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Abstrakt  
Förändringsarbetet av en större svensk myndighets HR-funktion föranleddes av ett beslut 
från dess ledning. Förändringsarbetet innebar att en stödorganisation skapades vars uppgift 
var att bland annat stödja cheferna i deras vardagliga arbete med personaladministration. 
HR-funktionen var chefernas stöd i de relativt nya arbetsuppgifterna som 
personaladministrationen innebär. Det arbetsmässiga stödet mellan HR-funktionen och 
cheferna var därför väldigt viktigt för chefskapets arbetsroll och i förlängningen även för att 
förändringsarbetet skulle bli lyckat. För att skapa en förståelse av chefernas uppfattningar av 
förändringsarbetet valdes en kvalitativ ansats, eftersom det var människans livsvärld som 
var av relevans för studiens syfte. Utifrån den empiri som analyserades och tolkades fann vi 
hos cheferna en utbredd efterfrågan på kompetensutveckling och bättre kommunikation 
mellan avdelningarna som innefattas av myndighetens HR-funktion. Skapandet av den nya 
stödorganisationen medförde en upplevd skillnad mellan organisationskulturerna hos 
stödorganisationen och cheferna. Cheferna efterfrågade en större förståelse för deras 
förutsättningar, ett bredare helhetsperspektiv från HR-funktionens sida, enhetligare och 
effektivare kommunikation, samt en mer öppen dialog. Det framgick att det fanns en brist på 
effektiva stödfunktioner och kompetensutvecklingsmöjligheter för att cheferna fullt ut skulle 
kunna åta sig de nya personaladministrationsuppgifterna som tillkom efter genomförandet 
av förändringsarbetet av HR-funktionen på myndigheten. Chefernas upplevda påverkan på 
arbetsrollen kunde därför tolkas vara till följd av förändringsarbetet av HR-funktionen. 
 
Nyckelord: Chefskap, Effektivitet, Förändringsarbete, HRM, Ledarskap, Stödfunktioner 
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Introduktion  

Inledning 
I följande studie granskas chefskapet inom en större svensk myndighet efter att en 
organisatorisk förändring genomfördes. Den organisatoriska förändringen var 
centraliseringen av myndighetens HR-funktioner och en omfattande decentralisering av 
personalansvar till cheferna. I studien definieras cheferna inom myndigheten som en individ 
med personalansvar.  
   Den tidigare forskningen inom Human Resource Management (HRM) är väldigt 
omfattande. Piening, Baluch och Salge (2013) beskriver att den tidigare forskningen som 
genomförts de senaste 20 åren inom området har hjälpt till att belysa relationen mellan en 
organisations HR-funktion och organisationens prestationer.  
   Farndale, Paauwe och Hoeksemas (2009) beskriver i sin studie att upprättandet av ett 
shared service center (SSC) innebär en centralisering av HR-funktionen. Vidare konstaterar 
författarna att i och med införandet av ett SSC kan den lokala HR-funktionen som finns kvar 
efter centraliseringen förlora en klar arbetsroll. Det på grund av att arbetsrollen då blir diffus 
eftersom det är just den lokala HR-funktionen som medarbetarna träffar på en daglig basis. 
Hanteringen av HR-relaterade problem riskerar då att stanna kvar vid de lokala HR-
funktionen istället för att flyttas till SSC vilket resulterar i ineffektivitet.  
   Den effekt som organisationsförändringen skall ha är att öka kundens möjlighet att få ut 
värde ur verksamheten. Möjligheten att kunden får värde ur verksamheten ökar om man kan 
leverera en tjänst i rätt tid, med rätt standard och på ett effektivt sätt (Innovationsrådet, 
2012).    
   En HR-funktion behöver inte alltid vara effektiv enligt Guset och Conway (2011) utan det 
är implementeringen av själva funktionen i det organisatoriska sammanhang som är 
avgörande när det handlar om effektivitet. Deras studie åskådliggör ett eventuellt glapp 
mellan planerad och faktisk implementering av HR-funktionen kan härledas till låg 
överenskommelse mellan arbetsrollerna som nyttjar och planerar HR-funktionerna.    
   Tidigare forskning gjord av Combs, Yongmei och Ketchens (2006) belyser att 
kompetensutveckling anses vara en väsentlig del när det kommer till att öka prestationen 
hos medarbetarna. Det argumenteras som viktigt att personalen känner sig delaktig och som 
en del av organisationens syfte. Typen av organisation har dock en stor betydelse när det 
kommer till HR-funktionen och hur den påverkar hur individen ser på delaktighet. 
Dessutom åskådliggör studien att personalens upplevda delaktighet går att direkt relatera 
till organisationens prestation. 
   Sett utifrån ett övergripande perspektiv på den ovanstående forskningen handlar den om 
följder av förändringsarbete och utvecklingsinsatser inom HR-området. Den tidigare 
forskningen presenterar resultat som den här studien kommer att ha användning för.  
Kopplingen mellan forskningen och denna studie är hur cheferna på den undersökta 
myndigheten anser att införandet av ett SSC har påverkat chefskapet. En ytterligare aspekt 
som tidigare forskning belyser är implementeringen av HR-stödet vilket kan kopplas till hur 
cheferna ser på det stöd som den nya HR-funktionen tillhandahåller och hur de bedömer 
stödets effektivitet. Kompetensutvecklingens roll i organisationens framgång är dessutom 
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något som har behandlats i tidigare forskning. I relation till den här studien blir det därför 
aktuellt att koppla tidigare studier till vad myndighetens chefer anser sig behöva bättre 
kompetens inom för att kunna förhålla sig till det nyintroducerade personalansvaret som 
förväntas klaras av.  

Problemformulering 

Bakgrunden till studien och utgångspunkten i problemformuleringen kan härledas till ett 
beslut som fattades 2006 av myndighetens ledning. Beslutet innebar att det, strax där efter, 
påbörjades ett förändringsarbete av myndighetens HR-funktion. Projektets syfte var att 
leverera ett bättre, effektivare och mer enhetligt HR-arbete till en lägre kostnad genom att 
centralisera HR-ansvaret för hela myndigheten till ett SSC. Genomförandet av 
förändringsarbetet och centraliseringen gjordes för att ge chefer och medarbetare det stöd 
och den service de behöver för att klara av det utökade personalarbetet (Thilander, 2013).   
   Vår studie av myndighetens förändringsarbete kan enligt Ellström, Löfberg och Svensson 
(2005) beskrivas som pedagogisk forskning då de påverkansprocesser som har studerats 
utgår ifrån en planerad organisationsförändring. De påverkansprocesser som sker i och med 
förändringen är centrala för förståelsen av problemet. Med tidigare forskning som bakgrund 
undersöker den här studien en myndighets centralisering av HR-funktionen och 
decentralisering av personalansvarets påverkan på chefskapet. Syftet med studien blir 
således att skapa en djupare förståelse för hur chefskapet påverkas efter en förändring av 
HR-funktionen vid en större myndighet och hur konsekvenserna av förändringsarbetet 
yttrar sig idag. 

Disposition  

Studien delas in i olika kapitel med tillhörande underrubriker i syfte att skapa en stegvis 
förståelse och insikt i hur chefskapet påverkas efter ett förändringsarbete. Under den 
inledande delen av studien beskrivs de bakomliggande faktorerna som gav upphov till 
förändringsarbetet. Under rubriken bakgrund förtydligas den aktuella forskningen och sätter 
det i ett sammanhang.  
   Under rubriken metod redogör vi den valda ansatsen och problematiserar kring den valda 
metoden. Vi tar även ett etiskt ställningstagande till studien och beskriver urvalet. I 
resultatdelen presenteras den insamlade empirin i form av citat. I diskussionsdelen 
diskuteras de funna resultaten utifrån tidigare forskning inom ämnet. I den sista delen av 
uppsatsen lägger vi fram förslag på framtida studier inom HR-området. 

Begreppsdefinitioner 

Organisationsförändring: I studien definieras organisationsförändring och utvecklingen av 
den som en djupgående, omfattande och genomtänkt process som först och främst drivs av 
en beslutande ledning för att nå uppsatta mål genom att anpassa organisationen till 
samhället den verkar inom (Wolvén, 2000). 
 

Organisationskultur: Organisationskultur består av ett mönster antaganden som gruppen 
tar för givet, som individen inte betvivlar. Är ett informellt moment som behandlar 
värderingar, grupptryck och sociala sammanhang (Jacobsen & Thorsvik, 2008). 
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Ledarskap: Inneha en förmåga att kunna hitta en väg och ge riktning åt en större grupp 
(Henning, 2000/2). Mer utvecklande kan ledarskapet definieras som ett utövande av 
inflytande över ett händelseförlopp och individen med ledarskapsrollen ser till att det blir 
utfört av andra människor (Rosengren, 2008). 
 

Chefskap: I studien definieras chefskapet som en formell position inom organisationen, en 
position som tillsätts uppifrån inom chefshierarkin. Chefskapet innebär således att man har 
underordnade i formella positioner som chefen delegerar och styr för att nå verksamhetens 
mål (Milsta, 1994).  
 
Första linjens chef: Definitionen av en första linjens chef är en individ med en ledarskaps- 
och chefsroll och därutöver ett personalansvar. En första linjens chef har dessutom ingen 
chef under sig i organisationens chefhierarki (Thilander, 2013).   

Bakgrund 
I bakgrunden beskrivs olika faktorer som påverkar ett ledarskap under förändring och hur 
organisationsförändringar påverkar individer. Den tidigare forskningen som beskrivs under 
bakgrunden ska skapa en kontext för den här studien och dessutom hjälper den tidigare 
forskningen att förklara och förstå de slutsatser som gjordes under diskussionsdelen. 
   Vidare beskrivs det utifrån aktuell forskning vad en organisation är och vad det innebär att 
genomföra ett förändringsarbete sett till organisationens HR-funktion. Syftet är att ge en bild 
av de förhållanden som gäller för ett chefskap under förändring och hur ett ledarskap yttrar 
sig utifrån en organisation och dess kulturs perspektiv. Under egen rubrik beskrivs 
organisationskulturen som fenomen samt varför den är en avgörande faktor för framgång i 
ett förändringsarbete.  

Aktuell forskning inom Human Resource Management 

Human Resource Management definieras utifrån de metoder, aktiviteter och processer som 
sker inom en organisations HR-funktion. Aktiviteterna inom HR-funktioner genomförs i 
syfte att utveckla individer för att öka dennes användbarhet inom organisationen genom 
olika processer som har differentierande metodiska utgångspunkter (Farndale et al., 2009). 
Ett exempel på en sådan aktivitet kan vara kompetensutveckling av personal. 
   Vidare definierar Farndale et al. (2009) en organisations HR-funktion utifrån fyra olika 
perspektiv. De fyra perspektiven är det strategiska-, sociala-, professionella- och 
leveransperspektivet. Det strategiska perspektivet beskriver HR-funktionens grad av 
korrelation mellan de egna strategierna och de övergripande som organisationen använder 
sig av. Det sociala perspektivet på HR-funktionen belyser hur de policys som används 
överensstämmer med samhället som helhet. Det professionella perspektivet syftar till att 
beskriva kvalitén på det stöd som HR-funktionen erbjuder. Leveransperspektivet syftar på 
att beskriva HR-funktionens olika tillvägagångsätt i arbetet med stöd till medarbetare.   
   Pienings et al. (2013) studie genomfördes på flera olika statliga sjukhus i England med 
empiri från flera olika redan genomförda undersökningar. Undersökningarna var årliga 
medarbetarundersökningar och patientundersökningar ifrån de olika sjukhusen. Författarna 
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använde sig också av sjukhusens bokförda ekonomi för att fastställa förändringen i 
organisationernas prestationer sett utifrån ett ekonomiskt perspektiv. Till sist användes 
arkivdata från hälsodepartementet som beskrev sjukhusens riktlinjer sett till dess 
organisationsstruktur. I sökandet efter sambandet är viktigt att undersöka hur medarbetarna 
uppfattar och reagerar på implementeringen av HR-funktionerna inom, organisationen.  
   Pienings et al. (2013) lyfter fram och presenterar en kunskapslucka som deras studie syftar 
till att fylla genom att sammanställa medarbetares generella uppfattning av den aktuella HR-
funktionen och hur deras uppfattningar förändrades över tid. Genom att ha med tidsaspekt i 
studien argumenterar författarna att det ges en ny möjlighet att förstå sambandet mellan HR 
och prestation eftersom tidsaspekten av studien samtidigt hjälper till att belysa förändringen 
i organisationens prestation. Studien går alltså ut på att jämföra sambandet mellan 
medarbetarnas uppfattningar av HR-funktionen och organisationens prestationer över tid. 
Författarnas analys av empirin belyste att förändringar av HR-funktionen faktiskt är 
relaterade till förändringar i kundernas nöjdhet eftersom kundernas nöjdhet påverkades av 
medarbetarnas arbetstillfredsställelse. Vidare belystes sambandet mellan medarbetarnas syn 
på HR-funktionen och deras arbetstillfredsställelse också påverka organisationens finansiella 
prestationer.  
   Dock påpekade författarna att “the results indicated that the effect of HR systems 
perceptions might well be short-lived as their impact on employee attitudes and firm 
performance was found to gradually decline over time” (Piening et al., 2013, s.939). Det 
innebär således att en organisations förändring av HR-funktion faktiskt påverkar 
medarbetarnas beteende vilket i sin tur leder till att organisationens prestation förändras 
över tid (Piening et al., 2013).        
   Ovanstående resonemang kan appliceras på Combs et al. (2006) genomförda metaanalys på 
området. Metaanalysen innefattade 92 studier som undersökte sambandet mellan HR-
avdelningens effektivitet och organisationens prestationer. Vidare fastställer författarna i 
inledningen i deras studie att relationen är viktig att förstå för både organisationens chefer 
och framtida forskare. De aspekter av HR-funktionerna som påverkar en organisations 
prestationer beskrivs av författarna som följande. HR-funktionerna ska genom att 
understödja medarbetarna i det dagliga arbete, öka medarbetarnas prestationer inom 
organisationen. Kompetensutveckling beskrivs som en viktig del i arbetet att öka 
prestationerna likaså den upplevda delaktigheten mellan den enskilde medarbetaren och 
organisationens övergripande syfte.  

The result is greater job satisfaction, lower employee turnover, higher productivity, and better 

decision making, all of which help improve organizational performance (Combs et al., 2006, 
s.502).    

Författarna gör dock en skillnad mellan graden av påverkan som HR-avdelningens 
effektivitet har sett till vad organisationens syfte är. Är organisationen serviceorienterad eller 
produktproducerande spelar en stor roll för HR-funktions påverkan på individens upplevda 
delaktighet som också konstateras spelar en betydande roll i organisationens prestationer. 
Slutligen konstateras det att ökad kompetensutveckling bland medarbetarna leder till en 
förbättring av organisationens prestationer.  
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   I Farndales et al. (2009) studie som baserades på 15 olika organisationer i Nederländerna, 
vars syfte var att undersöka hur stödprocessernas metodik och kvalité påverkades av en 
centralisering av HR-funktionen. Det undersöktes genom både enkäter och strukturerade 
intervjuer.  
   Centraliseringen innebar att ett så kallat shared service center (SSC) upprättades. 
Författarna beskriver att den huvudsakliga anledningen till att organisationerna upprättade 
ett SSC var för att centralisera HR-funktionen och på så sätt skapa ett tydligare fokus på 
kunden samtidigt som organisationen spara pengar. Sett utifrån de tidigare nämnda 
perspektiven som HR-funktionen kunde ses utifrån fanns det framförallt ett fokus hos de 
undersökta organisationerna på det professionella samt det leverans orienterade 
perspektivet i skapandet av det egna SSC. I och med skapandet av SSC inom 
organisationerna innebar det en förändring för HR-funktionerna sett till de som nyttjade 
dem.  
   Farndale et al. (2009) beskriver den fundamentala skillnaden mellan ett SCC i jämförelse 
med en mer traditionell HR-funktion som följande. Skillnaden dem emellan är framförallt att 
SSC innebär en centralisering samtidigt som den traditionella HR-funktionen är 
decentraliserad. Dessutom skiljer sig leveransmodellerna mellan de två strukturerna. Som 
medarbetare förväntas du aktivt uppsöka stöd från det aktuella SSC. Något som står i 
kontrast till det traditionella där du som medarbetare istället har en mer passiv roll i 
jämförelse. I en organisation med SSC finns fortfarande den traditionella delen av HR-
funktionen kvar men den beskrivs av författarna innefatta en mer organisationsplanerande 
funktion och då inte vara ett stöd i det dagliga arbetet.  
   Författarna avslutar med att lyfta fram en problematik som användandet av ett SSC utgör. 
Nämligen det att den lokala HR-funktionen som finns kvar efter genomförandet av en HR-
förändring till ett SSC kan ses förlora en klar arbetsroll. Det beskrivs i studien att arbetsrollen 
blir oklar eftersom det är den lokala HR-funktionen som medarbetarna ser och träffar på en 
daglig basis. I och med det argumenteras det som lättare för medarbetarna att ta upp 
problem med den lokala HR-funktionen istället för att rikta frågorna till det centraliserade 
SSC. För att motverka oklarheten konstaterar författarna att, ”A key point is to ensure that at 
all stages of development the roles and responsibilities of HR, line management and 
employees remain clearly articulated and communicated” (Farndale et al., 2009, s.559). 
Problematiken innebär således att det krävs en tydlig kommunikation om vilka roller de 
olika HR-funktionerna har.  
   Guest och Conways (2011) studie fokuserade på en jämförelse mellan högt uppsatta chefers 
och HR-handläggares uppfattning av vilken betydelse som HR-funktionens effektivitet hade 
i förhållande till att organisationens uppsatta mål nåddes. Studien utgick ifrån fyra 
hypoteser som användes tillsammans med den insamlade empirin för att göra 
hypotesprövningar. Empirin till den här beskrivna studien samlades in ifrån 237 
slumpmässigt utvalda företag i Storbritannien. Författarna definierar HR-funktionens 
effektivitet utifrån tre grundläggande delar.    

First, the HR practices must be present; second, they must be judged effective and third, they 
must be effectively implemented. It can be argued that the presence of effective practices is an 
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essential prerequisite to any possibility of effective implementation and, therefore, constitutes 

the key step in the sequence (Guest & Conway, 2011, s.1688). 
 

Vidare konstaterar Guest och Conway (2011) att en organisations HR-funktion inte 
nödvändigtvis behöver vara effektiv bara för att den finns, oberoende av kvalité, utan det är 
implanteringen av funktionen i organisationens kontext som framförallt avgör dess 
effektivitet. Effektiviteten av HR-funktionen argumenteras som den en av betydande 
faktorerna som påverkar organisationens generella prestationer.  
   Guest och Conway (2011) Beskriver att utifrån tidigare forskning framgår det att personer 
som arbetar inom organisationens HR-avdelning oftast uppfattar funktionens effektivitet 
som mer optimistisk än linjecheferna på andra avdelningar i organisationen. Det påtalas att 
det är först och främst de utomstående chefernas uppfattningar av effektiviteten som bör ses 
till när det kommer till att bedöma effektiviteten av HR-funktionen då det är dem som 
använder sig av HR-funktionen. Vidare beskrivs det att bedömningen av effektiviteten 
bedöms utifrån olika perspektiv beroende vem det är som gör bedömningen. Linjechefer 
fokuserade mer på HR-funktionens implementering och stödet som gavs medan högt 
uppsatta chefer fokuserade mer på strategiska aspekter i bedömningen av effektiviteten. Det 
blir således intressant att ha i baktanke när man sen ser till HR-handläggarnas fokus i 
samband med deras avdelnings effektivitet. Det visade sig att HR-handläggare la större vikt 
på de högt uppsatta chefernas bedömningar av effektiviteten än linjechefernas. Författarna 
förklarar anledningen till varför det var så här genom att peka på distributionen av resurser 
till HR-avdelningen och de höga chefernas roll i utvecklingen av HR-funktionen.             

They can help to develop and implement HR practices utilising their strategic oversight of how 
practices should be directed to ensure effectiveness. In so doing, they help to determine the 
strength of the HR climate.Furthermore, they are important politically in determining the 

allocation of resources to the HR function (Guest & Conway, 2011, s.1689). 

Guest och Conway (2011) beskriver att HR-handläggarnas och linjechefernas uppfattningar 
tillsammans skapar en starkare HR-funktion. Om HR-funktionen i en organisation anses 
vara stark sett utifrån de som använder den kommer också andra medarbetare således att 
associeras den med att vara högpresterande och effektiv. Om handläggares och linjechefers 
uppfattningar är differentierande beror det oftast på det finns ett glapp mellan HR-
funktionens planerade implantering och den faktiska aktuella implementeringen av den. 
Författarna härleder eventuellt glapp till en brist i de högre chefernas engagemang i att 
skapa förutsättningar för en effektiv implementering av HR-funktionen. Det är således av 
värde för HR-funktionen att det råder liknande uppfattningar om HR-funktionens 
effektivitet över samtliga nivåer, de högt uppsatta cheferna, HR-handläggare samt 
linjecheferna.  

Chefskap och Ledarskap 

När det sker en stor organisatorisk förändring förväntas chefer följa vissa regler. De här 
reglerna består av en formalisering och strukturering när det kommer till upprepandet av 
olika arbetsmoment. I och med ett förändringsarbete utvecklas det nya regler genom att 
skildra och forma ett idealiskt händelseförlopp steg för steg. För att det ska kunna ske måste 
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alla, cheferna som påverkas av förändringsarbetet, förstå händelseförloppet och även 
upprepa det (Snickare, 2012). En av många eventuella konsekvenser som kan uppstå i och 
med ett förändringsarbete är att cheferna missuppfattar den egna rollen i den nya 
organisationsstrukturen (Rosengren, 2008). 
   Att kunna lära och applicera olika ledarskapsstrategier kommer inte att utveckla ett bättre 
chefskap, det då de egenskaper som anses attraktiva när det handlar om just chefskap är 
olika i jämförelses med de egenskaper som förväntas när det handlar om ledarskap. Ett 
chefskap handlar om att uppfylla de krav som finns på organisationen i fråga medan 
ledarskap ofta handlar om människor som befinner sig i en process för att kunna uppfylla ett 
krav. Det skulle kunna uttryckas som så att ledarskap är att inneha egenskapen att kunna 
formulera en vision och i det även få stöd för den (Plachy, 2009). Då ett ledarskap och 
chefskap inte exkluderar varandra är det istället viktigt att kunna skapa en kombination av 
individens förmåga att vara chef, ledare och lärare (Jacobsen & Thorsvik, 2008). 
   Det är svårt att se skillnader mellan ledarskap och chefskap, ibland är det i princip som att 
de båda ses som en och samma. I många fall missas det att se skillnaderna mellan vad 
organisationen har för behov och vad de anställda har för önskemål och behov (Plachy, 
2009). Det är viktigt att man som chef förstår att ledarskap och chefskap är två olika roller. 
Båda rollerna innehar olika ansvar, det efterfrågas olika typer av förväntningar samt att det 
finns väldigt olika egenskaper. Som chef är det viktigt att kunna möta olika situationer rakt 
på samt utan frustration, detta kan göras lättare om man lär sig att skilja mellan chefsansvar 
och en chans att visa prov på ledarskap (Plachy, 2009). 
   Ledarskapets båda nivåer framgår som centrala i processen att leda under en 
organisatorisk förändring. Det direkta ledarskapet samt det indirekta ledarskapet kan 
särskiljas på följande sätt. Direkt ledning handlar om att kunna påverka människan direkt 
genom samtal, direktiv, ge stöd och inspiration. Indirekt handlar det även om att påverka ett 
beteende genom att vara central för utformningen av mål, strategier samt formella strukturer 
därmed även när det kommer till påverkan av kultur och hur man hanterar informella 
maktförhållanden (Jacobsen & Thorsvik, 2008). 
   Plachy (2009) anser att ett ledarskap slutar där ett chefskap tar över för att kunna uppnå en 
vision. Att vara en ledare handlar mer om att kunna skapa ett känslomässigt band till de 
anställda medan chefskap handlar om att kunna definiera och uppnå de organisatoriska mål 
genom att se till de behov som behövs uppnås. Det handlar om att kunna effektivisera 
användandet av resurser och sätta upp rimliga mål, att planera och evaluera de resurser som 
behövs för att organisationen skall kunna uppnå dess mål.    
   Henning (2000/2) beskriver att ledarskapet kan ses bli en form av styrning inom en 
organisation, framförallt tydligt blir det inom stora statliga organisationer. I och med det blir 
styrningstekniker en viktig del i ledarskapet. Ledarskapets styrningstekniker kan belysas 
enligt Larsson (2010) utifrån de influerande processerna som finns mellan ledare och 
medarbetare. Processerna bör hjälpa till att förklara graden av ledarskapets effektivitet och 
dess styrningsförmåga att nå organisationens målsättning.     

Vad är och vad innebär en organisation 

För att förstå en organisation kan man dela upp den i två olika huvuddelar; organisationens 
formella element samt informella element. Dessa två element är sedan indelade i olika 
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subgrupper. De formella elementen bildas främst av mål och strategi samt formell 
organisationsstruktur. Mål och strategi kan vara välformulerade och bidra till goda riktlinjer 
när det kommer till arbete eller tvärtom vara vaga och ge utrymme för egentolkning och vad 
arbete bör innebära samt vilka resultat som är attraktiva. De formella 
organisationsstrukturerna behandlar arbetsfördelning och specialisering samt styrning och 
samordning av arbete. Även här innefattas två tillvägagångssätt precis som mål och strategi, 
de kan antingen vara väl formulerade eller vagt formulerade (Jacobsen & Thorsvik, 2008). De 
informella och formella elementen i en organisation ger även riktlinjer och sätter gränser för 
medarbetarna inom den. Konkretiserat handlar det om att arbeta tillsammans mot de mål 
som organisationen har satt upp, prioritera i linje med strategin, föra sig efter de riktlinjer 
organisationen har lagt fram och även göra de uppgifter som förväntas utföras. En 
organisation består ej enbart av formella element utan även av informella sådana. Ser man 
till de informella elementen uppges de centrala att vara, organisationskultur, som behandlar 
värderingar, grupptryck och sociala sammanhang (Jacobsen & Thorsvik, 2008). Vilket Yukl 
(2006) förtydligar genom att definiera organisationskultur som, ”a major function of culture 
is to help us understand the environment and determine how to respond to it, thereby 
reducing anxiety, uncertainty, and confusion.” (s. 291) 
      Organisationskulturen kan utgöra ett mönster av grundläggande antagande som har 
fungerat så pass bra och länge att de tillslut anses som sanna. Där med är de värda att lära ut 
till nya medlemmar. Kärnan av en organisationskultur består av ett mönster antaganden som 
gruppen tar för givet, som inte betvivlas. Efter ett tag kommer en lösning som anses fungera 
bra och ge bra resultat att antas som sanning, det kommer att forma människans sätt att 
tänka vilket leder till att det blir svårt se vad som då tas för givet. Detta blir bruksteorier, hur 
uppfattningar som präglar människans beteende och hennes syn på realiteten. Bruksteorier 
är svåra att observera men går att kringgå då själva kulturen finns på tre olika nivåer; 
grundläggande antaganden, värderingar och normer samt artefakter. Grundläggande 
antaganden är det som utgör själva kärnan i varje kultur, det handlar om de 
grundantaganden som människan har och det som tas för givet och ses som sant. De sakerna 
är dock svåra att ta på och därmed, som tidigare nämnt, svåra att observera. Emellertid kan 
de speglas i människans värderingar och beteendenormer. Artefakter är sådant som kan 
observeras, kulturella uttryck och dessa kan vara både beteendemässiga, verbala eller fysiska 
uttryck (Jacobsen & Thorsvik, 2008).  

 
 
 
 
 

 

Figur 1.1 Kulturens tre nivåer sett utifrån bruksteorier (Jacobsen & Thorsvik 2008, s.144). 
    
När man talar om artefakter som brukar identifieras som iakttagbara kulturella uttryck. Det 
kan vara saker så som beteenden, fysiska föremål eller språk. De är kulturella symboler som 
förmedlar information och vad som utmärker de bakomliggande kulturelementen det vill 
säga normer, värderingar och grundläggande antaganden. Det är först när man väljer att 
tillskriva en artefakt mening som den kan kallas för symbol. Symboler innehar fyra centrala 
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funktioner när det kommer till organisationer; de avspeglar organisationskulturen, påverkar 
organisationsmedlemmarnas sätt att tänka och bete sig genom att visa upp internaliserade 
värderingar och normer, gör det lättare för den individuelle i organisationen att dela sin 
erfarenhet och kan bidra till att klargöra för människan vad de tycker om organisationen och 
i och med detta även kunna bidra till att integrera olika åsikter som finnes om den. Man 
skulle kunna säga att symboler är centrala delar när människan införskaffar sig kunskap om 
organisationer, skapar mening om vad organisationer består av samt vad som gör just 
organisationer till detta och ej till sociala grupper eller liknande (Jacobsen & Thorsvik, 2008).  
   För att kunna studera organisationskulturen är det av relevans att se till hur kulturer går 
från artefakt till värderingar och normer och sedan till grundläggande antaganden för att 
efter det kunna dra slutsatser av det som framgår genom grundantagandena. Det är viktigt 
att skapa förståelse för sambandet mellan dessa inom den organisation som det handlar om 
(Jacobsen & Thorsvik, 2008). 

Viktiga aspekter inför ett förändringsarbete 

När det kommer till en organisation och dess värdeskapande är det vissa saker som anses 
viktiga. Det är viktigt att kunna klargöra de värden som organisationen vill uppnå samt hur 
tanken är att det skall gå till. Det är även viktigt att kunna söka och få stöd och även 
legitimitet för att på det sättet kunna se till så att nödvändiga beslut fattas, att olika medel 
fördelas och att angelägna insatser vidtas. Sist är det också viktigt att se till huruvida 
organisationen innehar den förmåga som krävs för att kunna bedriva verksamheten samt 
samla de resurser som krävs för att nå resultatet som eftersträvas. Detta kan ske genom 
exempelvis samverkan, investering eller innovationer (Innovationsrådet, 2013).  
   Runebjörk och Wendleby (2013) förklarar ett system som ett nätverk av oberoende delar 
som arbetar tillsammans för att åstadkom syftet med systemet. Syftet nås genom att utveckla 
en organisationskultur som har en systemsyn. Helheten av systemsynen innebär en 
samverkan mellan de olika delarna i verksamheten samt stödet dem emellan. Ett system 
består av tre fortlöpande delar; processer, systemfaktorer och sätt att tänka 
(styrningsfilosofi). Det handlar om ett samspel mellan system och kunder. En organisation är 
till för att leverera en tjänst, ge kundbetjäning, reglera och kontrollera, det leder till att det 
bör definieras ur ett kundperspektiv. För att underlätta det kan man fortsätta skapa 
förståelse inom organisationen för syftet ur ett kundperspektiv. Det är även viktigt att 
identifiera vad som är värdefullt för kunden, självklart sett ur ett kundperspektiv, när det 
kommer till att utgallra ineffektivitet inom organisationen (Innovationsrådet, 2012). Detta, 
vikten av att kunna skapa en förståelse inom organisationen för det syfte som finns sett ur ett 
kundperspektiv, konstaterar även Guest och Conway (2011) i sin artikel. Där de 
argumenterar för att effektiviteten är det viktigast för att ett HR-arbete ska bli bra i ögonen 
hos kunden.  Därför är det viktigt att mäta onödig och verklig efterfrågan för att efter detta 
kunna ta bort den onödiga efterfrågan. Att utveckla olika typer av sätt för att kunna mäta 
samt följa upp processernas användbarhet och anpassbarhet för att konstant kunna jobba 
med att förbättra processens förmåga i dessa aspekter. Samt utforma tjänster så att de kan 
finnas tillgängliga när kunden efterfrågar dem med exempelvis e-tjänster (Innovationsrådet, 
2012). 
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   Inom en organisation som har infört en ny typ av arbetssätt är det viktigt att även se till 
små och stora förändringar. Man kan skilja mellan radikala och inkrementella innovationer. 
Där radikala innovationer är sådana som alstrar elementära förändringar när man ser till 
beteenden och aktiviteter inom organisationen. Ett exempel är saker som kan minska värdet 
av tidigare kunskap och där även öka osäkerheten inom organisationen, när datorn slår ut 
skrivmaskinen. Inkrementella innovationer blir då små förändringar och kan stärka tidigare 
kunskaper som finns inom organisationen. Att man skaffar en magnetisk anslagstavla istället 
för en sådan med häftstift är ett sådant exempel. Vad som utgör dessa förändringar inom 
organisationen blir självklart ytterst subjektivt och det är därmed bara organisationen själv 
som kan definiera detta (Runebjörk & Wendleby, 2013).  

Fallorganisationen 

Efter ett beslut 2006 påbörjades ett förändringsarbete av myndighetens HR-funktion som 
resulterade i uppförandet av ny HR-organisation, nämligen ett shared service centrum. Den 
centraliserade HR-organisationen ansvarar för större delen av myndighetens HR-funktioner. 
Organisationen består av flera olika stödjande avdelningar, till exempel som rekrytering 
både utanför och innanför organisationen. Det fungerar dessutom som en helpdesk för båda 
anställda och utomstående där det finns möjlighet att ringa in för att få svar på antingen 
olika HR-relaterade frågor eller frågor som rör myndigheten som helhet (Thilander, 2013). 
   I och med förändringsarbetet centraliserades HR-ansvaret till en stödorganisation i 
samband med detta decentraliserades personalansvar ut till olika chefer i myndigheten 
vilket innebar en ökning i arbetsuppgifter i form av personalhantering. Förändringsarbetets 
syfte var att leverera ett bättre och mer enhetlig HR-funktion till en lägre kostnad. Målet var 
att årligen spara in 65 miljoner kronor. Förändringen av HR-funktionen innebar en stor 
omställning för väldigt många inom myndigheten då den traditionella personalfunktionen 
som tidigare funnits övergavs till stort sett helt och hållet för att göra plats åt en mer modern 
HR-funktion. Tidigare var HR-personalen mer decentraliserad och uppdelade på olika 
enheter i Sverige. I processen att förändra HR-funktionen utgick myndigheten ifrån tre 
ledord. Ledarorden syftade till att göra stödet ifrån HR-funktionen enkelt, enhetligt och 
effektivt (Thilander, 2013). 
   Arbetsuppgifterna hos en chef inom myndigheten är idag att både leda och utveckla 
verksamheten samtidigt som chefen har i uppgift att sköta personalansvaret. Ett ansvar som 
tidigare sköttes i större utsträckning av en särskild arbetsroll, nämligen den HR-ansvariga på 
plats. I och med förändringen av HR-funktionen omvandlades två chefsbefattningar till en 
chefsbefattning på många arbetsplatser inom myndigheten. Genom att två arbetsuppgifter 
som tidigare sköttes av två befattningar istället kom att skötas av bara en befattning innebar 
en högre belastning på cheferna ifråga. Det är i denna problematik som problemställningen i 
detta arbete har sin utgångspunkt. (Thilander, 2013).  
   I underliggande figurerna har vi försökt att visuellt presentera ett förenklat exempel på 
organisationsförändringen som förändringsarbetet innebar för första linjens chefer(FLC).  
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Figur 1.2 En överblick av en avdelning innan förändringsarbetet  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1.3 En överblick av en avdelning och HR-funktionen efter förändringen 
 
Den övre figuren representerar hur arbetsgivarrollen och personalansvaret var fördelat och 
den undre figuren visar hur det ser ut idag. Första linjens chefer har idag två roller och får 
stöd ifrån HR-funktionen i den relativt nya rollen som personalansvarig. Den aspekt av 
stödfunktionen som är av intresse för de olika cheferna ute i verksamheten är framförallt 
stöd i deras arbetsroll som personalansvarig. Stödet som cheferna har att hämta kan fås 
genom antingen den första linjen på HR-funktionen eller den andra linjen.  
Den första linjen utgörs bland annat av HR-handläggare som svarar på enklare frågor. Det är 
den första delen i stödprocessen som cheferna kan använda sig av. Den andra linjen utgörs 
av diverse specialister inom olika områden vars uppdrag är att ge stöd till första linjen samt 
cheferna i ärenden där första linjen inte fullt ut klarade av det (Thilander, 2013). 

Syfte 
Syftet är att skapa en djupare förståelse för hur chefskapet påverkas efter en förändring av 
HR-funktionen vid en större myndighet och hur konsekvenserna av förändringsarbetet 
yttrar sig idag. 
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Forskningsfrågor  
• Vilka förväntningar har cheferna på HR-funktionen efter genomförandet av 

förändringsarbetet? 

• Vilket stöd ger HR-funktionen myndighetens chefer? 

• Anser cheferna att stödet HR-funktionen erbjuder är anpassat till dem?  

• Vilka konsekvenser bedömer cheferna att organisationsförändringen av HR-
funktionen har resulterat i? 

 

Metod  

Ansats 
En kvalitativ undersökning ansågs passa bäst eftersom syftet var att synliggöra hur 
chefskap påverkas under förändring. Hartman (2004) beskriver att kvalitativa 
undersökningar karakteriseras av försök till att skapa en förståelse för den livsvärld som 
finns hos en individ eller en grupp individer.  
   Denna typ av undersökningsmetod har den hermeneutiska vetenskapsteorin som grund. 
Hermeneutik är enligt Hartman (2004) en vetenskapsteori grundad på hur människor 
uppfattar världen och försöker att beskriva en persons eller grupps livsvärld. En persons 
livsvärld är den värld som individen ifråga uppfattar den. Den värld där i princip allt har en 
bestämd mening. Denna förståelse för människors livsvärld nås genom tolkning, därför 
strävas det som tidigare nämnt inom hermeneutisk vetenskap efter förståelsen för hur 
människor uppfattar världen.  
   Sanningen i hermeneutisk vetenskapsteori är subjektiv. Om en vetenskapsteori är sann och 
däri rättfärdigad fungerar den som en vetenskaplig kunskap. Inom hermeneutiken 
eftersträvas det att studera människors livsvärld och att människor som till hör den grupp 
som undersöks, i detta fall inom Myndigheten, har bestämda föreställningar för hur saker 
uppfattas. För att skapa sanning handlar det om att beskriva det som eftersträvas att 
beskrivas, livsvärlden. Det finns en problematik med det då det finns olika uppfattningar om 
vad livsvärlden som skall vara teorins objekt är för något. Det kan skapa olika 
sanningsteorier som kan delas upp i realistiska och relativistiska (Hartman, 2004). Realistiska 
teorier är när det som framställs finns och är oberoende av själva teorin. Dock är det svårt att 
hitta sanningen i den teorin, människans livsvärld kanske ej går att ge en sann beskrivning 
av eftersom att människan uppfattar olika föreställningar olika. De relativistiska teorierna 
beskriver att det som observeras är en del av det sammanhang den existerar i, både sociala 
och historiska faktorer har en inverkan. Hur förståelse för andra människors livsvärld skapas 
är ständigt beroende av vår egen bakgrund, detta måste tas hänsyn till. Den egna 
uppfattningen påverkar uppfattningen om det valda observationsobjektets livsvärld. Det 
handlar om den relation som finnes mellan den som tolkar och den som blir tolkad 
(Hartman, 2004).  
   Inom hermeneutiken finns det ej termer som visar på observerbara fenomen, det finns 
heller inte termer som är operationaliserbara. Det är istället inom hermeneutisk teori termer 
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som skall beskriva människornas livsvärld, det görs när det beskrivs hur människor skapar 
mening i olika företeelser. Det finns ett intresse för innehållet i dessa föreställningar, hur 
människan uppfattar världen och inte hur världen är. Att skapa samband för hur 
föreställningarna om olika händelser skapar livsvärlden och om en föreställning förändras, 
ändras även alla föreställningar (Hartman, 2004).  
   Hermeneutiken kan enligt From och Holmgren (2000) inte ses som en enhetlig vetenskaplig 
ansats. Författarna delar upp hermeneutiken i tre delar genom att ifrågasätta vad den 
hermeneutiska förståelsen egentligen riktar sig mot. Utifrån den grundfrågan framträder det 
tre riktningar, den klassiska, den humanvetenskapliga samt den filosofiska hermeneutiken. 
Den klassiska särskiljer sig från de andra två genom att fokusera på faktiska tolkningar av en 
text utifrån fastställda metodregler. Det som söks är den faktiska sanning som finns i 
förståelsen av en text. Den humanvetenskapliga inriktningen syftar istället på att förstå en 
individ i dennes livsvärld. Författarna poängterar att förståelsen av en text nås genom att 
först förstå författaren bakom texten. Det blir således viktigt att sätta sig in i författarens 
tankar och medvetande för att kunna skapa sig en förståelse av texten. Den sista inriktningen 
är den filosofiska hermeneutiken vilket tar sikte på att förstå det fenomen som texten 
beskriver. Det blir här en fråga om att skapa sig en förståelse för det fenomen som 
presenteras genom att argumentera för de tolkningarna man gör utifrån textinnehållet.  
   I den genomförda studien användes en humanvetenskaplig hermeneutik som ansats då det 
handlar om att undersöka hur chefskapet påverkas i en organisation under förändring, men 
även om den direkta omvärlden och däri försöka skapa en förståelse för deras uppfattningar 
och försöka tolka deras tankar genom fritextsvaren (Hartman, 2004). 

Urval 
Utgångspunkten i urvalet till denna studie är en öppen fritextsvar fråga som ingår i en årlig 
enkät riktad till chefer inom myndigheten där ett stort antal chefer har givit varierande svar 
angående förändringsarbetet av HR-funktionen.  Med undersökningen som bakgrund till 
problemställningen har vi valt att fokusera på fritextsvaren och hur cheferna i fråga har 
beskrivit hur de upplever att HR-funktionen möter deras förväntningar, hur bra deras 
arbetseffektivitet är och vilka konsekvenser de ser att förändringsarbetet resulterade i. 
Chefernas uppfattningar är intressant i detta sammanhang då innebörden av personalansvar 
har genomgått en stor förändring i jämförelse med tidigare HR-struktur.  
   Studiens urval har utgått ifrån Hartmans beskrivning av urvalsteorier. Utifrån Hartmans 
(2004) urvalsteorier kan valet av respondenter ses som homogena. Med utgångspunkt i att 
alla respondenter har en arbetsgivarroll samtidigt som de är chefer på någon nivå inom 
myndigheten, dock så kan de strukturella förutsättningarna skilja sig från arbetsplats till 
arbetsplats. En annan strategi som studien kan argumenteras ha använt sig av är principen 
om maximal variation, där valet av respondenterna görs utifrån deras olikheter i jämförelse 
med varandra. Vårt val att undersöka en större grupp på djupet ger studien en större chans 
att alstra ett mer substantiellt och relevant resultat. 
   Anledningen till att vi valde att undersöka hur cheferna upplevde att förändringsarbetet 
påverkade chefskapet är för att kunna gå djupare in i deras föreställningsvärld. Det innebär 
att urvalet görs med hänseende till arten av studien, vilket i vårt fall är en kvalitativ studie. 
Utifrån Hartmans (2004) beskrivning av ett ändamålsenligt urval kan vi konstatera att det 
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används också i den här studien. Det ändamålsenliga urvalet förklaras som ett urval med 
tanken att finna individer som kan ge den information som efterfrågas. Den kvalitativa 
aspekten innebär att studien inte eftersöker några kvantitativa samband mellan variabler i en 
stor grupp. Studiens urval syftar istället att söka få reda på de personer som tros ge den 
informationen som är relevant för just denna undersökning, vilket enligt Hartman (2004) 
måste vara ett noga genomtänkt urval. Utformningen är beroende av vilken typ av kunskap 
som söks, samt även praktiska möjligheter.  
   Ställningstagandet i urvalsprocessen som gjordes i den här studien baserades på 
fritextsvaren. Utifrån dem analyserades ett stickprov av chefernas fritextsvar som innehöll 
relevant information i förhållande till studiens syfte. Utav de 2939 chefer som tillfrågades i 
2013s undersökning var det 1354 som valde att delta. Utav de 1354 personer som deltog i 
chefsundersökningen var det 409 stycken som valde att lämna ytterligare feedback i form av 
fritextsvar på den avslutande kvalitativa frågan. Av de 409 respondenterna som lämnade 
fritextsvar gjordes ett ändamålsenligt urval där 43 av dem ansågs relevanta för studiens 
forskningsfrågor.  
   Urvalet av respondenterna har varit problematiskt eftersom texten från de 409 
respondenterna som vi utgick ifrån blev för omfattande. Vi var därför tvungna att göra att ett 
ytterligare urval, eller en mer precisering av valet av respondenternas fritextsvar. Av de 
fritextssvaren vi har tagit del av har vi sållat och valt ut de fritextssvar som vi anser blir 
relevanta och applicerbara på det syfte som studien har som mål att undersöka. Det positiva 
med vår utgångspunkt med redan insamlad empiri är att det finns en stor bredd. Urvalet är 
betydligt större med detta underlag i jämförelse med om vi skulle ha försökt att nå ut till 400 
chefer inom Myndigheten på egen hand. Men det som är mindre bra med det väldigt breda 
urvalet och i och med att vi redan har insamlad data så påverkar det studien eftersom 
forskningsfrågorna blir beroende på empirin istället för tvärt om. När forskaren inte kan 
ställa frågor till respondenterna genom till exempel intervjuer så har vi istället format syftet 
efter empirin. 
   I urvalsprocessen att reducera de 409 fritextsvaren ner till de 43 som vi använde i studien 
utgick vi utifrån några kvalitetsmässiga kriterier gällandes respondenters fritextsvar. Ett av 
kriterierna var att fritextsvaren inte skulle vara specifikt inriktade på problem av en 
personlig karaktär. Vidare var det viktigt att fritextsvaren speglade studiens syfte. Om 
fritextssvaren speglade studiens syfte var de således relevanta att inkludera i studien. I 
bedömningen av svarens relevans för studien sågs det till om fritextssvaren exemplifierade 
eventuella konsekvenser av förändringsarbetet av HR-funktionen och om fritextsvaren 
belyste flera aspekter av hur förändringen av stödfunktionerna påverkade cheferna.  

Den årliga chefsundersökningen 
I denna studie har vi valt att använda oss av redan insamlad data. Den empirin vi har 
analyserat i detta arbete är av kvalitativ art och är en del i den stora chefsundersökningen 
från myndighetens HR-avdelning. I och med användandet av den redan genomförda 
enkätundersökningen skapar det ramar att förhålla sig till under processen att skapa en 
problemformulering.  
   Vi utgår i vår problemformulering ifrån Kerlinger och Lee (2000) beskrivning av en korrekt 
problemformulering. Där det första kriteriet för att ett problem ska kunna undersökas är att 
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de variablerna som kan definieras utifrån problemet har ett eller flera samband. Det krävs 
också att detta samband definieras samt att problemet som ska undersökas ställs upp efter 
vetenskapliga kriterier vilket gör det mätbart. Problemet som undersöks i detta arbete är hur 
cheferna anser att chefskapet påverkades efter förändringen av myndighetens HR-funktioner 
och hur de uppfattar att konsekvenserna av förändringen yttrar sig idag. Med den årliga 
chefsundersökningen från myndigheten som bakgrund till problemställningen valde vi att 
precisera studien och fokusera på fritextsvaren som cheferna gav. Fritextsvaren är svar på en 
öppen enkätfråga som syftar till att ta reda på chefernas arbetsmässiga behov sett utifrån ett 
HR-perspektiv.  
Den senaste och aktuella chefsundersökningen bestod av både kvantitativa frågor och en 
kvalitativ fråga i form av fritext. De sjutton kvantitativa frågorna ledde upp till den 
kvalitativa fritextsvarsfrågan. Därmed kan det argumenteras att fritextsvarsfrågan indirekt 
blev en produkt av det som respondenterna svarade på tidigare kvantitativa frågor. De 
kvantitativa frågornas syfte var bland annat att undersöka hur cheferna ansåg att den 
centrala HR-funktionen motsvarade deras förväntningar, hur pass väl HR-funktionen 
anpassar sin service efter chefens situation och om chefen anser sig få svar inom rimlig tid på 
ärenden behandlade av HR-funktionen. De kvantitativa frågorna besvarades på en tiogradig 
skala där 1 representerade mycket missnöjd medan 10 representerade mycket nöjd.    
   Den kvalitativa delen av undersökningen var en öppen fråga som sökte ett generellt svar 
på chefens uppfattning av hur de upplevde att HR-funktionen gav dem stöd i det 
omstrukturerade HR-arbetet. Den fritextsvarsfrågan som besvarades var formulerade 
snarlikt som följande fråga. Något övrigt du vill framföra till den centrala HR-funktionen?  
   I och med de tidigare kvantitativa frågorna som cheferna besvarade gavs den öppna 
fritextfrågan en kontext. Utformningen av enkäten innebar således att cheferna kunde 
koppla de kvantitativa frågorna till den kvalitativa och erbjöds då möjligheten att anonymt 
skriftligt motivera, förklara och beskriva sina tidigare svar i de kvantitativa frågorna. 
Fritextsvarsfrågan ansågs därför utgöra ett tillräckligt bra underlag till den här studiens syfte 
eftersom de cheferna som valde att svara på frågan ansåg att det krävdes en vidare 
beskrivning av den problematik som cheferna upplevde i och med kontakten med den 
centraliserade HR-funktionen. Vidare kan chefernas motiv till att svara på den kvalitativa 
frågan ifrågasättas. Då enkäten var anonym och syftade att utveckla stödfunktionerna 
cheferna använder sig av borde chefernas svar således vara sanningsenliga. Dock kan det 
tänkas att fler chefer med en negativ uppfattning av centraliseringen av HR-funktionen 
ansträngde sig mer att komma till tals än de chefer som upplevde centraliseringen som 
positiv. Det skapar då en viss skevhet i den erhållna empirin men sett till urvalet av 
fritextsvaren har det genomförts objektivt för att motverka en sådan skevhet i 
resultatredovisningen.        

Procedur 
Förfaringssättet inför detta självständiga arbete handlade om att skapa en relevant bakgrund 
till den studie som skulle göras (Hartman, 2004). För att skapa en så bra och bred bakgrund 
användes olika typ av artikel- samt avhandlings sök, detta gjordes inom Google Scholar men 
även via Mittuniversitetets biblioteks hemsida. För att precisera sökandet användes olika 
typer av sökord som chefskap, ledarskap, managership, leadership, HR, HRM, 
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förändringsarbete, ledarskap under förändring samt ledarskap inom pedagogik. Det 
handlade om att konstant skapa nya vägar för att få fram så relevant information som 
möjligt. 
   Med hjälp av litteraturen har ett ramverk för uppsatsen byggts upp där hänvisad aktuell 
forskning syftar till att skapa en förståelse för konsekvenser av en organisatorisk förändring, 
sett utifrån chefens perspektiv. Valet av litteraturen utgick ifrån att den gav arbetet en 
djupare inblick och förståelse av det pedagogiska problem som valts att studera. Litteraturen 
har även fungerat som en vetenskaplig utgångspunkt för analysen av undersökningen, där 
den har influerat valet av metod samt ansats. Litteraturen har i och med detta varit en stor 
del av uppsatsen då den teoretiska grunden är av vikt i sökandet efter eventuella 
konsekvenser som förändringen av myndighetens HR-funktioner resulterade i (Bell, 2006).  
   Bakgrunden till studien har sin början i tidigare genomförda arbeten i och med en 
verksamhetsförlagd utbildning. Utbildningen och arbetsuppgifterna fokus låg på 
förändringsinsatser på organisatoriska nivåer. Empirin i den här studien är fritextsvar från 
en större chefsundersökning som myndighetens HR-avdelning ansvarade för och vi tog först 
del av den empirin under den verksamhetsförlagda utbildningen. Vi kontaktade HR-
avdelningen genom e-post och fick på så sätt ett skriftligt godkände från utvecklingschefen 
på HR-organisationen att materialet från chefsundersökningen kunde användas i den här 
studien. 
   Genomgången av den redan insamlade empirin genomförde vi ihop för att hålla oss inom 
de uppsatta ramarna studien har, både vad det gäller ämnets precisering samt tidsramar.      
Studiens design ska enligt Yin (2007) fungera som ett underlag för både insamling av data, 
analysen av den samt under tolkningen. Designen blir således ett verktyg som vi använde 
oss av under arbetets gång för att hålla oss inom de uppsatta ramarna för studien. Ramarna 
innefattar både de ämnesavgränsningar vi har gjort för att precisera arbetet men också att vi 
höll oss inom rimliga tidsramar för varje moment. Den genomtänkta och planerade 
tidsdispositionen var grundläggande för att genomförande av de olika skeendena i studien 
blev fullbordade.   
   Den första delen av analysarbetet gjordes för att reducera den insamlade empirin men 
också för att skapa förutsättningar för ett vidare analysarbete (Hartman, 2004; Alvesson & 
Sköldberg, 2008). Utifrån den reducerade empirin skapades kategorier. Kategorierna 
möjliggjorde sedan vidare tolkningar som senare under diskussionsdelen ställdes mot 
tidigare forskning inom ledarskap, organisation samt förändringsprocesser inom HR-
funktioner, vilket presenterades tidigare under studiens bakgrund.  

Analysmetod 
Då den här studien är av kvalitativ är det viktigt att koda den empiri som används för att 
kunna plocka fram relevant information sett utifrån studiens syfte (Hartman, 2004). Det 
handlar om olika begrepp som berör syftet och som är framträdande i det insamlade 
materialet. För att finna olika uppfattningar om det valda fenomenet har det använts olika 
forskningsfrågor för att kunna kategorisera väsentlig information ifrån empirin som 
analyserats.  
   För att skapa struktur i empirin valdes det att göra en tabell av materialet för att på det 
sättet lättare kunna tolka och skapa mening i kommande resultat och slutsats. Tabellen 
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nedan visar på exempel på kodningar tagna ur materialet samt vilket tema, kategorier, 
subkategorier och kodningar som användes i tolknings- och innehållsanalysprocessen. 
Tema Förändringsarbetets påverkan 

Kategori Förväntningar Stöd Konsekvenser 

Sub-

kategorier 

 Stödfunktioner Anpassat stöd  

Kodning  
Ökad förståelse 
 
Ökad 
kommunikation 
 
Verklighets 
förankring 
 
Mer kunskap 
 
Mer klarhet i 
ansvarsfördelning 
 
Tydligare budskap 
 

 
Brist i utbildning 
 
Ökad kompetens 
efterfrågas 
 
Krånglig 
blanketthantering  
 
Bristande 
kommunikation 

 
Ökad 
effektivisering 
efterfrågas 
 
Den 
kontinuerliga 
kunskapsniv-
ån måste öka 
 
Kontinuitet 
och 
konsekventa 
problemlösn-
ingar saknas 

 
Ökad arbetsbelastning 
 
Otillräckligt stöd från 
HR-funktionen 
 
Otydliga definitioner 
av arbetsuppgifter 
 
Otillräcklig 
kompetensutveckling 
 
Bristande tydlighet i 
kommunikationen 

Figur 1.5 Tabellen belyser de koder, underkategorier, kategorier och ett tema från innehållsanalys av 
den studerande empirin.   
 
Utifrån kategoriseringen kan sedan en tolkning av data göras. Det handlar om att sätta de 
valda kategorierna, i denna studie handlar det om forskningsfrågorna, i förhållande till 
varandra. För att på det här sättet kunna se samband och dra slutsatser och få en bild av hur 
relationen mellan de meningsbärande fenomenen och urvalsgruppen ter sig (Hartman, 
2004). 
   I studien användes, som tidigare nämnt, olika forskningsfrågor för att kunna utröna det 
som skulle studeras ur det redan insamlade materialet. Forskningsfrågorna skapades för att 
en ge studien en mer precis förståelse och ett djup för hur ledarna med personalansvar ser på 
HR-funktionens förändring och förändringens påverkan på chefskapet. Det handlar om att 
skapa en bild när det kommer till den typ av kontext som just det specifika intresseområde 
rör sig om och på detta sätt, som tidigare nämnt, skapa förståelse för hur de nya 
arbetsuppgifterna som skapades och hur de blir en del av själva kontexten. De olika 
forskningsfrågorna skapar en helhetsbild, som bidar till att man kan närma sig det utsatta 
området med en viss typ av insikt och kunskap, det vill säga en förförståelse. Utifrån 
studiens problemställning så är den humanvetenskapliga hermeneutiska analysmetoden 
passande då den avser tolka fritextsvarens innebörder utifrån forskarens tidigare kunskap 
om fenomenet (From & Holmgren, 2000). I figuren som följer visar Alvesson & Sköldberg 
(2008) hur det går att förstå den hermeneutiska tolkningsprocessen av livsvärlden. 
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Figur 1.4 Den hermeneutiska cirkeln: ursprunglig version. (Alvesson & Sköldberg, 2008, s.193) 
 
Ovan ses den hermeneutiska grundcirkeln vilket representerar det centrala i teorin. Den 
hermeneutiska vetenskapsteorin är holistisk, de föreställningar som människan har ses inte 
en och en eftersom att det finns en relation mellan de föreställningar som innehas. För att 
kunna ge en tydlig beskrivning av människans livsvärld måste en helhet av alla 
föreställningar ses och tolkas (Hartman, 2004). Genom att använda den hermeneutiska 
cirkeln expanderas tolkningen genom att forskarens förståelse för det fenomen som tolkas 
hela tiden växer i samband med forskarens tidigare kunskap samt uppfattningar av samma 
fenomen. Det blir således en tolkningsprocess som rör sig mellan tolkandet av mindre delar 
inom en större helhet och tolkandet av helheten utifrån delen (Alvesson & Sköldberg, 2008).      
   Med utgångspunkt i den kvalitativa fritextsvarsfrågan i chefsundersökningen skapades en 
djupare förståelse för hur cheferna upplever att deras roll som chef och ledare påverkades i 
och med förändringsarbetet. Den djupare förståelsen nåddes genom att tolka de olika 
fritextsvaren och utifrån kategoriseringen av dem framträdde en helhet. Helheten av de 
ändamålsenligt valda fritextsvaren bildade då gemensamt ett överblickande perspektiv på 
chefernas generella uppfattningar av hur chefskapet påverkades av förändringen av HR-
funktionen.  

Etiskt ställningstagande 
Att samhället ställer höga krav och förväntningar på forskningen och dess resultat är väntat, 
ett forskningsprojekt utan ett applicerbart resultat som helt och hållet saknar 
verklighetsförankring är inget annat än bortkastade resurser. Den här studien gynnar den 
vetenskapliga forskningen genom att bidra med relevant kunskap och information om hur 
en organisatorisk förändring av HR-funktion påverkar chefskapet på en större myndighet. 
Det blir därmed en viktig aspekt när det kommer till förståelsen av de konsekvenser som kan 
uppstå i och med ett förändringsarbete. Vilket kan vara av värde för organisationer som ser 
till att förändra HR-funktionen.  
   Vetenskapsrådets åtta generella regler som kan sammanfatta en önskvärd forskningsetik 
kan koncentreras till följande. Att i och med ett forskningsprojekt eller en lättare 
undersökning så utgår det etiska ställningstagandet ifrån tre områden. Dessa är lagar, etiska 
regler och forskarens egen moral (Gustafsson, Hermerén, & Petterson, 2011).  
   Under studiens gång tog vi ställning till olika etiska frågor som rör vår vetenskapliga 
undersökning. Utgångspunkten vi hade i genomförandet av vår studie är därför i linje med 
Vetenskapsrådets rekommendationer och regler samt Bells (2006) forskaretiska och 
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forskningsetiska riktlinjer. Utifrån Vetenskapsrådet beskrivning av de forskningsetiska 
principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning kan man utläsa att de principer 
som redogörs för kan närmare ses som riktlinjer än faktiska krav. Dock finns det 
individskyddskrav som måste uppfyllas vilket ibland kan upplevas som inte följdriktiga 
med de vetenskapliga metodkraven. Det blir alltså en fråga om en balans mellan 
identitetsskydd och det vetenskapliga utfallet (Vetenskapsrådet, 2011).  
   Gustafsson et al. (2011) poängterar vikten av att bredda studiens perspektiv och förmåga 
att åskådliggöra eventuella felkällor eller okända samband som kan påverka resultatet. Bell 
(2006) beskriver en åtgärd som görs för att öka tillförlitligheten hos studien eftersom det är 
ytterst centralt att arbeta kritiskt med resultaten samt att vara källkritisk för att komma fram 
till verklighetstrogna tolkningar av fenomenet som undersöks.  
   Vi använder oss av en den redan genomförda chefsundersökning som gjordes på uppdrag 
av myndighetens HR-organisation. Undersökningen och dess resultat är i detta fall ett 
internt arbetsmaterial som vi har tagit del av. Hur vi tog del av materialet beskrevs tidigare 
under procedurdelen. Användandet av den redan genomförda chefsundersökningen ställde 
dock studien inför en problematik av etiska aspekter. Utifrån Vetenskapsrådets (2002) 
fastställda forskningsetiska riktlinjer är framförallt behandlingen av informanter viktig för en 
etisk godkänd forskning. Respondenterna i den genomförda chefsundersökningen är 
anonyma och det kommer de även att förbli i den här studien. Vi har valt att respondenterna 
och deras arbetsplatser förblir anonyma framförallt för att skydda individerna och deras 
privatliv. Det kan argumenteras att individskyddskravet i detta fall inkräktar på den 
vetenskapliga metoden då det hade varit intressant att belysa ytterligare faktorers påverkan 
på chefskapet (Vetenskapsrådet, 2002). Befattning och arbetsplats är två variabler som skulle 
kunna ha ingått i undersökningen men eftersom dessa variabler gör identifieringen av 
respondenterna för lätt så äventyras de fastställda individskyddskraven. Vi valde därför att 
ändra respondenternas benämningar av HR-funktionen och dess stödfunktioner för att på så 
sätt säkerhetsställa att de etiska riktlinjerna följs.    

Reliabilitet och validitet 

När det handlar om validitet och reliabilitet är detta ämne ytterst komplext, kontroversiellt 
samt väldigt viktigt när det handlar om samhällsvetenskaplig forskning. Giltighet eller 
validitet anser Bell (2006) vara ett komplicerat begrepp, det handlar om att det är den avsikt 
som skall undersökas som undersöks. Det är viktigt att kunna skapa slutsatser som är 
trovärdiga samt att de resultat som fås fram agerar som ett stöd för de interpretationer som 
sedan ska göras. Då vi tar del av redan insamlat material kan studien replikeras utan 
reliabilitets- eller validitetshinder sett till datainsamlingsmetoden.    
   Den vanligaste definitionen av validitet brukar beröra frågan om det som mäts är det som 
man tror sig mäta. Även om det är den vanligaste definitionen av just validitet skall det 
understrykas att det inte bara finns en definition av det. Det finns olika typer av validitet 
exempelvis innehålls- och kriteriumrelaterad validitet. Innehållsvaliditet behandlar 
representativiteten och urvalets tillräcklighet. Sett till studien kan det argumenteras att 
urvalet av 43 respondenter är representativt och tillräckligt i förhållande till de 409 
respondenter som lämnade fritextsvar.  När det gäller kriteriumrelaterad validitet finns det 
två metoder, samverkande och förutsägande. Det som skiljer dessa, den samverkande och 
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den förutsägande validiteten, är det temporära förhållandet mellan instrument och kriterier. 
Ett instrument som har hög kriteriumrelaterad validitet leder till att användaren kan fatta 
bättre beslut när det kommer till placering, urval, klassificering samt bedömning (Kerlinger 
& Lee, 2000). Sett utifrån den kriteriumrelaterade validiteten får studien en samverkande 
validitet. I och med appliceringen av forskningsfrågorna på den redan insamlade empirin 
säkerställs det att det som studien avser mäta verkligen mäts. 
  Olika synonymer som ofta sammankopplas med reliabilitet är ord som stabilitet, pålitlighet, 
kontinuerlighet samt förutsägbarhet. Enligt Kerlinger och Lee (2000) finns det olika 
tillvägagångssätt när det kommer till definitionen av reliabilitet. Ett av dem ser till frågan om 
man mäter samma objekt om och om igen med samma eller liknande typ av instrument 
kommer då samma resultat att uppnås. Detta ger en definition av reliabilitet i stabilitet, 
förutsägbarhet samt tillförlitlighet och är ofta den definition som ges när det handlar om 
elementära diskussioner om just reliabilitet. Sett till vår analys grad av reliabilitet kan det 
argumenteras att den är god. Pålitligheten i vår analys av resultatet är god då vi utgick ifrån 
forskningsfrågor som var anpassade efter studiens syfte. Syftet var i sin tur utformat för att 
kunna utröna så mycket relevant information som möjligt ur den redan insamlade empirin. 
Analysen blir därför både förutsägbar och tillförlitlig eftersom forskningsfrågorna var 
utformade på ett sådant sett så att de alla belyste olika saker i det ursprungliga materialet 
vilket stärks av den kodning och kategorisering vi genomförde. 

Metoddiskussion 
Valet av metod har fungerat väl och i linje med studiens syfte och forskningsfrågor. Inför 
genomförandet av studien krävdes det ett val av att antingen använda sig av en kvantitativ 
eller kvalitativ ansats. Det hade också varit möjligt att använda sig av båda ansatserna för att 
få med hela spektrumet av undersökningen då chefsundersökningen innehöll både 
kvantitativa och kvalitativa element.  Med valet av en kvalitativ ansats har studien istället 
riktat in sig på att söka efter ett mer precist resultat vilket kan argumenteras som ett något 
mindre generaliserbart resultat i jämförelse med resultat från en kvantitativ ansats (Alvesson 
& Sköldberg, 2008). Med hjälp av den humanvetenskapliga hermeneutiska metoden har vi 
nått fram till ett resultat med godkänd validitet och reliabilitet sett utifrån Bells (2006) 
beskrivning av de två faktorerna. Sett till den genomförda studien innehas en reliabilitet, 
dock skulle den kunna förbättras. I och med deltagandet av en redan genomförd studie 
säkerställs det att det som vill undersökas undersöks dock faller exempelvis möjligheten att 
ställs följdfrågor bort vilket hade ökat studiens reliabilitet.    
   Vi utformade forskningsfrågorna utifrån chefsundersökningen och med studiens syfte i 
åtanke. Forskningsfrågorna syfte var först och främst att ge studien en linjär struktur genom 
att koppla tidigare forskning till respondenternas fritextsvar. Forskningsfrågorna bidrog 
också till att tydligt rikta läsarens uppmärksamhet på sambandet mellan den insamlade 
empirin och de tolkningar som gjordes.  
   Användandet av enkätsvar i form av fritextsvar innebar således att vi inte kunde ställa 
eventuella följdfrågor till respondenterna. Något som skulle vara möjligt om man använder 
sig av till exempel ostrukturerade intervjuer, vilket hade varit ett passande metodval om vi 
hade valt att genomföra en metodtriangulering. Djupgående intervjuer av ett fåtal chefer 
hade gett oss en möjlighet att ställa flera följdfrågor med förankring i forskningsfrågorna. 
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   Patton (2002) beskriver att metodtriangulering innebär att en forskare använder sig av mer 
än en datainsamlingsmetod för att samla in empiri. Författaren förtydligar detta genom att 
säga:  

The logic of triangulation is based on the premise that one single method ever adequately solves 
the problem of rival explanations. Because each method reveals different aspects of empirical 
reality, multiple methods of data collection and analysis provide more grist for the research mill.  
(Patton, 2002, s.555-556)  

Så för att eventuellt utveckla studien skulle vi kunnat ha gjort en metodtriangulering vilket 
hade inneburit en ytterligare enkätundersökning eller intervjuer med specifika respondenter 
för att på så sätt ge arbetet en mer precis kontext och djup. Respondenterna i denna 
utvecklade studie skulle kunna tänkas vara chefer inom myndigheten som efter 
förändringsarbetet upplevde en av de största förändringarna sett till tilldelat personalansvar 
och arbetsgivarföreträdarskap.  Men det är ett arbetsmoment som vi inte ansåg att det fanns 
tid till och ett av kriterierna för att genomföra en studie som den här är att den också ska bli 
klar inom de uppsatta tidsramarna. 
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Resultat och analys 

Chefernas förväntningar på HR-funktionen efter geno mförandet av 
förändringsarbetet 
Chefernas förväntningar på HR-funktionen efter genomförandet av förändringsarbetet har 
en stor påverkan på hur HR-funktionen arbetar. I presentationen av chefernas uppfattningar 
samt förväntningar av HR-funktionens roll inom myndigheten benämns cheferna som 
respondenter. Dessutom har respondenternas benämningar av HR-funktionen, 
stödfunktionerna, avdelningar samt myndigheten ändrats för att upprätthålla 
respondenternas integritet och de forskningsetiska riktlinjerna.  
   Följande presentation bör ge en djupare förståelse för vilka förväntningar som 
respondenterna har på myndighetens HR-funktion. Den samlade synen på HR-funktionen 
utifrån den empiri som det togs del av är en avsaknad av helhetstänk från Hr-funktionens 
sida. Framförallt när det gäller förståelsen av myndighetens kärnverksamhet. En respondent 
ställer problematiken på sin spets med när hen ställer sig frågan ”Vem är till för vem?” 
   Samma respondent fortsätter sedan att utförligare förklara ursprunget till sin fråga genom 
att belysa ett upplevt kunskapsglapp mellan HR-funktionen och chefen.  
 

”Förståelsen för hur verksamheten vid en avdelning sker och genomförs på daglig basis skulle 
behöva ökas… Ökas förståelsen hos personalen som arbetar på centrala HR-funktionen förenklas 
också kommunikationen mellan avdelning och HR-funktion. Det finns en känsla av att HR-
funktionen är för avlägset, både fysiskt och mentalt. … Vad är egentligen HR-funktionen, hur 
ser det ut, vilka jobbar där, vad har ni för bakgrund? etc. Som ett ytterligare steg mot att öka 

förståelsen åt båda håll.” (Respondent 1194). 

Ovanstående resonemang får stöd från flera andra respondenter som också upplever att den 
centrala HR-funktionen arbetar ”långt” ifrån chefernas egen vardag, både geografiskt men 
också i förståelsen för kärnverksamheten som de bedriver. Exempel på detta uttrycks på 
följande vis: 

”Drar mig för att kontakta i det längsta med risk att jag som arbetsgivare gör fel på grund av 

vad jag upplever vara bristande förståelse.” (Respondent 612). 
 
”Även om personalen är trevlig så saknar dom förståelse för den verklighet som avdelningarna 
lever i. Jag anser att för förstå problemen så måste man förstå individens situation.” 
(Respondent 1207). 

Respondenterna förväntar sig en ännu djupare förståelse från den centrala HR-funktionens 
sida när det gäller specifika avdelningars behov och förutsättningar. En respondent 
konkretiserar problematiken med HR-funktionens bristande förståelse genom att uttrycka 
sig på följande sätt: 

”Upplever att den centrala HR-funktionen får svårt att hantera frågor av ny karaktär ... Den 
centrala HR-funktionen bör kunna ligga mer på framkant genom analyser av vilka frågor som 

kommer att komma då nya avtal/kategorier införs..” (Respondent 607). 
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Vidare uttrycks det ett allmänt missnöje över att cheferna inte har en lika stor personlig 
kontakt med HR-personalen, vilket upplevdes som bättre innan genomförandet av 
förändringsarbetet. Många påtalar dock att de upplever personalen på den centrala HR-
funktionen som kompetenta och duktiga men att det brister i förståelsen för personalen de 
ska stödja. Dessutom verkar det finnas ett glapp i förståelsen hos vissa chefer vilket egentligt 
stöd och ansvar lokal HR och den centraliserade HR-funktionen har gentemot chefen vilket 
följande respondenter klargör.   
 

”Dessutom oklart vilket ansvar respektive stöd har Lokal HR eller central HR. Jag vill ibland 
diskutera en situation/händelse mm som kan vara av individuell karaktär, eller utifrån 
tabeller/dokument osv. Hur förväntas jag då leverera underlaget och hur säkerställs individens 
integritet i ett telefonsamtal med någon jag inte vet vem det är eller ens hur många som 

lyssnar?” (Respondent 1060). 
  
”Var tydligare ut mot organisationen vad som Lokalt HR ansvarar för och central HR. Man 

bollas hela tiden fram och tillbaka.” (Respondent 275). 
 

”Svårt att se ansvarsfördelningen mellan central HR och "lokalt HR" som det ofta hänvisas till. 

Hänvisningen mellan dessa nivåer gäller båda vid konkreta frågor.” (Respondent 825). 

Det efterfrågas alltså ett tydligare budskap till de andra avdelningarna inom myndigheten 
vilket ansvar den centrala HR-funktionen har och vilket ansvar lokal HR har eftersom det 
framkommer att ”nyttan” med en central HR-funktion inte känns självklar för alla chefer då 
den lokala HR finns nära till hands.  
   Flera respondenter uttrycker att de inte ser sig som kunder utan medarbetare. En 
respondent problematiserar HR-funktionens kundbegrepp genom följande citat.  

”Jag känner mig inte som en Kund för central HRs tjänster. Vi löser uppgifter inom samma 
myndighet och vi är hänvisade till att bruka varandras kompetenser. En kund kan välja. I detta 
fall finns ingen valmöjlighet, men vi skall tillsammans skapa de bästa och … hållbara 

lösningarna.” (Respondent 576). 

Kundbegreppet som HR-funktionen använder sig av upplevs i detta fall som ännu en faktor 
som särskiljer HR-funktionen från resten av myndigheten.  

HR-funktionens stöd till myndighetens chefer 
När det kommer till myndigheten och de respondenter som deltog i chefsundersökningen 
2013, fanns det en del åsikter angående de brister som stödfunktionerna innehar. Bristerna 
som anses finnas ses här utifrån de olika chefernas synsätt ute i själva kärnverksamheten. 
Inom HR-funktionen finns olika typer av stödfunktioner och processer för att underlätta och 
effektivisera HR-arbetet så som, rekryteringsstöd och ärendehantering. 
Inom en av dessa stödfunktioner, ett self-service verktyg, anses den information som finns 
vara för övergripande och inte ge de svar som söks vilket leder till att användningen av den 
funktionen mer blir en ett stöd eller komplement istället för att ge svar på den fråga som 
ställs.  
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”Ett stort problem är att man ej vet var man skall leta efter informationen, mkt pga att jag ej 
blivit utbildad i varken self-service verktyget eller var jag skall finna informationen. Tid för att 
sätta sig in i detta finns ej, arbetsbelastningen är för hög och merparten av de jag arbetar med 
känner samma sak. Man sitter på för många stolar och förväntas lösa alla uppgifter med samma 
höga precision, det är självklart att det blir konflikter i detta. Att då också ha tid att finna all 
information som förväntas för att slippa belasta hr direkt är en utopi. Har man ont om tid vill 
man helt enkelt höra ngn annan säga vad som gäller och slippa leta och tolka all information.” 

(Respondent 389). 

En annan stödprocess är den skriftliga ärendehanteringen som finns inom den centrala HR-
funktionen. Enligt respondenterna är den bristfällig och ineffektiv, då de anser att den 
process som innefattas är överflödig, krånglig och långsam. Det är långa processer från att ett 
ärende skapas tills då att en återkoppling finnes. 
 

”Så fort det är något litet fel i en blankett så kommer den tillbaks till den som sänt den. ibland 
vore det önskvärt om personalen på HR-funktionen kunde göra smärre justeringar som är 
självklara själva. Stödja oss chefer med vår administrativa börda.. Jag har skickat mail till HR-
funktionen, utan signatur med min befattning och då fått tillbaks dem. Det kan inte vara svårt 

att kontrollera att jag är chef.” (Respondent 791). 
 
”Om det är bekymmer/fel/frågor med/på ett formulär - ring istället för att returnera ärendet på 

mail. Detta kortar ner handläggningstiderna.” (Respondent 736). 
 
”Det händer allt för ofta att ärendet kommer åter "utan åtgärd". I de flesta fall är det en liten 
bagatell som skulle kunna lösas genom ett telefonsamtal istället för ännu ett nytt ärende.” 

(Respondent 1220). 

Det efterfrågas i dag, sett till respondenternas fritextsvar, att en möjlighet till uppföljning av 
ärendena med HR-funktionen skulle finnas och där även en möjlighet att ställa följdfrågor. 
 

”Det stora problemet för egen del är att när jag skapat ett ärende kan det komma ett svar på 
ärendet och ärendet avslutas … Jag får ingen chans att ställa frågor till den handläggare som 
tagit emot ärendet om jag inte förstår. Om jag vill ställa en fråga på ärendet måste jag starta ett 
nytt ärende med en ny handläggare. Detta är inte tidseffektivt. Chefer måste kunna återkoppla 

till den som har handlagt ärendet.” (Respondent 618). 
 

”Ärendehanteringen skulle förenklas avsevärt, för båda parter, om ni avdelar specifika 
"avdelningshandläggare", dvs ett litet antal personal som vi från avdelningen alltid ringer till 

och som känner till vår avdelnings verksamhet och förutsättningar.” (Respondent 870). 
 

”Jag upplever det som svårt att reda ut fel som uppstått då ärenden ofta hanteras av flera 
handläggare. Problemen har framförallt upplevts i samband med formulärhantering.” 

(Respondent 831). 
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När det kommer till hanteringen av ärenden inom HR-funktionen upplevs det emellanåt 
oklar och otymplig. Två respondenter från chefsundersökningen beskriver problematiken på 
följande sätt: 
 

”Vid en fråga som skickas vidare till arbetsgivarstöd eller motsvarande skulle det vara önskvärt 
om man som frågeställare fick se frågan som skickas vidare. Fler än en gång har frågan blivit 
felsyftad med resultat att svaret från HR-funktionen har blivit oanvändbart och att man har fått 

ringa igen. Otroligt tidskrävande när det ibland kan behövas ett snabbt svar!” (Respondent 
849). 
 
”En snabbare bekräftelse/återkoppling på att inskickade formulär m m är mottagna och fått ett 
ärendenummer. Nu tar det tidvis flera dagar innan man kan starta en dialog om ett ärende då 

det ännu inte blivit registrerat och vidarebefordrat.” (Respondent 1270). 

Utifrån ovanstående citat framgår det att den skriftliga ärendehantering som finns på HR-
funktionen är ineffektiv för båda parter. Samt att den kommunikation som finns dem 
emellan behöver bli mer öppen och kontinuerlig. 
   Ett annat stödverktyg som erbjuds är ett centralt rekryteringsstöd. Det här verktyget ställer 
krav på HR-funktionen och dess förmåga när det handlar om att förenkla chefernas roll som 
rekryterare. För att detta skall kunna ske krävs det en förståelse för verksamheten samt de 
olika chefernas egna utgångspunkter. Utifrån respondenterna och deras svar är detta något 
som är ytterst bristfälligt i nuläget och därmed även leder till att arbetet blir lidande och däri 
även improduktivt. Det efterfrågas ett bättre och aktivare stöd från HR-funktionen när det 
kommer till rekryteringsprocessen. 
 

”Jag som chef tvingas att lägga oproportionerligt stor del av min tid på arbete som någon HR-
kunnig person gör bättre, snabbare och effektivare. Det tar enormt mycket tid, outputen och 
effektiviteten blir skrämmande låg. Eftersom jag gör vissa uppgifter sällan (ex anställning och 

avslut) blir det att börja från början varje gång.” (Respondent 1287). 
 

”Det är lätt att missa "formaliafrågor" när man kanske gör en till två anställningar per år samt 
att det är tidsödande att sätta sig in i procedurfrågorna varje gång. Det vore bra med kompetent 

personalstöd vid bla anställningsintervjuer.” (Respondent 753). 

Ett exempel som en respondent tar upp handlar om tillgängligheten när det kommer till 
relevant information som behandlar anställning eller avslut. Det anses inte vara någon brist 
på den information som finns utan det är istället handlar om tillgängligheten av den 
informationen som är bristfällig. Det kan begripas med utgångspunkt i respondenternas 
förfråga om en omfångsrikare förståelse från HR-funktionen när det kommer till de lokala 
premisserna när det handlar om rekrytering eller pensionering. En av respondenterna 
redogör för det följande:  
 

”Att rekrytera ny egen personal är ngt som de flesta chefer endast råkar utför någon enstaka 
gång under sin karriär och då måste det vara väldigt enkla, strukturerade och tydliga 
instruktioner. I dag finns informationen där men det är ingen ordning på den och tar därför 
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alltför mycket tid att sätta sig in i, tid som inte finns när en chef ska sköta sitt vanliga jobb där 
övertidsstopp råder. Resultatet är upplevd stress. Exakt detsamma som ovan gäller rutinerna 
kring pensionering … Frustration, strul, omtag, otydlighet. Antingen har man en fungerande 
HR-organisation som sköter dessa uppgifter på daglig basis och är proffs på det. Ska chefer ute 
på linan göra detta med fem års mellanrum måste rutinbeskrivningar och stöd vara 100 % -igt. 

Alla mellanting innebär dålig arbetsmiljö.” (Respondent 370). 

Den ovanstående informationen angående respondenternas svar ses som en riktning när det 
kommer till framförallt tillgänglighet av den information som finns, eller snarare 
avsaknaden av den enligt respondenterna. Många av respondenterna upplever 
rekryteringsprocessen som ett stressmoment då de anser sig få för dåligt stöd från HR-
funktionen. I detta menar en av respondenterna på att för att underlätta i 
rekryteringsprocessen så skulle ett lokalt HR kunna agera som stöd och även inneha större 
ansvar i den så att en kompetens som behövs ej behöver hämtas från HR-funktionen. 
   Inom myndigheten finns ett administrativt stödsystem, vilket är en annan typ av 
stödfunktion inom bland annat HR. En viktig faktor när det kommer till kritiken mot det 
administrativa stödsystemet är omöjligheten att arbeta med systemet på andra platser än på 
kontoret.  

 
”Mer förståelse vad gäller framförallt ombokning av resor önskas. Exempelvis när man är i 
skogen och inte har tillgång till dator och attesterings möjligheter, då måste det fungera att 
ringa in sina ärenden och få det attesterat över telefon. Ibland fungerar detta ibland inte.” 
(Respondent 817).  
 

Vidare söks dessutom ett bättre sätt att kunna skapa en överblick på de egna anställda i 
verksamheten när det kommer till det administrativa stödsystemet. 

 
”Systemet är för krångligt. Det är FORTFARANDE inte ett stöd utan en belastning… det 
måste förändras massor framförallt i personalhanteringsbitarna. Det är omöjligt för en chef att 

få en bra överblick på sin egen organisation...” (Respondent 935). 

Dock skall det tilläggas att ovanstående anmärkningar kan ha sin grund i viss okunskap hos 
cheferna ifråga. Men det är en viktig del som respondenterna belyser, att det finns en brist 
och avsaknad av utbildning i det administrativa stödsystemet. 
 

”Vi chefer borde verkligen få mer utbildning … Speciellt som jag som jobbar på en arbetsplats 
som inte direkt använder det administrativa stödsystemet alls, men min lilla enhet använder 

den "fullt" ut.” (Respondent 23). 
 
”Det finns … begränsningar som påverkar mitt arbete som chef, bl.a. otroligt svårt att jobba 
med rapporter, mm. Orsaken är att man så sällan (hinner) fördjupa sig i alla de möjligheter som 

jag förstår finns samt behörighetsbegränsningar.” (Respondent 1280). 
 
”Saknar … utbildning och rep/påbyggnads utbildning med jämna mellanrum. Hänvisningar 

till självstudier är förkastliga.” (Respondent 170). 
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Det framgår tydligt att cheferna efterfrågar en möjlighet till kompetensutveckling inom det 
administrativa stödsystemet.  

Stödet från HR-funktionen – anpassningsbarhet 
Under följande resultatdel kommer fokus att vara på om HR-funktionens stöd till cheferna 
upplevs som anpassat till chefernas arbetsmässiga behov. Stödet som HR-funktionen 
erbjuder beskrevs tidigare under bakgrunden samtidigt som sambandet mellan den första 
och andra linjens stöd förklarades. Sambandet mellan de två linjerna är av intresse eftersom 
lösningsgraden av ärenden är avgörande om cheferna upplever att stödet som ges är 
anpassat till dem. För att stödet ska vara anpassat till cheferna förutsätts det att 
kunskapsöverföringen från experterna på andra linjen till den första är fortlöpande. En brist i 
kunskapsöverföringen resulterar i att fler ärenden blir olösta.  
   Utifrån respondenternas fritextsvar avseende den första linjens förmåga att lösa 
inkommande ärenden så finns det delade meningar. En del av respondenterna är nöjda med 
den kompetensen som HR-handläggare besitter samtidigt som en del av respondenterna 
upplever en stor brist i enhetligheten i ärendesvaren. Bristen i enhetligheten kan 
argumenteras vara på grund av bristande kompetens i jämförelse mellan olika handläggare 
på första linjen. Ett problem som flera respondenter påpekar: 
 

”Nivån på de som jobbar på central HR skiftar oerhört mycket, från rena nybörjare till erfarna 
och duktiga. Det upplevs frustrerande när man ringer och får prata med en nybörjare som hela 

tiden måste fråga kolleger om svaren!” (Respondent 1272). 
 
”Problemet är att HR direkt mycket sällan kan ge mer stöd än att ge de svar jag själv kan läsa 
mig till. Alltför ofta får jag svaret "Har du tittat i HR-portalen?". När jag svarar ja så hör jag 
handläggaren läsa högt ur den text jag nyss läst och sen blir jag efter lite diskussion hänvisad 
till en specialist … Jag upplever att kompetensutveckling av HR direkts personal måste lyftas 

högre upp på agendan.” (Respondent 1326). 
 
”HR-direkt är snabb och effektiv på att hänvisa till HR-portal och min chef. Bedömer att 

handläggarnas kompetens är begränsad.” (Respondent 884). 

Självklart bör det förväntas en skillnad i kompetensen hos olika handläggare men problemen 
som potentiellt kan uppstå då svaren som ges som inte är enhetliga kan resultera i väldigt 
tidsineffektiva konsekvenser.   
 

”Jag har vid flera ärenden fått olika svar av olika handläggare vilket gör att jag inte kan lita på 

att svar jag får är det rätta. Skapar mycket merarbete för mig som chef.” (Respondent 1274). 
 
”Ofta olika svar beroende på vem man får tag i. Ofta tar ett svar orimligt lång tid och ibland 

även alldeles för mycket upprepade kontakter.” (Respondent 1324). 
 
”Ge inte svar som ni tror är rätt. Vet ni inte så säg det och gissa inte. Det har hänt ett flertal 
gånger att ett arbete från vår sida på ett par timmar inte är något värt för att svaren från HR-
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funktionen ibland förändras beroende på vilken handläggare man pratar med. Detta gäller 

säkert långt ifrån alla.” (Respondent 424). 

Stödet upplevs således inte bara som dåligt anpassat till chefen i fråga utan det skapar 
potentiellt ytterligare merarbete för en chef som redan är under tidspress.  
   För att återkoppla till citatet i början av sammanställningen och de citat som berörde 
problematiken med att ge felaktiga svar på kundernas frågor så är det inte bara den 
differentierande kompetensen hos olika handläggare som upplevs som problematiskt utan 
kunskapsglappet mellan den första linjen och den andra linjen är också en orsak till att vissa 
kunder upplever ett ineffektivt stöd.  
 

”Jag behöver oftast stöd med tolkningar av avtal vilket gör att huvuddelen av mina ärenden 
hamnar hos specialistenheten. Det som jag har märkt är att HR-Direkt ofta försöker svara eller 
spekulera i ett svar när de inte riktigt vet. Det gör att svaret från HR-Direkt inte alltid är det 

samma som sedan ges från specialistenheten.” (Respondent 810). 
 
”Jag vill kunna bli kopplad till en specialist direkt utan att anmäla ett ärende via en generalist.” 
(Respondent 22). 

En lösning på ovanstående skulle kunna vara den samma som lösningen på ett 
återkommande problem som respondenterna upplever i sin kontakt med central HR. Vare 
sig det är genom första eller andra linjen. En ofta upprepad önskan är att cheferna gärna 
hade haft en mer personlig handläggare. En respondent förklarar problematiken så här:  
 

”Vid komplexa ärenden upplever jag en tendens att bli "bollad runt", det vore bra om 
handläggaren på central HR är "ansvarig" för ärendet och är den som tillser att följa upp att 
den handläggare man hänvisas till gör rätt återkopplingar osv. Nu får man istället börja om 

från början hos en ny handläggare efter en ny telefonkö.” (Respondent 372). 

Konsekvenser av förändringsarbetet 
Förändringsarbetet startades 2009 och har inneburit stora förändringar för många av de 
chefer som arbetar inom myndigheten. Förändringsarbetet resulterade i flera konsekvenser 
för chefskapet, vilket lyfts fram av olika respondenter.   
Det framgår nämligen ganska tydligt i vissa av respondenternas fritextssvar att de upplever 
en allt för hög arbetsbelastning sedan förändringsarbetet genomfördes och att de inte är 
bekväma i att samtidigt ha ett personalansvar utöver de andra arbetsuppgifterna de hade 
innan genomförandet av HR-funktionens förändring.  
 

”Personaltjänsten rymms inte i nuvarande omfattning i mina arbetsuppgifter. Allt man 
förväntas göra innebär att huvuduppgiften som borde vara att utveckla verksamheten och sin 

personal inte får tillräckligt utrymme.” (Respondent 446). 
 
”Jag anser att hela byråkratin med mitt personalansvar är ett systemfel som i längden leder till 
försämrad utbildningsnivå ombord och i värsta fall fler avvikelserapporter o 

skadeanmälningar.” (Respondent 593). 
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”För mycket personaladministration skickas ner i organisationen, utan att personerna, vilka ska 

utföra dessa uppgifter har kunskap eller tid.” (Respondent 992). 

Denna upplevda för höga arbetsbelastning kan bero på ett otillräckligt stöd från Hr-
funktionens sida, en viss osäkerhet hos cheferna om vilket stöd som finns att få hos HR-
funktionen eller otillräcklig kompetens hos cheferna. En respondent beskriver det väsentliga 
angångne detta problem när denne skriver att: 
 

”Gamla vanor som att kontakta t.ex. lön å få tillrätta lagt ett löneproblem med ett tfn samtal 

sitter djupt.” (Respondent 170). 

Telefonsamtalet innebär då att någon annan (HR-funktionen) tar på sig ansvaret för att lösa 
ett problem som chefen eventuellt skulle kunna ha löst om den hade rätt kompetens. Sen kan 
det även vara så att vissa chefer har en bristande förståelse vad HR-funktionen har för 
egentlig roll inom myndigheten vilket kan vara en bidragande faktor till att vissa chefer är 
missnöjda med förändringsarbetet.  
   En respondent efterlyser att HR-funktionen ska bli tydligare i vad och hur deras stöttning i 
diverse problem sker genom att utveckla: 
 

”Ett informationspaket eller en kort introduktion till vad och hur central HR kan stötta kan 

underlätta kontakten med central HR.” (Respondent 497). 

En tydligare definiering av HR-funktionens stöd till cheferna skulle på så sätt minska de 
negativa konsekvenser som enligt flera respondenter upplever att förändringsarbetet 
resulterade i. En av de framstående konsekvenserna som har ett flertal respondenter 
upplever är anonymiteten som HR-funktionen innebär.  

”Tycker att det är förvånansvärt bra. Dock tycker jag inte att det ersätter den lokala stöttning 

som fanns tidigare vid HR-funktionen lokalt.” (Respondent 85). 
 
”Även om jag förstår idén med att ha en central HR-funktion så saknar jag den personliga 
kontakten med en på avdelningen som man kan samtala med öga mot öga. Telefon och eller mail 

ger ingen personlig kontakt och det upplevs negativt.” (Respondent 127). 
 
”Lokal HR är A och O. Jag finner att avståndet (mentalt/förmågan att förstå varandras 

verklighet) är för stort mellan mig … och den centrala HR-funktionen.” (Respondent 267). 
 
”Den centrala Hr-funktionen  har blivit bättre det senaste året. Jag upplever att centrala HR är 
på "rätt väg". Dock är jag inte säker på att lösingen med centraliserad HR funktion är den 

bästa.” (Respondent 1328). 

Utifrån den problematik som belyses av respondenterna i ovanstående citat så går det att 
härleda den till ett problem som huvudsakligen bottnar i att cheferna ute på linjen upplever 
att de inte har något lättillgängligt stöd i vardagen vilket nedanstående citat klargör ganska 
tydligt: 
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”Personligen tror jag att det är en utopi att centralisera HR-uppgifter i den omfattningen som 
vi nu gjort. det är en omöjlig uppgift för er att lösa ut, då det krävs detaljerad kunskap om de 
lokala förhållanden för att uppgifterna skall kunna lösas på rätt sätt. Ni gör ett bra jobb och allt 

vad man kan begära, men ni kommer aldrig vara tillräckliga - tyvärr.” (Respondent 1186). 

Att det är en omöjlig uppgift som HR-funktionen har kan vara en överdrift. Men valet av just 
det uttrycket ger en klar bild över hur respondenterna upplever att chefskapet har påverkats 
av förändringsarbetet då respondenten beskriver att det krävs detaljerad kunskap för de 
lokala förhållandena för att uppgifterna ska kunna lösas, kunskap som en centraliserad HR-
funktion inte har. Problemet blir således olösligt i respondentens ögon.  

Sammanfattning 
Den understående uppställningen är ett försök att sammanfatta de åtskilliga 
problemområden och brister i stödfunktionerna som har belysts under resultatet. Punkterna 
som följer belyser problemområden som påverkar chefskapet och de är rangordnade utan 
inbördes ordning.   
   Respondenterna upplever att det krävs förbättringar inom följande problemområden: 

• En enhetligare kommunikation med HR-funktionen 
• En effektivisering av kommunikationen, oavsett stödfunktion  
• En utveckling av de tekniska systemen (strömlinjeforma arbetet i det administrativa 

stödsystemet och tydligare presentationen av relevant information i self-service 
verktyget) 

• En grundligare utbildning i det administrativa stödsystemet för cheferna 
• En tydligare rollbeskrivning av central HR och lokal HR:s ansvarsområden  
• En mer fortlöpande kommunikation mellan chefer och den centrala HR-funktionen 

(möjliggöra eventuella följdfrågor) 
• En fördjupad kompetens hos central HR för att ge mer enhetliga svar i 1/2:a linjen 

(Helhetstänk)  
• Ett utökat stöd för chefer i vardagen (t.ex. inom rekryteringsprocessen) 
• En ökad förståelse för andra avdelningars förutsättningar och utmaningar 
• Avdelnings eller situationsspecifika handläggare för att öka effektiviteten och 

enhetligheten i stödfunktionerna 
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Diskussion 
Med ovanstående sammanfattning som utgångspunkt kan vidare slutsatser dras om HR-
funktionens förmåga att leva upp till de förväntningar som ställs på dem av cheferna. 
Angelöw (2000) beskriver att det krävs en bred kunskap hos medarbetarna om de olika 
arbetsuppgifter som finns inom organisationen om förändringsarbete ska bli lyckat. Snickare 
(2012) poängterar dessutom vikten av att chefen inte missuppfattar sin nya roll i 
organisationen och också rollen under förändringsprocessen eftersom förändringsarbetets 
utfall är beroende av att varje chef förstår organisationsförändringens händelseförlopp och 
upprepar det. Om argumenten appliceras på resultatet i studien kan det konstateras att 
cheferna upplever en brist i denna kunskap hos HR-funktionen men det framgår också att 
vissa av respondenterna inte fullt lyckats integrera de nya arbetsuppgifterna på sin 
nuvarande chefsroll. Det resulterar i ett sämre anpassat stöd och följaktligen blir 
förändringsarbetet mindre framgångsrikt. Farndale et al. (2009) beskriver en generell åtgärd 
som möjligtvis skulle kunna appliceras på HR-funktionen. Genom att implementera en 
välplanerad bedömningsgrund kan kunskapsbristerna som cheferna upplever i kontakt med 
HR-funktionen förbättras. Bedömningsgrunden ger HR-funktionen möjligheten att 
identifiera brister i målsättningen som kan orsaka ineffektivitet i stödprocesserna. Då HR-
funktionens ledord är enhetligt, enkelt och effektivt blir det således relevant att med 
resultatet som utgångs punkt ställa frågan huruvida cheferna upplever att servicen och 
stödet är enhetligt, enkelt och effektivt?  
   Svaret på ovanstående frågeställning är både ja och nej beroende på vilket område av 
resultatdelen som fokuseras. Det framgår tydligt från sammanfattningen av de åtskilliga 
problemområden och bristerna i stödprocesserna att respondenterna upplever brister inom 
olika områden vad det gäller samtliga tre ledord. Dock påtalas det också att förbättring har 
skett sedan tidigare undersökningar vilket tyder på att förbättringsarbetet i linje med 
ledorden är, om än långsam, en process som ger positiva resultat. Att respondenterna 
upplever att HR-funktionens stöd blir bättre över tid kan kopplas till resultatet i Pienings et 
al. (2013) studie. Studien undersökte hur uppfattningar om HR-funktionen förändras över 
tid och med kunskap om den aspekten kunde författarna förklara det samband som finns 
mellan HR-funktionen och organisationens prestationer över en längre tid. Vidare fastställde 
de att arbetstillfredsställelsen påverkades av kundernas nöjdhet. Om resonemanget 
appliceras på den här studien kan kunderna istället ses som cheferna inom myndigheten. 
Deras nöjdhet, som framgår i resultatet, är fortfarande inte hög. Det kan således påverka HR-
handläggarnas arbetsmiljö vilket i sin tur kan ha en negativ påverkan på HR-funktionens 
prestationer sett till dess förmåga att tillhandahålla ett tillräckligt stöd.    
   De områden där respondenterna upplever en generell brist i enkelheten är i samband med 
arbete inom det administrativa stödsystemet, användarvänligheten och att snabbt finna 
relevant information med self-service verktyget. Och att det, i vissa fall, är ett för komplicerat 
arbete med blanketter samt kontakten med HR-funktionen upplevs för komplicerad 
emellanåt. Då personalansvarsstöd är en viktig del när det kommer till utvecklandet av en 
ny arbetsroll som har direkt påverkan på chefskapet är det oerhört viktigt att de chefer som 
påverkats av förändringsarbetet anser sig få det stöd de behöver för att kunna utföra de 
nytilldelade arbetsuppgifterna. Dock anses vissa av dessa stödfunktioner vara bristfälliga 
och inte kunna leva upp till den standarden som krävs eller efterfrågas. Ord så som 
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krångligt, tidskrävande och energikrävande är återkommande när det kommer till 
beskrivningen av de olika stödfunktionerna. Det leder till att användandet av de olika 
stödfunktionerna blir ytterst situationsbaserat och även ej utnyttjade till fullo. Det blir därför 
viktigt att de olika stöden som erbjuds ständigt uppdateras för att kunna erbjuda den 
information som efterfrågas. 
   Enhetligheten i kommunikationen med cheferna är något som ofta påpekas som en brist 
från respondenterna. Det anses brista i kunskapen mellan olika HR-handläggare vilket ger 
oenhetliga svar som sedan bidrar till ett sänkt förtroende. Många av respondenterna 
efterlyser avdelnings- eller situationsspecifika handläggare för att öka både effektiviteten och 
enhetligheten. 
   Effektiviteten är inom vissa områden onödigt låg enligt respondenterna. Ineffektiviteten i 
de olika tekniska systemen påverkar självfallet chefernas uppfattning av HR-funktionens 
förmåga att effektivt ge ett anpassat stöd och som följd påverkas alla led inom HR-
funktionen. Många av bristerna som går att urskilja i respondenternas fritextsvar går att 
direkt koppla till de ineffektiva verktyg som handläggarna arbetar med. Det blir således 
viktigt att effektivisera tekniken för att på så sätt även effektivisera stödet som HR-
funktionen erbjuder cheferna. Det är viktigt eftersom det finns en korrelation enligt Guest 
och Conway (2011) mellan HR-stödets effektivitet och kundernas intryck av stödet, om det 
anses vara bra eller inte. Vidare konstaterar författarna att det är viktigt att det först och 
främst ses till utomstående chefers uppfattningar av HR-funktionens effektivitet. Då för att 
på bästa sätt kunna bedöma effektiviteten. Genom en klar överenskommelse chefer och 
handläggare emellan skapas en tydlig definition av vad HR-funktionens effektivitet 
innefattar. Författarna belyser ett eventuellt glapp som kan uppstå i och med 
implementeringen av en HR-funktion som kan härledas till en brist i strukturella 
förutsättningar. Förutsättningar som först och främst bestäms av de högre cheferna inom en 
organisation. Sett till resultatet i den här studien kan det argumenteras att HR-funktionen 
inte har implementerats fullt ut på grund av en brist i strukturella förutsättningar vilket blir 
tydligt sett till respondenternas åsikter om det oklara ansvarsområdet. 
   Komplikationer av ett oklart ansvarsområde i införandet av ett SSC är något som Farndale 
et al. (2009) beskriver i sin studie. I och med införandet av ett SSC riskerar ansvarsområdena 
mellan lokal och central HR att bli otydliga. Otydligheten mellan HR-funktionerna bidrar till 
en försämrad kommunikation mellan HR och cheferna som i sin tur försämrar stödets 
effektivitet.             
   En utveckling i ärendehanteringssystemet som underlättar för kommunikationen mellan 
de lokala och centrala HR-funktionerna skulle kunna innebära ett steg i rätt riktning mot att 
öka effektiviseringen. Eftersom en effektivisering i mötet med cheferna är av stor vikt för att 
minimera konsekvenserna av förändringsarbetet och dess påverkan på chefskapet.  
   Målet HR-funktionen bör ha i mötet med cheferna kan argumenteras vara att närma sig 
cheferna och inte kategorisera dem som kunder. Kundbegreppet kan uppfattas som 
opersonligt och därmed förflytta sig som organisation ännu ett steg ifrån chefernas egen 
vardag. Men som tidigare beskrevs under bakgrunden till studien är kundbegreppet ett 
effektivt förhållningssätt för en organisation som strävar efter att motarbeta ineffektivitet 
(Innovationsrådet, 2012).   
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   Efterfrågan av en mer personliga kontakt från respondenterna kan härledas till både 
praktiska men också emotionella skäl. Bristen på personlig kontakt bidrar dessutom till att 
det skapas en distans mellan chefernas vardag och HR-funktionen vilket innebär till viss del 
differentierade kulturer dem emellan. HR-funktionens brist i förståelsen för chefernas 
förutsättningar kan både kopplas till Wolvéns (2000) resonemang om att personalen måste 
engageras att vara delaktiga i förändringsprocessen för att den ska kunna genomföras. Och 
Jacobsen & Thorsvik (2008) som argumenterar att det måste finnas en förståelse för hur det 
egna arbetet påverkar utfallet av förändringsarbetet och organisationen som hel het. De 
differentierande kulturerna blir problematiskt eftersom det finns olika typer av antaganden 
inom varje organisation som är grundläggande vilket bildar det center som finns inom varje 
kultur. Det skulle kunna beskrivas som de olika antaganden som människan innehar och kan 
tas för givet. Saker så som kultur och organisationskultur är sådant som är svårt att ta på och 
däri även svårt att observera i vissa fall, men kan dock reflekteras i människans olika 
värderingar och även hur de beter sig. 
   I figuren nedan kan sambandet mellan processerna som utgör relationen mellan 
myndighetens chefer och HR-funktionen ses. De olika delarna i figuren bildar en större 
helhet för att skapa en djupare förståelse för hur chefskapet påverkades av myndighetens 
förändring av HR-funktionen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Figur 1.6 Sambandet mellan processerna som utgör systemet mellan Myndighetens chefer och den 
centrala HR-funktionen.  
 
Utifrån Jacobsen och Thorsviks (2008) beskrivning av organisationskultur kan det 
argumenteras att antagandena som cheferna har gällande HR-funktionen i sin tur påverkar 
chefernas förväntningar på personaladministrationsstödet som ges av den centrala HR-
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funktionen. Beroende på effektiviteten av HR-funktionens förmåga att ge cheferna stöd i den 
dagliga personalansvaret valideras samtidigt HR-funktionens verksamhetsuppdrag. Men 
HR-funktionens förmåga att ge ett adekvat stöd beror bland annat på hur väl genomförandet 
av förändringsarbetet efterlevs vilket sin tur är beroende av ett fungerande ledarskap ifrån 
HR-organisationen. Ledarskapet ska möjliggöra ett effektivt stödarbete som samtidigt 
motsvarar chefernas förväntningar. Det är detta samband mellan de ovanstående beskrivna 
processerna som figur 1.5 försöker att förtydliga.  
   De pedagogiska följderna av förändringsarbetet av HR-funktionen kan också urskiljas ur 
ett chefskaps- och ledarskapsperspektiv. I Plachys (2009) studie beskrivs det att ett chefskaps 
uppgifter är att se till att de krav som finns på organisationen uppfylls. Medan ett ledarskap 
handlar om att ha egenskaper för att kunna skapa en vision och därmed också för stöd för 
den. Det kan kopplas till Hennings(2000/2) resonemang om att ett ledarskap kan ses som en 
del i styrningstekniker. Vidare kan ledarskapet styrningstekniker belysas utifrån Larssons 
(2010) influerande processerna som finns mellan chefen och medarbetarna. Ett fungerande 
chefskap hjälper också till att stärka upplevelsen av arbetstillfredsställhet hos personalen 
enligt Rosengren (2008). Rosengrens påstående får medhåll av Seddon (2010) som beskriver 
att vikten av ett ledarskap för att motivera personalen att arbeta mot gemensamma mål. 
Ledarskap grundar sig i kunskap, det handlar om att kunna se men även också kunna 
beskriva ett sätt att se på saker som kan övertyga människor att vilja ansluta sig till systemet.  
   Cheferna på myndigheten ställdes inför utmaningen i och med förändringsarbetet att både 
agera rollen som chef i den dagliga verksamheten och där utöva de influerande processer 
som innefattas av ledarskapet. Samtidigt som de förväntades axla de utökade 
arbetsuppgifterna inom personalansvarets område, som till exempel kan vara rekrytering av 
ny personal. Det blev således en fråga om att prioritera mellan chefskapet med 
personalansvaret gentemot de andra arbetsuppgifterna, så som utvecklingen av 
verksamheten. Chefernas arbetsroll innebär att det ena inte får utesluta det andra, men för 
att inte chefskapet ska bli lidande krävs det ett tillräckligt stöd i arbetet med 
personalansvaret och därmed är HR-funktionens stödprocesser av vikt för cheferna. Utifrån 
resultatet kan det fastställas att respondenterna upplever att chefskapet påverkades av de 
utökade arbetsuppgifterna som personalansvaret inneburit. Till exempel ledde 
förändringsarbetet till att chefskapet blev lidande då de ökade arbetsbelastningar tog upp 
mer tid än vad som var väntat, vilket resulterade i att aspekter så som utveckling av 
verksamheten, enligt cheferna, blev åsidosatt.  
   Ovanstående problematik exemplifieras av respondenterna i ovanstående resultatdel och 
kan då härledas till de förändringar som genomfördes i samband med förändringsarbetet av 
myndighetens HR-funktion. Problematiken beror huvudsakligen på att respondenterna 
generellt inte upplever att de inte har ett tillräckligt stöd i deras arbete som innefattar 
personalansvar. Stödet är inte tillräckligt på grund av något som cheferna upplever är en 
brist från HR-funktionens sida när det gäller kunskap om deras dagliga arbetsuppgifter och 
den specifika avdelningen som chefen ifråga verkar inom. En ökad kunskap om de skilda 
normerna, värderingar, grundläggande antaganden samt organisationskulturerna mellan 
olika avdelningar bör ge HR-funktionen en bättre chans att utveckla sitt stöd gentemot alla 
chefer inom Myndigheten. Eftersom det är av yttersta vikt att ha en förståelse av chefen för 
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att kunna tillhandahålla rätt stöd inom en rimlig tidsram och minimera de konsekvenserna 
som förändringsarbetet resulterade i.   
Chefernas förväntningar är att HR-funktionen ska spegla, på ett tydligare sätt, den 
organisation som den verkar i. Ett möjligt sätt att skapa rätt förväntningar skulle kunna vara 
att tydligare fastställa HR-funktionens roll och uppmärksamma det system som cheferna och 
HR-funktionen utgör. I linje med hur Runebjörk och Wendleby (2013) beskriver hur ett 
system inom en organisation fungerar och hur det är uppbyggt kan sambandet mellan 
cheferna och HR-funktionen ses som ett sådant system. Ett system är en samling av 
oberoende delar som ingår i ett system, tillsammans ska de åstadkomma syftet med 
systemet. För att nå syftet med systemet beskriver författarna att det krävs en enhetlig 
organisationskultur eftersom de olika delarna ska samverka tillsammans. Fokus bör då enligt 
författarna läggas på lärande och utveckling i samverkan mellan ledningen och 
medarbetarna. Sett till studien blir det därför viktigt för HR-funktionen att tillsammans med 
cheferna utveckla samverkan dem emellan. Det blir således en fråga om chefernas förmåga 
att balansera rollen som personalansvarig med chefskapet. Samtidigt som cheferna ständigt 
bör sträva efter att utveckla den egna kompetensen i de nya arbetsuppgifterna inom 
personalansvarsområdet för att på så sätt effektivisera samverkan inom det ovan beskrivna 
systemet. 

Framtida studier 
I arbetet har förändringsarbete av HR-funktionens påverkan på chefskapet analyserats. Till 
detta har även viss problematik kring ämnet belysts. Där med skulle framtida forskning 
kring ämnet kunna vara att vidare empiriskt undersöka det fältet genom antingen en 
kvantitativ eller kvalitativ studie. Exempelvis skulle man under en längre tid kunna 
undersöka hur såväl ledarskapet som chefskapet förändras före, under och efter 
genomförandet av en organisatoriskförändring inom ett företag. Saker så som 
anpassningsbarhet, förbättringsaspekter samt underlättande av implementering skulle 
kunna undersökas. Samt på vilket sätt medarbetarna upplever att ledarskapet påverkar 
förändringsarbetet. Till detta skulle även organisationer som genomgår liknande 
förändringar i andra länder undersökas för att skapa en helhet och en bredd i den framtida 
forskningen. 
   Sett utifrån den genomförda studien och den bakgrund som ligger till grund för den anser 
vi att det skulle vara intressant att vidare studera hur myndigheten utvärderar det 
genomförda förändringsarbetet på ett mer djupgående och relevant plan sett till 
organisationen i helhet. Innebar förändringsarbetet en besparing på 65 miljoner kronor? 
(Thilander, 2013). Om inte så är fallet, vad berodde det på? Eller krävs det en längre 
tidsperiod innan förändringsarbetet kan utvärderas fullt ut och belysa det som brister? Det 
är bara några intressanta aspekter som framtida forskning bör ställa sig frågandes till.  
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