för består av fem 

medarbetare. 

Respondent 6 är kvinna och har arbetat som linjechef inom Falu kommun i sex år och har även 

tidigare erfarenhet av chefsyrket. Respondent 6 har personalansvar över 22 medarbetare.   

Respondent 7 är kvinna och har arbetat som linjechef i totalt 18 år och inom Falu kommun i 

tolv år. Personalgruppen som respondent 7 har personalansvar över består av 27 medarbetare. 

Respondent 8 är kvinna och har arbetat som linjechef inom Falu kommun i två år. Har även 

formell utbildning inom yrket sedan tidigare. Idag har respondent 8 personalansvar över 30 

medarbetare. 

 
 


