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Abstract 
Line managers and HR departments co-operate in personnel matters. Overlapping work tasks 
can affect the parties’ abilities to act. The purpose of the study is to illustrate the co-operation 
between line managers and HR departments by studying the scope for action the parties’ have 
in the work with personnel matters. Central issues are which factors that affect the parties’ 
scope for action in personnel matters and whether the size of the organizations can have any 
impact on the parties’ scope for action. Previous research on co-operation between line 
managers and HR-departments have shown that there has been a shift in responsibility for 
personnel matters to line managers, that there may be social and geographical distance 
between line managers and HR departments, that operational goals have a tendency to be 
prioritised before personnel matters and that conflicts can arise between line managers and 
HR departments. A qualitative approach has been used and data collection has taken place 
through four semi-structured interviews. The results show that both laws and regulations as 
well as knowledge, experience and organizational culture can affect the parties’ scope for 
action in personnel matters. Moreover, it has emerged that the size of the organization and the 
size of the distance between line managers and HR departments are factors that can affect the 
scope for action. 
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Sammanfattning 
Linjechefer och HR-avdelningar samarbetar i personalfrågor. Överlappande arbetsuppgifter 
torde kunna påverka parternas möjligheter att agera. Syftet med studien är att belysa 
samarbetet mellan linjechefer och HR-avdelningar genom att studera det handlingsutrymme 
parterna har i arbetet med personalfrågor. De centrala frågeställningarna är vilka faktorer som 
påverkar parternas handlingsutrymmen i personalfrågor och om storleken på organisationerna 
kan ha någon inverkan på parternas handlingsutrymmen. Tidigare forskning om samarbete 
mellan linjechefer och HR-avdelningar har visat att det skett en ansvarsförskjutning för 
personalfrågor till linjechefer, att det kan finnas social och geografisk distans mellan 
linjechefer och HR-avdelningar, att verksamhetsmål tenderar att prioriteras över 
personalfrågor och att konflikter kan uppstå mellan linjechefer och HR-avdelningar. En 
kvalitativ metod har använts och datainsamling har skett genom fyra semistrukturerade 
intervjuer. Resultatet visar att såväl lagar och regler som kunskap och erfarenhet som 
organisationskultur kan påverka parternas handlingsutrymme i personalfrågor. Dessutom har 
det framkommit att organisationsstorlek och storleken på avståndet mellan linjechefer och 
HR-avdelningar kan vara faktorer som påverkar handlingsutrymmet. 
 
Nyckelord: Linjechef, HR-avdelning, handlingsutrymme, samarbete, personalfrågor 
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1. Inledning 
De flesta som befunnit sig i en samarbetssituation har troligtvis erfarenhet av att det kan 
uppstå frågor kring vad de inblandade parterna ska och kan göra. Det går också att resonera 
över möjligheter och begränsningar med att samarbeta. Å ena sidan kan de samarbetande 
parterna använda varandras kunskap och utmana varandras uppfattningar för att 
förhoppningsvis skapa ett bättre slutresultat än om en enskild individ tagit sig an en uppgift. Å 
andra sidan kan inblandning från andra skapa en känsla av att vara hindrad från att utföra en 
uppgift på ett visst sätt. Hur samarbete fortlöper kan också påverkas av hur många personer 
som är involverade i arbetet och om det sker genom direktkontakt eller via exempelvis 
internet (Whittaker & Marchington, 2003). Liknande dilemman torde även kunna uppstå i 
samarbete inom organisationer. I den här studien undersöks två parter som samarbetar i 
personalfrågor, närmare bestämt linjechefer och Human Resource-avdelningar (HR-
avdelningar). 
 
HR-avdelningar är en stödfunktion som ligger vid sidan av linjeorganisationerna (Eriksson-
Zetterquist, Kalling & Styhre, 2012, s. 177). På sådana avdelningar arbetar personer som har 
specialistkunskap i personalfrågor och en förekommande missuppfattning är att HR-
avdelningar fattar och implementerar beslut i linjeorganisationerna. I själva verket samarbetar 
HR-avdelningar med andra aktörer som har det faktiska ansvaret och behörigheten att 
genomföra beslut i personalfrågor. En sådan aktör är linjechefer, då de kan ha hand om det 
dagliga personalarbetet och ta praktiska beslut gällande exempelvis rekrytering och 
kompetensutveckling (se exempelvis Keegan, Huemann & Turner, 2012). HR-avdelningarnas 
arbetsuppgifter kan i sin tur vara att ta fram policys för personalfrågor och hantera ärenden 
som rör arbetsrättslig lagstiftning (Whittaker & Marchington, 2003). HR-avdelningarna har 
också en uppgift i att ge råd och information till linjechefer. 
 
Det kan alltså konstateras att linjechefer och HR-avdelningar samarbetar i personalfrågor. 
Specialistkunskap i personalfrågor finns inom HR-avdelningarna, men det är linjecheferna 
som har hand om den dagliga personalhanteringen och praktiskt implementerar beslut i 
verksamheterna (se exempelvis Whittaker & Marchington, 2003). Det gör att HR-
avdelningarnas och linjechefernas arbetsuppgifter till viss del överlappar varandra. Med tanke 
på att expertisen i och utarbetandet av riktlinjer för personalfrågor åligger den ena parten 
medan den faktiska beslutsförheten ligger hos den andra parten finns relevans i att undersöka 
de två yrkesgruppernas samspel och möjligheter att agera. I linje med det inledande 
resonemanget är det möjligt att graden av direktkontakt mellan parterna kan påverka deras 
handlingsmöjligheter. Huruvida linjechefer och HR-avdelningar har mycket direktkontakt 
eller inte kan exempelvis tänkas bero på organisationens storlek. 
 
1.1 Syfte och forskningsfrågor 
Syftet med den här studien är att belysa samarbetet mellan linjechefer och HR-personal 
genom att studera det handlingsutrymme parterna har i arbetet med personalfrågor. 
De frågor studien syftar till att besvara är följande:  

• Vad upplever linjechefer och HR-personal att deras handlingsutrymmen påverkas av i 
arbetet med personalfrågor?  

• Kan storleken på de undersökta organisationerna ha någon inverkan på parternas 
handlingsutrymmen? 
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1.2 Begreppsdefinitioner 
Definitioner för de centrala begrepp som används i studien redogörs för nedan. Eftersom 
begreppen kan beskrivas på olika sätt i litteratur och forskning klargörs vad begreppen 
innebär i den här studien. 
 
Personalfrågor: I forskning benämns personalfrågor ofta som Human Resource 
Management-aktiviteter (HRM-aktiviteter). Med det menas processer för ledning av 
människor och arbete mot bestämda mål (Boxall, Purcell & Wright, 2007, s. 1). I denna studie 
avser personalfrågor de personalrelaterade aktiviteter som en linjechef och HR-avdelning 
samarbetar kring, men som linjechefen har det reella ansvaret för inom ramen för sin 
anställning. Exempel på personalfrågor är rekrytering, utvecklingssamtal, omplacering och 
lönesättning. I viss forskning och litteratur används andra begrepp för personalfrågor. För 
tydlighetens skull kommer personalfrågor vara det genomgående begreppet i den här studien. 
 
Linjechef: Med begreppet linjechef avses en chef för ett specifikt funktionsområde inom en 
organisation, som också har ansvar för personalfrågor i sin tjänst. I vissa typer av 
organisationer kan sådana chefer ha titlar såsom enhetschef eller avdelningschef. I denna 
studie används begreppet linjechef genomgående. 
 
HR-avdelning och HR-personal: HR-avdelningen är den del av en organisation där personer 
med specialistkunskap i personalfrågor arbetar (Bredin, 2008, s. 47). De personer som jobbar 
på en HR-avdelning kallas här HR-personal. 
 
1.3 Disposition 
I det nästkommande kapitlet ges en översikt av tidigare forskning som rör samarbetet mellan 
linjechefer och HR-avdelningar. Där ges även motiveringar till hur den tidigare forskningen 
används i den här studien och vilken kunskap som denna studie eftersträvar att bidra med. I 
det tredje kapitlet presenteras och motiveras valen av de teoretiska begrepp som används i 
studien. Kapitel fyra innehåller en beskrivning och motivering av den metod som använts vid 
insamling och analys av det empiriska materialet. Där förklaras också hur undersökningen 
gått tillväga. I det femte kapitlet redovisas och analyseras resultaten från undersökningen. I 
det sjätte och avslutande kapitlet besvaras studiens frågeställningar. Där finns även 
reflektioner kring studien och hur studiens resultat förhåller sig till tidigare forskning. 
Avslutningsvis ges förslag till vidare forskning. 
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2. Tidigare forskning 
Här nedan redogörs för tidigare forskning om samarbetet mellan linjechefer och HR-
avdelningar. Relevanta teman har identifierats genom att söka efter återkommande tendenser 
i forskningsresultaten som är av intresse i relation till studiens syfte. Dessa teman kommer 
även tillsammans med valda teoretiska begrepp att finnas i åtanke när 
datainsamlingsverktyget utformas. De teman som identifierats är ansvarsförskjutning, 
avstånd mellan HR-avdelningar och linjechefer, prioritering av verksamhetsmål samt konflikt 
mellan linjechefer och HR-avdelningar. Inledningsvis sammanfattas studierna i korthet för att 
läsaren enklare ska kunna följa med i den tematiserade delen.  
 
2.1 Tillvägagångssätt och presentation av studier 
Sökningen efter vetenskapliga artiklar gällande samarbetet mellan HR-avdelningar och 
linjechefer visade att området är väl studerat sedan tidigare. Informationssökningarna gjordes 
via databaserna Sociological Abstracts och Summon. De sökord som användes var HR and 
line, HR and line managers, HRM devolution, HR and line conflict samt HR responsibility. 
Vidare har även redan funna studiers referenser granskats.  
 
Whittaker och Marchington (2003) genomförde en fallstudie på ett matföretag som genomgått 
en omorganisering. Omorganiseringen innebar att en del av ansvaret för personalfrågor 
förflyttades från HR-avdelningen till linjecheferna. Det undersöktes vilka typer av 
personalfrågor som linjecheferna respektive HR-avdelningen hade hand om, huruvida det 
fanns svårigheter med att kombinera personalfrågor med verksamhetsmål samt hur stödet från 
HR-avdelningen uppfattades. Data samlades in genom intervjuer med 13 personer, både HR-
personal och senior managers, genom enkäter och organisatoriska dokument. 
 
Bredin (2008) genomförde fallstudier på projektbaserade organisationer med syfte att 
undersöka utmaningar och förändringar i arbetet med personalfrågor samt för att kunna ge 
förslag på hur arbetet med personalfrågor i sådana organisationer kan konceptualiseras och 
analyseras. De centrala fallstudierna genomfördes på Saab Aerosystems, AstraZeneca, Volvo 
Car Corporation och Tetra Pak. Datainsamling skedde genom intervjuer med HR-personal, 
projektchefer, linjechefer, senior managers och genom att studera interna och externa 
dokument. 
 
Perry och Kulik (2008) undersökte om effektiviteten i arbetet med personalfrågor upplevdes 
som större när ansvaret för sådana lagts på linjechefer. Forskarna ville även undersöka om 
stöd till linjechefer gav bättre resultat i organisationer där ansvaret för personalfrågor tillhörde 
linjechefer, jämfört med organisationer där ansvaret var mer koncentrerat till HR-
avdelningen. Studien genomfördes i USA, genom enkäter som skickades ut till 4 000 HR-
chefer på företag med mer än 250 anställda.  
 
Keegan, Huemann och Turner (2012) studerade hur arbetet med personalfrågor fördelas 
mellan linjechefer, projektledare och HR-avdelningar i projektbaserade organisationer. 
Fallstudier gjordes på organisationer i Nederländerna, Österrike, Storbritannien och USA. 
Organisationerna var av matrisstruktur, med en fast linjeorganisation och tillfälliga 
projektgrupper. Data samlades in genom intervjuer med linjechefer, projektledare och HR-
personal, samt genom analys av dokument rörande personalfrågor. 
 
Srimannarayana (2012) granskade de vanligaste områdena för konflikt mellan linjechefer och 
HR-avdelning vad gäller personalfrågor. Det undersöktes också om linjechefernas 
uppfattningar av konflikter var beroende av organisatoriska karaktärsdrag (exempelvis den 
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sektor organisationen är verksam i, ledningsstrukturen) eller ledarskapets karaktärsdrag (nivå 
av ledarskap, linjechefens funktionsområde). Datainsamling skedde genom en enkät som 
skickades ut till 300 linjechefer. 
 
Thilander (2013) undersökte hur relationer och samspel mellan linjechefer och HR-personal 
inom Försvarsmakten i Sverige påverkats i och med ett förändrat sätt att organisera 
personalarbetet, så kallad HR-transformation. HR-transformation innebär dels att 
linjecheferna fått större ansvar för personalfrågor och dels att HR-avdelningen organiserats till 
en centraliserad stödfunktion. Avhandlingens övergripande frågeställning handlade om hur 
samspelet och relationen mellan linjechefer och HR-personal påverkades av de förändringar i 
personalarbetet som kan relateras till HR-transformationen. En fallstudie gjordes på 
Försvarsmakten och de datainsamlingsmetoder som användes var dokumentstudier, 
semistrukturerade intervjuer och observationer/skuggningar. Intervjuer och observationer 
genomfördes både med HR-personal, linjechefer och andra samarbetspartners för projektet 
HR-transformation inom Försvarsmakten.  
 
2.2 Ansvarsförskjutning 
Forskningen visar att det skett en ansvarsförskjutning som innebär att linjechefer fått större 
ansvar för det dagliga och praktiska arbetet med personalfrågor, medan HR-avdelningens roll 
blivit mer stödjande. Linjecheferna inom Försvarsmakten fick enligt Thilander (2013) ett ökat 
ansvar för personalfrågor genom HR-transformationen. Linjechefer behöver emellertid 
fortfarande stöd från HR-avdelningen men inte på det praktiska och operativa sätt som förr. 
Stödet som behövs efter en HR-transformation bör istället vara av strategiskt slag.  
 
Linjecheferna i Whittaker och Marchingtons (2003) studie upplevde att det är positivt att få 
arbeta med sådant som berör utveckling och motivation av personal. Men trots positiv 
inställning till ökat ansvar för personalfrågor ansåg linjecheferna att HR-avdelningen och dess 
expertkunskap är en viktig del av organisationen. Linjecheferna menade att HR-avdelningen 
bör ha ansvar för arbetet med lagar som rör personalfrågor och utformning av policys. 
Linjecheferna menade också att det är viktigt att få stöd, utbildning och information av HR-
avdelningen för att kunna hantera personalfrågor korrekt. Intervjupersonerna ansåg att en del 
aktiviteter som exempelvis rekrytering och disciplinära ärenden krävde ett nära samarbete 
mellan linjechefer och HR-avdelningen. Studien visade att HR-avdelningen skapar ramar för 
hur personalfrågor ska hanteras medan linjecheferna är de som tar praktiska beslut utifrån de 
givna ramarna. 
 
Perry och Kulik (2008) kom fram till att arbetet med personalfrågor ansågs bli mer effektivt i 
organisationer där ansvar för personalfrågor flyttats från HR-avdelningen till linjechefer, 
jämfört med organisationer där ansvaret för personalfrågor var mer koncentrerat till HR-
avdelningen. Vad gäller stöd och utbildning från HR-avdelningen ansågs det vara viktigast i 
den sistnämnda typen av organisationer. Det fanns dock indikationer på att linjechefer i 
sådana organisationer kanske inte får det stöd de behöver. 
 
I projektbaserade organisationer delas ansvaret för personalfrågor mellan HR-avdelningen, 
linjechefer och projektledare enligt Keegan, Huemann och Turners studie (2012). 
Linjecheferna hade dock det största ansvaret. Exempel på personalfrågor som linjecheferna 
ansvarade för var rekrytering, belöningar, kompetensutveckling och frågor gällande frånvaro. 
Forskarna tar också upp en nackdel med ansvarsförskjutningen: linjecheferna kan uppleva att 
arbetsbelastningen blir för hög när de har hand om både personalfrågor och mer 
produktionsinriktade arbetsuppgifter. Även i de projektbaserade organisationer som Bredin 
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(2008) undersökte syntes en ansvarsförskjutning. Linjecheferna hade hand om personalfrågor 
gällande medarbetares välmående, karriärplanering, kompetensutveckling, utvärdering, 
bedömning, hjälp med planering och stöd i projektarbetet till medarbetarna. 
 
2.3 Avstånd mellan HR-avdelningar och linjechefer 
Linjechefer kan uppleva att HR-avdelningen är avlägsen i ett eller fler avseenden: socialt, 
geografiskt och sett till affärsverksamheten. Keegan et. al (2012) kunde visa att linjechefer 
och projektledare i samtliga undersökta organisationer tenderade att ha en låg grad av 
direktkontakt med HR-avdelningen. En stor del av personalfrågorna sköttes via olika 
internettjänster. Att ha direktkontakt med HR-personal var dock önskvärt för att linjechefer 
och projektledare skulle känna sig trygga i att hantera sådana frågor. En ökad tillgång av 
internetbaserat stöd från HR-avdelningen framkom även i Whittaker och Marchingtons (2003) 
undersökning. Linjecheferna ville ha mer direktkontakt med HR-avdelningarna. Linjecheferna 
ansåg sig ha tillräckligt med självständighet vad gäller att arbeta med personalfrågor men 
eftersökte mer stöd från HR-avdelningarna. Dessutom ansåg linjechefer att HR-avdelningar 
behöver bli synligare och mer närvarande i organisationerna. Linjecheferna ansåg att HR-
avdelningarna var avskurna både från affärsverksamheten och rent geografiskt från den övriga 
organisationen.  
 
Likt resultaten ovan fann Perry och Kulik (2008) att linjechefer kan uppleva att de inte får det 
stöd de behöver från HR-avdelningen. Detta gällde främst i organisationer där ansvaret för 
personalfrågor är något mer koncentrerat till HR-avdelningen. Stöd är dock viktigt även i 
sådana organisationer där ansvaret i större mån lagts över på linjecheferna. 
 
Thilander (2013) visade också på en tendens till ökat avstånd mellan linjechefer och HR-
avdelningar. När stödet från HR-avdelningen baseras på olika medier som exempelvis internet 
och telefoner finns risken att linjecheferna uppfattar avdelningen som avskild från 
verksamheten. Konsekvensen av det skulle kunna vara att linjechefer söker stöd på andra sätt, 
exempelvis hos kollegor. Då finns risk för att få felaktig information och rådgivning.  
 
2.4 Prioritering av verksamhetsmål  
Linjechefer kan uppleva svårigheter med att prioritera personalfrågor och verksamhetsmål i 
lika stor grad. Whittaker och Marchington (2003) beskriver hur ansvarsförskjutningen av 
personalfrågor från HR-avdelningen till linjechefer kan leda till att personalens utveckling och 
välmående inte prioriteras. Vissa linjechefer är väldigt tydliga med att de i första hand 
prioriterar produktions- och verksamhetsmål, då det är dessa som ger synliga resultat för 
organisationen. Även de linjechefer som har större engagemang i personalfrågor finner det 
svårt att prioritera dem eftersom uppfyllandet av verksamhetsmål ger tydligare belöningar. 
Även Keegan et. al (2012) menade att linjechefer kan uppleva problem med att finna balans 
mellan verksamhetsmål och personalfrågor. Det beskrivs att linje- och projektchefer känner 
oro över att inte kunna kombinera sitt ansvar för personalfrågor med att uppfylla övriga 
verksamhetsmål. Bredin (2008) pekar på för- och nackdelar med att ha hand om både 
verksamhetsmål och personalfrågor. Fördelar är att linjechefer håller sig uppdaterade inom 
sitt funktionsområde och därför kan ge tekniska råd till sina medarbetare. Nackdelen är att 
verksamhetsmål prioriteras över personalfrågor. 
 
2.5 Konflikt mellan linjechefer och HR-avdelningar 
Srimannarayana (2012) undersökte vilka områden som kan leda till konflikt mellan 
linjechefer och HR-avdelningar. Resultaten visade att de vanligaste områdena för konflikt var 
beslut om befordringar, lön, omplacering, hantering av personalavgångar och klagomål från 
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medarbetare. Överlag är det en måttlig nivå av konflikt mellan grupperna. Konfliktnivån är 
bland annat beroende av organisationens natur, ledningsstruktur, det funktionsområde 
linjechefen tillhör samt den nivå linjechefen tillhör (junior-, middle- eller senior manager).  
 
2.6 Sammanfattning 
Den tidigare forskningen har gett en djupare förståelse för hur personalfrågor kan hanteras 
inom organisationer. Forskningsöversikten har väckt frågor om ansvarsförskjutning, avstånd 
mellan parterna och prioritering av verksamhetsmål skulle kunna vara faktorer som inverkar 
på parternas handlingsutrymmen. Just avståndet mellan linjechefer och HR-avdelningar kan 
tänkas variera med storleken på organisationer, vilket är en aspekt som undersöks i den här 
studien. Konflikter skulle i sin tur kunna tänkas vara en följd av hur och om parterna har 
möjlighet att agera i personalfrågor.  
 
Den forskning som presenterats här har inte berört linjechefers och HR-avdelningars 
handlingsutrymme i personalfrågor. Den här studien eftersträvar att bidra med kunskap om 
handlingsutrymmet och vilka faktorer det kan bestå och formas av. 
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3. Teoretiskt ramverk 
I detta kapitel presenteras de teoretiska begrepp som använts vid utformandet av 
datainsamlingsverktyget och vid analysen av det empiriska materialet.  
Inledningsvis beskrivs ett perspektiv på vad en organisation är, eftersom det är inom sådana 
samarbetet mellan linjechefer och HR-avdelningar sker. I den här studien är det också inom 
organisationer som handlingsutrymme, organisationskultur och solidaritet inryms. Tidigare 
forskning har inte fokuserat på handlingsutrymmet i personalfrågor och därför blir begreppet 
centralt för att fylla kunskapsluckan. Begreppet kommer användas för att analysera vilka 
faktorer det är som påverkar möjligheterna till handling i arbetet med personalfrågor. 
Organisationskultur används som ytterligare en aspekt för att visa vad som kan påverka 
handlingsutrymmet. Solidaritetsbegreppet används för att visa att linjechefer och HR-
avdelningar är sammanbundna, trots att tidigare forskning visat på en ansvarsförskjutning till 
linjechefer och en distans mellan parterna. 
 
3.1 Organisation 
Det finns olika perspektiv på vad en organisation är och vilken aspekt av en organisation som 
ska studeras (Borell & Johansson, 1996, s. 53). I denna studie ligger fokus på att studera 
samspelet mellan linjechefer och HR-personal samt de ramar som finns för samspelet. Ett 
lämpligt perspektiv blir därför att beskriva en organisation som en grupp av personer som 
utför handlingar i strävan efter att uppnå gemensamma mål (North, 1993, s. 19). 
Organisationen ger sina medlemmar både rättigheter och skyldigheter vilket påverkar hur 
interaktionen inom organisationen går till (Engdahl & Larsson, 2011, s. 171). Individer som 
ingår i organisationen kan därmed inte agera helt efter sina egna preferenser utan måste 
förhålla sig till det regelverk som finns inom organisationen (Borell & Johansson, 1996, s. 67-
68). 
 
3.1.1 Handlingsutrymme  
Det organisatoriska sammanhang som en individ befinner sig i sätter alltså ramar för hur den 
kan agera och därigenom påverkas individens handlingsutrymme (Johansson, 1997, s. 107-
109; Morén, 1992, s. 29). I denna studie används begreppet för att utforska vilka faktorer 
handlingsutrymmet skapas av, samt de möjligheter och begränsningar för handling som 
linjechefer och HR-personal upplever i arbetet med personalfrågor. 
 
Begreppet handlingsutrymme kan användas för att beskriva de villkor som bestämmer om och 
hur en individ kan agera i en situation (Kesthely, 2006, s. 64). Handlingsutrymmet delas in i 
en objektiv och en subjektiv aspekt. Det objektiva handlingsutrymmet är vad en individ 
formellt sett kan göra i en situation (Aronsson & Berglind, 1990, s. 17). Det subjektiva 
handlingsutrymmet handlar om hur en individ upplever sina möjligheter att kunna agera. Det 
är inte alltid den objektiva och subjektiva aspekten av handlingsutrymmet överensstämmer, 
utan det kan finnas en diskrepans mellan dessa: ibland tror individen sig kunna göra mer än 
vad som faktiskt är möjligt, det vill säga det subjektiva handlingsutrymmet överskrider det 
objektiva. Ibland är situationen den omvända. Något annat som är värt att uppmärksamma är 
att handlingsutrymmet är dynamiskt. En individ kan utvidga sitt objektiva handlingsutrymme 
genom att till exempel skaffa sig mer kunskap i en fråga (Aronsson, 1990, s. 71-72).  
 
Handlingsutrymmet i arbetsuppgifter påverkas både av individens subjektiva uppfattning om 
uppgiften och de objektiva villkor som finns (Kesthely, 2006, s. 46; Morén, 1992, s. 29). 
Vilka faktorer som det subjektiva och objektiva handlingsutrymmet innehåller kan 
konkretiseras på följande vis: det subjektiva handlingsutrymmet bestäms av en yrkesutövares 
inre egenskaper i form av erfarenheter och kunskaper i en fråga, samt de uppfattningar 
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individen har om sina möjligheter att agera (Kesthely, 2006, s. 52-54). Det objektiva 
handlingsutrymmet bestäms av yttre villkor i form av lagar, organisationens struktur och 
arbetets organisering. Denna indelning av det subjektiva och objektiva handlingsutrymmets 
innehåll är också vad som kommer att användas i analysen av datamaterialet i den här studien.  
 
3.1.2 Organisationskultur 
Som tidigare nämnts kan en organisation beskrivas som en grupp individer vilka agerar mot 
att nå ett specifikt mål. Sådana gemensamma handlingar kräver att individerna har liknande 
uppfattningar och värderingar (Eriksson- Zetterquist, 2012, s. 237). Organisationskulturen kan 
hjälpa individerna att lära sig vad som är rätt och fel i en organisation samt vilka mål det är 
som ska eftersträvas. Därför menar jag att handlingsutrymmet för linjechefer och HR-
avdelningar i personalfrågor skulle kunna påverkas av den kultur som finns inom en 
organisation.  
 
Shein (2010, s. 23-27) menar att organisationskultur kan delas in i tre olika nivåer: artefakter, 
hyllade värderingar och grundläggande antaganden. Den första nivån av organisationskultur 
är artefakter. Det är sådant som är möjligt att se, höra och känna. Artefakter kan exempelvis 
vara beteenden som organisationsmedlemmar uppvisar mot varandra, klimatet som finns 
mellan organisationsmedlemmar och historier om organisationen. Dokument som handlar om 
organisationens struktur faller också inom denna nivå av organisationskultur. Det kan vara 
svårt för utomstående att förstå betydelsen av en organisations artefakter. Ett tillvägagångssätt 
för att kunna förstå artefakternas mening är att prata med organisationsmedlemmar om de 
värderingar och normer som styr deras beteenden, vilket leder till den andra nivån av 
organisationskulturen. Den nivån kallas för hyllade värderingar (espoused values) och kan 
förklaras som normativa riktlinjer. Syftet med hyllade värderingar är att leda 
organisationsmedlemmarnas beteende i en önskad riktning. 
 
Den tredje nivån i organisationskulturen är grundläggande antaganden (basic assumptions). 
De är själva kärnan i organisationskulturen. Grundläggande antaganden tas för givna och 
organisationsmedlemmarna kan se det som omöjligt att agera på ett sätt som strider mot dessa 
antaganden (Shein, 2010, s. 28). 
 
3.1.3 Solidaritet 
Enligt det perspektiv som används i den här studien präglas organisationer av att människor 
samarbetar för att nå vissa mål. Det torde kunna skapa någon form av solidaritet inom 
organisationerna och därmed även mellan linjechefer och HR-avdelningar. Durkheim 
(1902/1964) beskriver två typer av solidaritet: mekanisk och organisk. Mekanisk solidaritet 
uppstår när det finns ett kollektivt medvetande hos individerna i ett samhälle, det vill säga att 
gruppen är homogen såtillvida att dess medlemmar har likadana uppfattningar av omvärlden 
(Durkheim, 1902/1964, s. 105-106). På så sätt binds individer till det samhälle de är en del av. 
Mekanisk solidaritet skapar likriktning i handlingar eftersom individer agerar efter det 
kollektiva medvetandet. Den här typen av solidaritet kännetecknas således av likhet mellan 
individer samt att handlingar baseras på kollektiva krafter (Durkheim, 1902/1964, s. 129-130). 
 
Trots att en organisation har övergripande, gemensamma mål så utförs olika typer av 
arbetsuppgifter i organisationens olika avdelningar. Det kan jämföras med hur en del 
samhällen delas in i specialiserade funktioner som ansvarar för olika uppgifter. I samhällen 
med en sådan arbetsdelning uppstår organisk solidaritet och denna typ av solidaritet utmärks 
till skillnad från den förra av individernas olikheter (Durkheim, 1902/1964, s. 130-131). 
Arbetsdelningen gör att det uppstår ett ömsesidigt beroende mellan människor eftersom de är 
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specialiserade på olika saker och därmed kompletterar varandra. Strukturen i ett samhälle 
präglat av organisk solidaritet kan liknas vid kroppens uppbyggnad. De specialiserade 
samhällsfunktionerna är koordinerade och hierarkiskt ordnade kring en medelpunkt på samma 
sätt som kroppens olika delar är ordnade i förhållande till ett centralt organ (Durkheim, 
1902/1964, s. 181-182). De olika delarna är ömsesidigt beroende av varandra för att skapa en 
fungerande helhet. Sett till samhällsnivå medför den organiska solidariteten att individer 
grupperas efter den funktion de fyller, exempelvis genom den yrkesroll de innehar. 
 
Det ska observeras att de olika formerna av solidaritet beskrivs utifrån samhällsnivå. I den här 
studien kommer dock begreppet att appliceras på organisationsnivå för att beskriva den 
solidaritet som finns mellan linjechefer och HR-avdelningar, samt om solidaritet kan ha någon 
inverkan på parternas handlingsutrymmen. 
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4. Metod 
I detta kapitel redogörs för val av metod, urval av intervjupersoner samt insamling och 
bearbetning av det empiriska materialet. Studiens validitet, reliabilitet och de etiska 
överväganden som gjorts diskuteras också. 
 
4.1 Val av metod 
Studien har genomförts med en kvalitativ metod. Kvalitativ metod används för att tolka och 
förstå händelser och socialt samspel genom exempelvis intervjuinspelningar (Fejes och 
Thornberg 2009, s. 18-19). En kvalitativ metod är lämplig för den här studien eftersom syftet 
är att skapa förståelse för hur linjechefer och HR-personal ser på sitt handlingsutrymme i 
samarbetet kring personalfrågor. Vidare har en hermeneutisk metodansats använts. Inom en 
hermeneutisk tradition tolkas och förmedlas upplevelser av en företeelse (Westlund, 2009, s. 
62). Tolkningar görs genom att studera texter och det finns en känslighet för den sociala 
kontext som texterna uppkommit i (Bryman, 2011, s. 507). Jag menar att en hermeneutisk 
ansats är användbar i den här studien då den eftersträvar att förmedla och skapa förståelse 
kring intervjupersonernas upplevelser av sina handlingsutrymmen. Hänsyn har tagits till att 
upplevelserna påverkas av det organisatoriska sammanhang som respektive intervjuperson 
befinner sig i, med avseende på exempelvis organisationsstorlek. De texter som tolkas i den 
här studien är intervju-utskrifter. Inom hermeneutiken talas det om att forskaren kan finna de 
återkommande budskapen i en text genom att sätta olika delar av texterna i relation till 
helheten (Westlund, 2009, s. 68-69). Detta tillvägagångssätt har använts i studien då 
illustrativa citat från intervjuerna valts ut, vilka sedan har legat till grund för både tolkningar 
och jämförelser av intervjupersonernas upplevelser. 
 
4.2 Val av intervjupersoner 
För att kunna besvara studiens syfte och frågeställningar ansågs det lämpligt att intervjua både 
linjechefer och HR-personal i samma organisationer, eftersom synen på samarbetet ges från 
båda aktörer. För att kunna besvara frågan om organisationsstorleken kan inverka på 
samarbetet är de utvalda organisationerna olika stora. Eftersom organisationer och 
intervjupersoner har valts ut på grund av att de anses vara relevanta i förhållande till studiens 
problemformulering kan urvalet sägas vara målinriktat (Bryman, 2011, s. 434). Tänkbara 
intervjupersoner togs fram med hjälp av en lista med HR-personal i olika organisationer. Ett 
mejl med förfrågan om att delta i studien skickades ut till HR-personal i åtta organisationer 
(se bilaga 1). Det preciserades att intervjuerna gällde både en linjechef och en person från 
HR-avdelningen i organisationen. I mejlet ombads därför HR-personalen hitta en linjechef att 
intervjua i det fall organisationen var intresserad av att delta i studien. Två organisationer 
valdes slutligen ut och följaktligen har två linjechefer och två HR-personal intervjuats. 
 
4.3 Datainsamling 
Datainsamlingen har skett genom fyra semistrukturerade intervjuer som varit mellan 40-60 
minuter långa. Semistrukturerade intervjuer innebär att en lista med specifika teman och 
frågor tas fram inför intervjuerna (Bryman, 2011, s. 415). Samtidigt finns utrymme för att 
ställa följdfrågor som inte finns med i intervjuguiden, i de fall intervjupersonen kommer in på 
ett intressant sidospår. Med tanke på att studiens syfte är att skapa förståelse för 
intervjupersonernas uppfattningar av sina handlingsutrymmen anser jag att intervjuer är den 
bäst lämpade metoden för datainsamling. En alternativ metod hade kunnat vara att göra 
observationer av linjechefer och HR-personal, men det hade troligtvis varit svårt att fysiskt 
kunna se alla faktorer som skapar och formar handlingsutrymmet.  
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Två intervjuguider har tagits fram till intervjuerna (se bilaga 2). Den ena intervjuguiden har 
använts till intervjuerna med linjechefer och den andra till intervjuerna med HR-personal. 
Båda intervjuguider innehåller frågor i fyra teman: inledning, organisationen, samarbetet och 
avslut. Frågorna i intervjuguiderna är i många fall identiska, förutom att linjechefer 
exempelvis får frågan ”vem/vilka på HR-avdelningen brukar du kontakt med gällande 
personalfrågor” medan samma fråga för HR-personal formulerades som ”vem/vilka i 
linjeorganisationen brukar du ha kontakt med gällande personalfrågor”. Frågorna avser alltså 
att samla in likvärdig information från linjechefer och HR-personal.  
 
Intervjupersonerna har själva fått bestämma tid och plats för intervjuerna. I samtliga fall har 
det rört sig om kontor eller konferensrum på arbetsplatserna. Anledningen till att 
intervjupersonerna fått välja plats och tid är för att de ska känna sig så bekväma som möjligt 
med intervjusituationen. Intervjuerna har, efter intervjupersonernas godkännande, spelats in 
och efter intervjuerna transkriberades ljudfilerna i sin helhet. Stödanteckningar togs också 
under intervjuernas gång. 
 
Efter den första intervjun reflekterade jag över om intervjuguiderna kunde förbättras. Några 
frågor hade varit svåra för intervjupersonen att besvara. Dessa frågor bedömdes inte heller 
tillföra något relevant till undersökningen. Därför reviderades intervjuguiderna genom att ta 
bort de berörda frågorna. Det gjorde att materialet i följande intervjuer blev än mer fokuserat 
mot studiens syfte. 
 
4.4 Analysmetod 
För att analysera intervjumaterialet har jag utgått från en process i tre nivåer: kodning, 
tematisering och summering (Hjerm & Lindgren 2010, s. 91-95). Kodning går ut på att finna 
de viktigaste delarna i datamaterialet och på så sätt reducera en stor mängd data. Tematisering 
handlar om att relatera de olika koderna till varandra och görs när uppsättningen med koder 
börjar kännas stabil. Summering avser att förklara och dra slutsatser kring det som studerats. 
Inspiration har även hämtats från den hermeneutiska analysprocessen, som kan liknas vid en 
spiral eftersom forskaren fördjupar sin tolkning genom att pendla mellan att undersöka det 
empiriska materialet och använda befintlig teori (Westlund, 2009, s. 76). Jag är medveten om 
att den förförståelse jag fått genom tidigare forskning och teori har spelat in i mitt 
förhållningssätt till det empiriska materialet. Inom hermeneutiken hävdas det dock att 
förförståelse kan hjälpa att utmana och fördjupa tolkningar (Westlund, 2009, s. 76). Jag anser 
att pendlingen mellan empirin och den befintliga teorin har skapat en stegvis djupare 
förståelse för vad det empiriska materialet visat och jag har därigenom kunnat utmana mina 
initiala tolkningar.  
 
Analysprocessen har varit iterativ. Med det menas att forskaren gör flera genomgångar av 
materialet för att få fram stabila resultat (Hjerm & Lindgren 2010, s. 88). Jag har gått igenom 
intervjumaterialet flertalet gånger för att vara säker på att inget viktigt förbisetts och det har 
även gjort att det uppkom andra mönster än de som initialt upptäcktes. Under analysarbetet 
kopplades koderna till de teoretiska begreppen som används i studien (se kap. 3) vilket 
återspeglas i de slutliga temana. Dessa är handlingsutrymme, organisationskulturernas 
inverkan på handlingsutrymmet samt ömsesidigt beroende. Temana utgör strukturen för 
presentationen av studiens resultat. 
 
4.5 Reliabilitet och validitet 
I kvalitativa studier står extern reliabilitet för i vilken utsträckning en undersökning kan 
upprepas (Bryman, 2011, s. 352). Det kan dock vara svårt att replikera en kvalitativ 
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undersökning fullt ut eftersom varje social kontext är unik. Vad som gjorts för att skapa 
extern reliabilitet i den här studien är att noggrant beskriva hur studien genomförts och hur jag 
kommit fram till resultaten. Det faktum att intervjuerna har spelats in och transkriberats 
ordagrant kan också öka studiens reliabilitet eftersom jag därigenom haft möjlighet att både 
läsa och lyssna på materialet ett flertal gånger. På så sätt har det även varit möjligt att i viss 
mån återskapa intervjusituationerna. 
 
Intern reliabilitet i kvalitativa studier handlar om att tolkningarna som görs av forskarlaget 
överensstämmer (Bryman, 2011, s. 352). Som tidigare nämnt har intervjumaterialet 
analyserats i flera omgångar för att undvika att förbise något viktigt i empirin samt för att 
skapa stabila och väl underbyggda resultat. Inspelningarna och transkriberingarna har gett ett 
detaljrikt och nyanserat material eftersom exempelvis tonlägen och pauser både finns att läsa 
och lyssna på. Det minskar risken för att utsagorna tolkas felaktigt. 
 
Extern validitet avser i vilken grad resultaten från undersökningen kan generaliseras till andra 
fall (Bryman, 2011, s. 352). Eftersom varje social situation är unik blir det svårt att uppnå 
generaliserbarhet i statistisk mening i den här undersökningen. Det går dock att tänka på andra 
sätt kring generaliserbarhet i kvalitativa studier. Den här studien eftersträvar analytisk 
generaliserbarhet, vilket innebär att resultatet möjligtvis kan överföras till situationer som 
liknar de fall som undersökts (Thornberg och Fejes 2009, s. 230-231). Det är tänkbart att de 
faktorer som anses påverka handlingsutrymmet för personerna som medverkat i den här 
studien även kan vara faktorer som påverkar handlingsutrymmet för andra linjechefer och 
HR-personal i samarbetet kring personalfrågor. 
 
Intern validitet rör överensstämmelsen mellan observationerna och de teoretiska idéer som 
forskaren har (Bryman, 2011, s. 352). Undersökningens preliminära syfte och frågeställningar 
har hela tiden funnits i åtanke för att säkerställa att relevant data har samlats in. Revideringen 
av intervjuguiden, som gjordes efter den första intervjun, syftade till att öka intervjuguidens 
relevans i förhållande till studiens syfte och frågeställningar. När sedan kodning och 
tematisering av empirin var färdig så kunde syfte, frågeställningar och teoretiska 
utgångspunkter preciseras ytterligare. Detta har sammantaget gjort att det finns en 
överensstämmelse mellan det empiriska materialet och den teori som använts. 
 
4.6 Etiska överväganden 
Under studiens gång har de etiska principer som gäller för svensk forskning beaktats. 
Intervjupersonerna informerades om etiska aspekter inför intervjuerna. Jag berättade om 
studiens syfte, att intervjupersonernas medverkan var frivillig och att de fick avstå att svara 
om de ansåg någon fråga vara olämplig. Detta kan kopplas till informationskravet och 
samtyckeskravet (Bryman, 2011, s. 131-132). Jag förklarade också att den insamlade 
informationen endast skulle användas av mig och endast i denna studie, samt att personerna 
skulle komma att anonymiseras i själva uppsatsen. Det kan kopplas till konfidentialitetskravet 
och nyttjandekravet (Bryman, 2011, s. 132). Det ska dock observeras att det var HR-personal 
som kontaktades om att delta i studien och de har hjälpt till att hitta linjechefer att intervjua i 
organisationerna. Därför garanteras inte anonymitet inom respektive intervju-par. Detta är 
något som intervjupersonerna är medvetna om och har accepterat när de valt att medverka i 
studien. 
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5. Resultat och analys 
I det här avsnittet ges först en presentation av organisationerna och intervjupersonerna, samt 
en översiktlig bild av hur samarbetet mellan linjecheferna och HR-avdelningarna är 
strukturerat i respektive organisation. Sedan redovisas och analyseras information som 
framkommit i intervjuerna kopplat till tre teman. Varje tema anknyter till ett av de teoretiska 
begrepp som beskrivs i kapitel 3. Temana är handlingsutrymme, organisationskulturernas 
inverkan på handlingsutrymmet samt ömsesidigt beroende. 
 
5.1 Presentation av organisationer och intervjupersoner 
I enlighet med konfidentialitetskravet beskrivs organisationerna och intervjupersonerna på ett 
sätt som gör att anonymiteten kan säkras. Intervjupersonerna har fingerade namn. 
 
Den ena organisationen är en kommun i Mellansverige. Kommunen har ungefär 11 000 
medarbetare varav cirka 500 är personalansvariga chefer. HR-avdelningen omfattar ungefär 
70 personer totalt. I den här organisationen arbetar Anna och Björn. Anna är sedan ett par år 
tillbaka enhetschef för en av de kommunala förvaltningarna. Förutom att leda och fördela 
arbetet så har hon även ekonomi- och personalansvar för cirka 30 anställda. Hon är utbildad 
inom socialt arbete. Björn har sedan tre år arbetat som personalspecialist på den kommunala 
HR-avdelningen. Hans arbetsuppgifter rör bland annat löner och rekrytering. Björn har 
studerat psykologi och arbetsrätt. 
 
Den andra organisationen är ett privat företag i Mellansverige som tillhandahåller datasystem 
för andra verksamheter. På huvudkontoret finns drygt 110 anställda varav cirka 13 är 
personalansvariga chefer. HR-avdelningen omfattar fem personer. I denna organisation 
arbetar Christian och Diana. Christian är avdelningschef på företaget, och har arbetat där i 
ungefär fyra år. Hans arbetsuppgifter har med företagets ekonomi att göra och han är en del av 
företagets ledningsgrupp. Han har personalansvar för två personer, och är utbildad inom 
ekonomi. Diana är HR-chef på företaget och hon har jobbat där i cirka nio år. Hennes 
arbetsuppgifter omfattar strategiska personalfrågor, chefsstöd, medarbetarstöd och hon sitter 
också med i företagets ledningsgrupp. Hon är utbildad inom personalområdet. 
 
5.2 Beskrivning av samarbete 
Samtliga intervjupersoner har uppfattningen att linjecheferna har fullt ansvar för 
personalfrågor i det vardagliga arbetet medan HR-avdelningen ger stöd, råd och information 
till linjecheferna. Björn förklarar: 
 

[HR-avdelningen] är verkligen en stödfunktion (…) Det är cheferna som leder och 
fördelar det de ska göra, det tror jag vi är väldigt tydliga med. (…) De äger ju alla 
frågor. (Björn) 
 

I den större organisationen är HR-avdelningen centrerad till lokaler som är åtskilda från 
övriga verksamheter, medan HR-avdelningen i den mindre organisationen finns i samma 
lokaler som den övriga verksamheten. Hur samarbetet rent konkret ser ut mellan linjecheferna 
och HR-avdelningarna varierar, det finns inte någon generell procedur utan det beror på 
vilken typ av ärende det gäller. I den större organisationen finns en telefonsupport dit 
linjechefer kan ringa för att få hjälp i personalfrågor. Där turas de anställda på HR-
avdelningen om att arbeta, så när linjechefer ringer dit är det slumpen som avgör vem som 
svarar. Linjechefer kan också kontakta HR-avdelningen via mejl eller begära personliga 
möten när sådant behov finns. 
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Anna berättar att det finns utsedda personer från HR-avdelningen som hon kontaktar i vissa 
frågor, exempelvis vid ett tillfälle när en medarbetare misskött sig. Anna blev vid ett sådant 
ärende dirigerad till en utsedd HR-personal och tillsammans diskuterade de ärendet. Sedan 
fick hon hjälp med att ta fram strategier för att hantera situationen och HR-personalen fanns 
med till ärendets slut. I andra frågor finns det ingen utsedd person från HR-avdelningen, utan 
det beror det på vem som för tillfället är tillgänglig. Som exempel berättar Anna att hon inför 
lönesamråd skickar in material via internet och då är det olika personer som svarar.  
 
Björns bild av samarbetet överensstämmer med Annas. Under arbetet i telefonsupporten har 
han kontakt med många linjechefer och besvarar frågor av varierande slag. Utöver den delen 
av uppdraget är HR-personalen indelad mot olika förvaltningar. I Björns fall handlar det om 
att vara en kontaktperson för frågor gällande rekryteringar och löner för ett antal 
förvaltningar. Både Anna och Björn menar att det mestadels är linjecheferna som tar kontakt 
med HR-avdelningen, för att få stöttning och guidning i diverse personalfrågor. Vid de 
tillfällen då HR-avdelningen tar kontakt med linjechefer handlar det oftast om att ge 
information eller utbildning. 
 
Samarbetet i den mindre organisationen präglas av närhet, anser både Christan och Diana. 
Diana berättar: 
 

Det kan nog vara att vi fångar upp varandra här i fika… här nere någonstans. Eller det 
vanligaste är nog att man skickar typ en mötesförfrågan, vi jobbar i Outlook mycket. 
Det enklaste är ju att titta, har du en lucka någonstans, ja den där halvtimmen, och så 
bokar man in det lite snabbt bara. (…) Det är ingen byråkrati, inget krångel, utan det är 
nära, snabbt samarbete skulle jag vilja säga. (Diana) 
 

Diana har kontakt med linjecheferna på huvudkontoret, där hon själv också är placerad. Hon 
anser sig ta kontakt med linjecheferna i ungefär samma utsträckning som de tar kontakt med 
henne. Några av anledningarna till att linjechefer kontaktar henne är frågor kring resursbehov, 
ledigheter och arbetstidsfrågor. Anledningar till att hon tar kontakt med linjecheferna kan vara 
att rutiner kring exempelvis lön och reseräkningar ska fungera bra, eller att hon upptäckt att 
det inte lagts ut information om en nyanställd på intranätet och då påminner ansvarig linjechef 
om det. 
 
Christian säger att det framförallt är Diana han har kontakt med i personalfrågor. Han fångar 
upp henne vid behov och eftersom de har kontor bredvid varandra så är det enkelt för honom 
att gå dit när en fråga dyker upp. Eftersom han har personalansvar för två personer som 
fungerar mycket bra i sina roller så är det mest lönefrågor han diskuterar med Diana.  
 
Samtliga intervjupersoner är nöjda med hur samarbetet ser ut. Björn säger det skulle finnas 
fördelar med att befinna sig närmare den praktiska verksamheten eftersom det då skulle gå att 
anpassa HR-avdelningens tjänster till de olika verksamheterna. Han tillägger dock att arbetet 
fungerar som det ser ut nu. Anna bekräftar att ett närmare samarbete med HR-avdelningen 
inte vore fel men även hon är nöjd med dagens situation. Dianas och Christians utsagor tyder 
på att samarbetet i den mindre organisationen fungerar väl. 
 
Sammanfattningsvis ser samarbetet olika ut mellan linjechefer och HR-avdelningarna i de 
undersökta organisationerna. Det finns skillnader i avståndet mellan linjechefer och HR-
avdelningarna, både geografiskt och socialt sett. I den större organisationen präglas 
samarbetet av ett större avstånd mellan linjechefer och HR-personal. HR-avdelningen finns 
inte på samma fysiska plats som övriga verksamheter och samarbetet är till stor del baserat på 
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kommunikation via telefon och mejl. I vissa frågor har intervjupersonerna kontakt med en 
specifik person, i andra frågor avgör slumpen vem kontakt sker med. I den mindre 
organisationen är också avståndet mindre. Där befinner sig linjechefer och HR-avdelning 
inom samma väggar. Samarbetet sker ofta genom direkta möten med samma personer.  
 
5.3 Handlingsutrymme 
Nedan presenteras de faktorer som kan inverka på intervjupersonernas handlingsutrymmen i 
personalfrågor. En viktig punkt att ha i åtanke är att handlingsutrymmet i arbetsuppgifter är 
ett samspel mellan de objektiva och subjektiva faktorerna (Kesthely, 2006, s. 46; Morén, 
1992, s.29). Analysen har delats upp efter de olika aspekterna för att förtydliga och 
exemplifiera för läsaren vad respektive aspekt kan innehålla. 
 
5.3.1 Objektivt handlingsutrymme 
Denna del handlar om de objektiva faktorer som tagits upp i intervjuerna och hur dessa kan 
påverka intervjupersonernas handlingsutrymmen. 
 
Anna berättar att det finns en gedigen samling skriftliga rutiner och riktlinjer på kommunens 
intranät, till exempel för olyckor, våldsincidenter och misskötsamhet. Rutinerna tas fram av 
HR-avdelningen och innehåller information om hur hon bör tänka och agera i olika 
situationer. Anna ger ett exempel på en situation där hennes förmåga att agera begränsats av 
HR-avdelningens riktlinjer för lönesättning: 
 

[Arbets]gruppen är blandad, så man går parallellt med de som har kanske, tre och ett 
halvt års akademiska studier, ihop med de som inte har en timme. Och ändå är de på 
samma arbetsplats och gör ungefär samma sak. Och det blir ju skillnader i löner som 
ibland blir lite svårmotiverade. (…) En tjänar 32 000, en tjänar 23 000. (…) Och det är 
inget som jag som chef kan göra så mycket åt. De är kodade, de är olika yrkesgrupper. 
(Anna) 
 

Vidare anser Anna att socialchefen och arbetsutskottet påverkar vad hon kan göra i arbetet 
med personalfrågor. För tillfället är situationen på arbetsplatsen sådan att anställningar måste 
gå via socialchefen: varken rekrytering eller återbesättning får ske utan dennes godkännande. 
Arbetsutskottet som Anna nämner består av verksamhetschefer, enhetschefer och HR-
personal. Gruppen träffas med jämna mellanrum för att diskutera och fördjupa sig i 
personalfrågor. 
 
Anna har således berättat att socialchefen, som är en överordnad chef, och arbetsutskottet kan 
forma hanteringen av personalfrågor. Dessa kan sägas vara delar av organisationens struktur. 
Hon har även tagit upp intranätet vilket innehåller diverse riktlinjer från HR-avdelningen. 
Riktlinjerna kan ses som organisationens interna regler. Samtliga är faktorer som kan kopplas 
till sådant det objektiva handlingsutrymmet bestäms av. Det verkar dock inte som att Anna 
uppfattar de här begränsningarna som något negativt utan snarare som stödjande då hon säger 
att ”det är en väldigt bra tanke ändå, att man inte själv ska hålla på och mixtra och göra 
någonting, utan nej, det är genomtänkt och det är ja, god hjälp” (Anna). 

 
Björn framhåller vikten av att hålla sig till arbetsrättslig lagstiftning och olika avtal i arbetet 
med personalfrågor, exempelvis de avtal som ingåtts med arbetsgivarorganisationen Sveriges 
Kommuner och Landsting (SKL) och arbetstagarorganisationerna. Ledningsgrupper i 
organisationen kan till viss del vara med och påverka hur arbetet med personalfrågor ska gå 
till, men enligt Björn handlar det då främst om önskemål på förändringar i de modeller som 
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HR-avdelningen tagit fram. Finns missnöje med hur en modell ser ut så kan HR-avdelningen 
ändra den, förutsatt att förändringen inte innebär ett avsteg från arbetsrättslig lagstiftning. 
 
Arbetsrättslig lagstiftning och avtal med fackliga organisationer kan ses som externa 
regelverk. Ledningsgruppers förmåga att påverka hanteringen av personalfrågor beror på 
organisationens struktur. Både externa regelverk och organisationsstrukturen är sådant som 
kan bestämma det objektiva handlingsutrymmet. 
 
Christian berättar att Diana är med och sätter ramar för personalfrågor, exempelvis vad gäller 
löner. Trots att han är lönesättande chef på sin avdelning så är Diana den som kommer med 
råd för hur han ska tänka. Han menar också att det är Diana som har kunskap om den 
lagstiftning som gäller för personalfrågor, så han ber gärna henne om råd när en fråga dyker 
upp. Vidare berättar han att det finns en personalhandbok som innehåller mycket av det han 
behöver veta om personalfrågor. Slutligen menar Christian att ledningsgruppen och 
verkställande direktör (VD) kan påverka hur personalarbetet i organisationen går till. I likhet 
med Anna så tycker Christian inte att begräsningarna i handlingsutrymmet är negativa. Han 
tycker att det är skönt att ha regler att luta sig mot eftersom han inte har specialistkompetens i 
personalfrågor. Det blir enklare och tydligare för honom när han har givna regler att förhålla 
sig till. 
 
De objektiva faktorer Diana tar upp är i stora delar likt det Christian sagt. Organisationen 
följer den arbetsrättsliga lagstiftningen. Diana berättar att det inte finns kollektivavtal på 
arbetsplatsen, däremot finns personalhandboken. Den ser hon som företagets inre ramverk och 
hon ger exempel på vad den innehåller: 
 

Det är ju rutiner helt enkelt, såhär ska vi göra, såhär går utvecklingssamtalen till eller 
såhär är våra… vårt regelverk och rutiner kring arbetstider, såhär är det systematiska 
arbetsmiljöarbetet upplagt (…) Nyanställda, introduktioner, vid en avgång om någon 
har sagt upp sig och ska börja på nytt jobb, vad gör vi då för att säkerställa att vi har… 
datorer som ska rensas, kunder som ska kontaktas, alltså en checklista och rutin för 
sådant. (Diana) 
 

Diana tar också upp att VD kan påverka arbetet med personalfrågor, exempelvis gällande 
rekrytering. I rekryteringssituationer samarbetar Diana med linjechefen för den aktuella 
avdelningen, men slutgiltigt beslut tas av VD.  
 
De faktorer som Christian och Diana nämnt är sådana som formar det objektiva 
handlingsutrymmet. Arbetsrättslig lagstiftning är det regelverk som finns utanför 
organisationen. Personalhandboken och riktlinjer från Diana är delar av organisationens inre 
regelverk. VD:s förmåga att påverka personalfrågor beror på organisationens struktur. 
 
Sammanfattning 
Det finns ett antal faktorer som formar intervjupersonernas objektiva handlingsutrymmen. I 
båda intervju-paren nämns arbetsrättslig lagstiftning, interna regler och riktlinjer, chefer på 
högre nivåer och ledningsgrupper vad gäller att sätta ramar för personalarbetet och därigenom 
även för handlingsutrymmet. I den större organisationen finns ett intranät vilket innehåller 
regler, riktlinjer och information som linjechefer kan ta hjälp av. Hänsyn tas också till avtal 
med arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer. I den mindre organisationen finns en 
personalhandbok där det framgår hur arbetet med personalfrågor ska genomföras.  
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En skillnad mellan organisationerna är att den mindre organisationen inte har kollektivavtal. 
Där går man på istället direkt på den arbetsrättsliga lagstiftningen och övriga riktlinjer finns i 
personalhandboken. Det går också att se hur skillnader i det sociala och geografiska avståndet 
mellan linjechefer och HR-avdelningar kan skapa olika förutsättningar för 
handlingsutrymmet. I den mindre organisationen beskrivs att VD är med och tar beslut i 
personalfrågor. Där befinner sig linjechefer, HR-avdelning och VD på samma geografiska 
plats vilket gör att alla parter arbetar nära varandra. I den större organisationen befinner sig 
parterna i olika lokaler, och där tas ingen person motsvarande VD upp. Det har istället talats 
om ett arbetsutskott där linjechefer och HR-personal sitter med.  
 
Att det finns faktorer som begränsar handlingsutrymmet verkar inte upplevas som något 
negativt. I egenskap av att vara linjechefer så tycker både Anna och Christian att det är bra 
med tydliga förhållningsorder då det förenklar hanteringen av personalfrågor. Inte heller 
Björn eller Diana ger uttryck för att de objektiva faktorerna påverkar deras arbete på ett 
negativt sätt. Björn nämner att HR-avdelningen i den större organisationen har möjlighet att 
ändra en del av de interna regler och riktlinjer som finns för personalfrågor och det kan finnas 
liknande möjligheter i den mindre organisationen eftersom Christian nämnt att Diana sätter 
ramar för personalfrågor. Det verkar alltså som att HR-personalen i båda organisationerna har 
vissa möjligheter att förändra både sina egna och linjechefernas objektiva handlingsutrymmen 
eftersom de kan utforma och förändra vissa regler inom organisationerna. 
 
5.3.2 Subjektivt handlingsutrymme  
Denna del visar de subjektiva faktorer som framkommit i intervjuerna och hur dessa kan 
påverka intervjupersonernas handlingsutrymmen. 
 
Anna upplever att hon har stora möjligheter att arbeta självständigt med personalfrågor, men 
poängterar att det är självständigt med hjälp. Hon menar att det är viktigt att få guidning för 
att göra saker på rätt sätt och berättar hur samarbetet med HR-avdelningen kan se ut: 
 

Då har jag kontaktat den här kvinnan [på HR-avdelningen], och liksom avidentifierat, 
diskuterat med henne. Det är det här jag står i, vad tänker du, och så. Och så har ju hon, 
utifrån sin erfarenhet och kunskap och sådär då, gett mig hjälp i strategier, hur jag ska 
göra. (…) För hur det än är, om jag som arbetsgivare gör fel så kan jag råka stjälpa 
lasset åt vilket håll som helst. Så det är jätteviktigt att man får det här stödet i att gör 
såhär, skriv ner. (Anna) 
 

Uttalandet visar att Anna är medveten om att hon har begränsade kunskaper i personalfrågor. 
Hon menar att hon är nybörjare i personalhantering, men säger också att hon blir mer förtrogen 
med tiden. Det här kan kopplas till det subjektiva handlingsutrymmet eftersom Anna upplever 
att hennes kunskap påverkar hur hon kan agera. Hennes uttalande antyder även att mer 
erfarenhet av personalfrågor ger henne en ökad trygghet med att agera självständigt. Det kan 
förstås genom resonemanget att ökad kunskap kan utvidga handlingsutrymmet.  
 
Det är inte bara HR-avdelningen Anna konsulterar i personalfrågor. Hon tillhör en 
ledningsgrupp med linjechefer och inom den brukar sådana frågor diskuteras. Anna upplever 
att hon inte alltid måste rådgöra med HR-avdelningen utan kan ibland hantera personalfrågor 
genom att diskutera med andra linjechefer. Det här kopplas till det subjektiva 
handlingsutrymmet då kunskapen Anna får från andra linjechefer gör att hon kan agera utan 
inblandning av HR-avdelningen i vissa personalfrågor. 
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Anna berättar vidare om ett tillfälle där hon omplacerade personal. Det följande citatet visar 
att Anna genom sin kunskap och erfarenhet av verksamheten såg möjligheten att flytta 
medarbetaren till ett arbete som passade dennes förutsättningar. Omplaceringssituationen kan 
därför visa handlingsutrymmet som uppstått i och med Annas kunskap: 
 

Jag har precis nu pratat med en medarbetare som uttryckt att han är trött, att han har ont 
i ryggen och liksom inte… Jobbat länge, nära pension. Och sen då när jag fick det här 
andra uppdraget så tänkte jag att han skulle passa utmärkt på det här nya stället. (…) Så 
nu svarade han att det här låter ju jättekul, och då är det ju så roligt att man liksom får 
växla, det blev bra för honom, det blev bra liksom för han har inte orkat det fysiska 
arbetet där han var, och då kan vi hitta en lösning. (Anna) 

 
Under intervjuerna har intervjupersonerna fått ge sin syn på sina möjligheter att kunna frångå 
de regler som finns för personalfrågor. Anna anser att det finns möjligheter för henne att göra 
så och hon ger exempel på en situation som uppstått vid rekrytering: 
 

Våra verksamheter bygger ju på när man går såhär och växlar över, att det funkar 
väldigt bra mellan personer (…) Ja, och då kan man bli lite orolig för hur ska detta bli? 
Om vi kanske blir tvungna att ta in en person som inte funkar i gruppen, men som har 
rätt meriter och så, då blir man ju lite orolig för hur… (…) Och då har jag inte varit den 
som anställt de som har 3,5 år [utbildning] utan jag har anställt de som vill jobba kväll, 
som passar målgruppen och så.. Och då går det ju stick i stäv med deras användbarhet i 
resten av kommunen men… där har jag väl slirat. (Anna) 
 

Här kan det återigen argumenteras för att Annas kunskap om verksamheten, vilken är en 
beståndsdel i det subjektiva handlingsutrymmet, varit en faktor som gjorde att hon kunde 
agera på ett sätt som skiljer sig från de uppsatta riktlinjerna för rekrytering. 
 
Just vad gäller att linjechefer inte alltid följer rutiner för rekrytering till punkt och pricka är 
något som även Björn erfarit. Att själv gå utanför de regler som finns för personalfrågor 
tycker han sig inte kunna göra eftersom han tror att det kommer ikapp honom förr eller 
senare. Som personalspecialist anser han det viktigt att vara en förebild för linjecheferna 
genom att själv agera i enlighet med reglerna. Vid frågan om han någon gång gått förbi en 
linjechef och kommunicerat direkt med dennes personal blir svaret att det vanligtvis inte förs 
sådana typer av samtal med medarbetare, men det beror på ärendets karaktär. Har en situation 
gått så långt att medarbetare och linjechef inte längre pratar med varandra så går HR-
avdelningen in och medlar. En uttalad huvudregel är dock att hänvisa medarbetare till sina 
respektive linjechefer. Eftersom HR-avdelningen är fysiskt avskild från andra verksamheter 
kan det vara svårt att ge konkreta råd som passar den verklighet en enskild medarbetare 
befinner sig i. Kommunikation bör gå från HR-avdelningen till linjecheferna som sedan 
ansvarar för att föra information vidare till sina medarbetare.  
 
Linjecheferna har, enligt Björn, större kunskap om hur deras verksamheter fungerar i 
praktiken än vad HR-avdelningen har. Här skulle diskrepanser mellan de subjektiva och 
objektiva aspekterna av handlingsutrymmet för båda parter kunna urskiljas: även om 
linjecheferna har större kunskap om hur verksamheten praktiskt fungerar så begränsar HR-
avdelningens riktlinjer vad linjecheferna faktiskt kan göra. Björn upplever i sin tur att han 
ibland vill hjälpa personalen men att han inte bör ge direkta råd till medarbetare på grund av 
begränsad kunskap om den praktiska verksamheten. Kunskap är således en viktig faktor i 
både Björns och linjechefernas handlingsutrymmen. Det framgår även att mer kunskap i en 
fråga kan utvidga handlingsutrymmet. 
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Björn tror att linjechefernas kunskap och erfarenhet av personalfrågor även spelar in i hur 
mycket de kontaktar HR-avdelningen. Erfarna och kunniga linjechefer torde kunna arbeta mer 
självständigt. Det kan kopplas till att ökad kunskap ger ett större handlingsutrymme. Björn 
menar att HR-avdelningen ger cheferna stora möjligheter att samla på sig kunskap genom 
exempelvis utbildningar och informationsmöten. Samtidigt anser han att det finns nackdelar 
om linjechefer börjar arbeta allt för självständigt. Det kan göra att ärenden hamnar hos HR-
avdelningen i ett sent skede på grund av att linjecheferna prioriterat andra saker. Han menar 
även att ärenden kan ”hamna på ett mer kritiskt stadie än vad det hade gjort om de 
[linjechefer] följt de riktlinjer som finns” (Björn). Det här visar att det måste finnas balans 
mellan att följa angivna riktlinjer och att använda sin egen kunskap. En situation där en 
linjechef agerar allt för mycket efter egna uppfattningar kan förstås som att det subjektiva 
handlingsutrymmet upplevs som större än det objektiva. Med andra ord finns i sådana 
situationer en diskrepans mellan personens objektiva och subjektiva handlingsutrymme. Vad 
gäller sin egen kunskap i personalfrågor så känner sig Björn trygg i sin roll. Det är svårt att bli 
fullärd, men han upplever att arbetsplatsen ger goda förutsättningar för att han ska känna sig 
kompetent inom sitt område. 
 
Christian tycker i likhet med Anna att han har möjlighet att arbeta självständigt med 
personalfrågor. Han har exempelvis fått lämna åsikter på innehållet i mallar som rör 
personalfrågor. Organisationen jobbar också med att utveckla linjechefernas kunskap i 
området. Christian genomgår just nu ett ledarskapsprogram vilket han anser vara lärorikt. Mer 
kunskap om personalfrågor kan göra att Christian upplever sitt handlingsutrymme som större. 
Vad gäller att gå utanför regler för personalfrågor skiljer sig Christians syn från den andra 
linjechefens. Det har aldrig uppstått en situation där han behövt överväga att gå utanför 
reglerna, men han skulle inte heller välja att göra det. Christian menar att om han börjar gå 
utanför organisationens regler så finns risk för att beteendet sprider sig. Det är också enklare 
för honom att hålla sig till de regler som finns. Det här skulle kunna visa på en diskrepans 
mellan det objektiva och subjektiva handlingsutrymmet. Christian anser å ena sidan att han 
kan jobba självständigt med personalfrågor. Å andra sidan tycker han inte att han kan gå 
utanför de regler som finns. Eftersom det inte uppstått en situation där han behövt överväga 
att kringgå regler har han inte behövt utforska handlingsutrymmets gränser. Det kan göra att 
han upplever sig kunna göra mer eller mindre än vad som faktiskt är möjligt. Något annat som 
skiljer linjecheferna åt är att Christian inte rådfrågat andra linjechefer i personalfrågor. För 
honom är det enklast att fråga Diana eftersom de sitter så nära varandra. 
 
Diana upplever i likhet med Björn att hon är trygg i sin kunskap om personalfrågor och att 
mer erfarenhet ökar hennes trygghetskänsla. Om det dyker upp ett ärende där hon inte har ett 
svar direkt så vet hon hur hon ska gå tillväga för att hitta ett svar. Diana beskriver att hon 
tycker om att jobba med nya idéer och ärenden där det inte alltid finns helt tydliga riktlinjer 
för lösningen. Det kan kopplas till det subjektiva handlingsutrymmet eftersom hon vid sådana 
tillfällen kan agera tack vare sin kunskap och erfarenhet av personalfrågor.  
 
Diana är öppen för att kringgå regler i personalfrågor. Hon kan inte ge något konkret exempel 
på en sådan situation, men menar att det är bättre att agera än att inte agera. Detta kan 
återföras till att Dianas kunskap, som ökar med mer erfarenhet, kan göra att 
handlingsutrymmet utvidgas. Dessutom jobbar Diana nära den övriga verksamheten i 
organisationen och har kunskap om det dagliga arbetet. Det kan förklara att hon upplever sig 
ha stora handlingsmöjligheter i jämförelse med Björn, som anser att det kan vara svårt att 
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kringgå regler på grund av begränsad kunskap om de olika förvaltningarnas dagliga 
verksamheter. 
 
Sammanfattning 
Intervjupersonerna ger uttryck för att kunskap och erfarenhet i personalfrågor bidrar till hur de 
upplever sina handlingsmöjligheter. Linjecheferna anser sig kunna jobba självständigt med 
personalfrågor och be om hjälp vid behov. HR-personalen känner trygghet med sin kunskap i 
personalfrågor. Ökad kunskap och erfarenhet kan bidra till att handlingsutrymmet upplevs 
som större, vilket framkommit i alla intervjuer. 
 
Gällande att kringgå regler ser det olika ut både mellan och inom organisationerna. I den 
mindre organisationen är Diana öppen för att göra så, medan Christian inte vill frångå regler. 
Dianas öppenhet för detta skulle möjligen kunna förklaras av att hon har lång erfarenhet och 
mycket kunskap i personalfrågor och om organisationens verksamhet. Christian har inte 
behövt överväga att gå runt regler och en möjlig förklaring till att Christian inte heller skulle 
göra det kan vara att han och Diana jobbar så nära varandra. Istället för att kringgå regler kan 
han istället konsultera henne om en situation uppstår. I den större organisationen är 
situationen omvänd. Anna har kringgått regler medan Björn håller sig till dem. En bidragande 
orsak skulle kunna vara att förvaltningen Anna jobbar på är fysiskt avskild från HR-
avdelningen. Denna distans i kombination med kunskap om verksamhetens behov kan bidra 
till att hon ”slirat” på reglerna. Björn har goda kunskaper inom personalområdet men inte lika 
stor kunskap om enskilda verksamheter vilket skulle kunna vara en förklaring till att han är 
noggrann med att hålla sig till reglerna. 
 
Utöver kunskap och erfarenhet i personalfrågor har det här avsnittet tydliggjort att även 
graden av distans mellan linjechefer och HR-avdelning, som skiljer sig mellan den större och 
mindre organisationen, kan vara en faktor som påverkar intervjupersonernas 
handlingsutrymmen. 
 
5.4 Organisationskulturernas inverkan på handlingsutrymmet 
I intervjuerna framkom information som kan kopplas till organisationskulturerna. I det här 
avsnittet visas hur organisationskultur kan påverka handlingsutrymmet. 
 
Björn upplever att samarbetet med linjechefer är konfliktfritt och att det finns en god 
samtalston mellan parterna även om de inte alltid är överens. Det finns såvitt han vet inget 
skriftligt förhållningssätt för samarbetet, däremot talar han om andan på HR-avdelningen: 
 

Jag tror vi har den andan här att det är… vi är ju här för cheferna. (…) Vi är noga med 
att cheferna är nöjda med oss, och vi försöker verkligen se till att det arbete vi gör är 
för cheferna och inte för oss själva. (…) Hur man är, och att finnas till, där tror jag vi 
har ganska höga krav på varandra, det sitter lite i väggarna, att vi ändå är här för 
cheferna. (Björn) 
 

Andan kan ses som en artefakt i form av det beteende och klimat som finns mellan 
organisationsmedlemmarna. Björn upplever att andan finns inom hela HR-avdelningen i 
samarbetet med linjecheferna. En artefakt kan synas, höras eller kännas och i detta fall verkar 
artefakten främst kännas eftersom skriftligt förhållningssätt inte finns. Artefakten kan vara 
resultatet av en hyllad värdering vilken påbjuder att HR-avdelningens arbete ska göras i syfte 
att hjälpa linjecheferna. Hyllade värderingar hjälper till att styra organisationsmedlemmarnas 
beteende i önskad riktning. Det här borde kunna påverka handlingsutrymmet eftersom andan i 
någon mån styr hur Björn anser att han ska agera i personalfrågor. 
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Anna har inte tänkt på om det finns något särskilt förhållningssätt mellan henne och HR-
avdelningen. Däremot har hon respekt för de tankar som finns bakom HR-avdelningens arbete 
och tycker att HR-personalen är duktiga på att förklara varför saker ser ut som de gör. Hon 
har inte upplevt konflikt med HR-avdelningen. Annas uttalande stämmer överens med det 
Björn berättat om den goda tonen mellan linjechefer och HR-avdelningen. 
 
I ett tidigare avsnitt har Björn sagt att han inte kan gå utanför regler för personalfrågor. Inom 
HR-avdelningen finns en uttalad instruktion över att inte gå runt linjechefer för att 
kommunicera direkt med medarbetare. Det skulle kunna ses som ett uttryck för ett 
grundläggande antagande i organisationskulturen inom HR-avdelningen, och sådana 
antaganden kan uppfattas som svåra att agera i strid mot. 
 
Inte heller i den andra organisationen har någon intervjuperson varit med om att konflikt 
uppstått mellan linjechefer och HR-avdelningen. Det talas inte om någon specifik anda mellan 
parterna, men Christian berättar att organisationen genomgått en kulturförändring under de 
senaste åren. Detta har skapat ett enhetligt förhållningssätt i personalfrågor: 
 

Det går ju skrönor om hur man… på den gamla goda tiden, att man gick in till [ägaren] 
och han frågade, vad vill du ha i lön nästa år, så sa man och så fick man det. (…) Och 
sedan under en period köptes det upp från de gamla ägarna och så har man försökt 
strukturera det. (…) Så det upplever jag nog, det har varit mycket informella [regler], 
och liksom den ena avdelningen har gjort si på sina avdelningsaktiviteter och den andra 
har gjort så, men nu har vi försökt strama upp alla sådana, försökt mer likriktat, alla har 
ungefär samma poäng på vad man får göra och inte. (Christian) 
 

Skrönan om lönesättningen kan kategoriseras som en artefakt. Just gällande lönesättning så 
finns numer en modell i personalhandboken som gäller för hela organisationen (se kap. 5.3.1). 
Därigenom kan också personalhandboken sägas vara en artefakt eftersom den är ett skriftligt 
dokument som inrymmer organisationens regler. Personalhandboken torde påverka 
samarbetet mellan linjechefer och HR-avdelningen eftersom den innehåller de regler som 
parterna har att förhålla sig till. Reglerna sätter på så sätt ramar för handlingsutrymmet. 
 
Kulturförändringen tas även upp av Diana som berättar att tre värdeord tagits fram i 
organisationen. Ett av värdeorden handlar om att organisationen ska vara en bra arbetsplats 
och det är något som Diana jobbar mycket med. Värdeordet kan sägas påverka samarbetet 
mellan linjechefer och HR-avdelningen eftersom parterna måste samverka i personalfrågor för 
att skapa en bra arbetsplats. Värdeordet skulle kunna ses som både en artefakt och hyllad 
värdering: Artefakt eftersom det syns och hörs i organisationen och hyllad värdering eftersom 
det syftar till att styra organisationsmedlemmarnas beteende i en viss riktning. 
 
Sammanfattningsvis skapar organisationskulturen uppfattningar om vilka beteenden som är 
önskvärda och vilka mål som ska eftersträvas. I den ena organisationen har en förändring av 
organisationskulturen även resulterat i konkreta regler som finns i personalhandboken. 
Gemensamma uppfattningar, värderingar och regler påverkar organisationsmedlemmarnas 
möjligheter att agera. Med andra ord påverkas handlingsutrymmet av organisationskulturen.  
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5.5 Ömsesidigt beroende  
Följande del visar att linjechefer och HR-avdelningar upplever ett ömsesidigt beroende i 
arbetet med personalfrågor. 
 
Alla intervjupersoner anser att arbetet med personalfrågor bör vara uppdelat på det sätt som 
det är idag. Anna sammanfattar detta väl när hon säger att linjechefer och HR-avdelningar 
representerar olika delar och olika kunskaper i organisationer. HR-avdelningens kunskap i 
personalfrågor är viktig för att Anna ska kunna hantera personalfrågor korrekt. Hon anser att 
HR-avdelningen behövs för att personalfrågorna ska skötas på samma sätt mellan 
förvaltningarna i organisationen. Om linjecheferna godtyckligt fick hantera personalfrågor 
menar hon att det finns en risk för orättvis behandling av de olika delarna i organisationen. 
Liknande tankegångar finns hos Christian. Han anser det vara viktigt med stöd från HR-
avdelningen eftersom hans huvudsakliga kompetens finns inom ett annat område. Han ser i 
likhet med Anna risker för att personalarbetet skulle bli inkonsekvent och orättvist utan HR-
avdelningen och dess riktlinjer. Här kan en parallell dras till den kulturförändring som den 
mindre organisationen genomgått, vilken gjort att arbetet med personalfrågor har blivit mer 
enhetligt under senare tid. 
 
Björn menar att HR-avdelningen behöver linjecheferna för att sprida information och kunskap 
till resterande delar av organisationen. Tanken är att HR-avdelningen ger information till 
högre nivåer som exempelvis linjechefer och därifrån förmedlas informationen vidare till 
övriga nivåer i verksamheterna. HR-avdelningen strävar efter att linjecheferna ska använda 
sina medarbetare på ett optimalt sätt genom att ta hand om och utveckla dem. Björn menar 
också att en välfungerande personalstyrka ger ekonomisk vinning för organisationen. 
Slutligen anser han att den nuvarande uppdelningen av personalfrågorna är nödvändig för att 
linjecheferna ska hinna med sina övriga arbetsuppgifter. 
 
Även Diana tycker att uppdelningen av personalarbetet fungerar bra som det ser ut idag. 
Linjecheferna har det dagliga och praktiska ansvaret för sin personal medan hon ger stöd och 
hjälp när det behövs. 
 
Av detta menar jag att förhållandet mellan parterna kan förstås som främst präglat av organisk 
solidaritet. Å ena sidan arbetar linjechefer och HR-avdelningar med organisationernas 
gemensamma och övergripande mål i åtanke, vilket skulle kunna liknas vid ett slags kollektivt 
medvetande. Å andra sidan är linjechefer och HR-avdelningar två specialiserade funktioner 
som behöver varandras kunskaper och förmågor för att kunna fullgöra sina arbetsuppgifter 
och för att kunna bidra till att organisationerna i helhet ska fungera. Linjecheferna behöver 
HR-avdelningens specialistkunskap för att fatta korrekta beslut i personalfrågor. Riktlinjerna 
från HR-avdelningen syftar till att göra personalhanteringen mer rättvis och enhetlig. HR-
avdelningen kan även sägas ha en avlastande funktion för linjecheferna, som inte måste ha 
specialistkunskap i personalfrågor. De kan istället kombinera sina verksamhetsinriktade 
arbetsuppgifter med att hantera personalfrågor och få stöd i de lägen det behövs. HR-
avdelningen behöver i sin tur linjecheferna för att implementera kunskap och riktlinjer i resten 
av organisationen, eftersom linjecheferna har det reella ansvaret för sin personal och dessutom 
har god kunskap om hur den vardagliga verksamheten fungerar. Det gör sammantaget att jag 
anser att samarbetet främst formas av organisk solidaritet. 
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6. Slutsatser och diskussion 
I det här avsnittet besvaras forskningsfrågorna. Här finns även reflektioner kring studien och 
dess resultat, samt hur resultatet förhåller sig till tidigare forskning. Kapitlet avslutas med 
några förslag till vidare forskning. 
 
6.1 Vad upplever linjechefer och HR-personal att deras handlingsutrymmen påverkas 
av i arbetet med personalfrågor?  
Parternas handlingsutrymmen påverkas av ett antal omständigheter som grupperats i objektiva 
och subjektiva faktorer. De objektiva faktorer som framkommit är yttre regelverk i form av 
arbetsrättslig lagstiftning samt interna regler och riktlinjer som tagits fram i organisationerna. 
Andra faktorer som påverkar det objektiva handlingsutrymmet har visat sig vara olika typer 
av ledningsgrupper och chefer på högre nivåer inom organisationerna. De subjektiva 
faktorerna består av intervjupersonernas erfarenhet och kunskap i både personal- och 
verksamhetsfrågor. Det visade sig även att ökad erfarenhet och kunskap kan göra att 
handlingsutrymmet utökas.  
 
Organisationskulturen är också något som kan påverka handlingsutrymmet i personalfrågor. I 
den större organisationen talas det om en anda som styr HR-personalens sätt att tänka och 
agera i samarbetet med linjechefer. Andan kan komma från en hyllad värdering, vilken 
bestämmer att HR-personalen ska agera på ett visst sätt i samarbetet med linjecheferna. 
Andan kan därigenom sägas påverka individernas handlingsutrymme. I den mindre 
organisationen finns ett värdeord som avser att företaget ska vara en god arbetsplats. Det leder 
linjechefer och HR-avdelning att gemensamt arbeta mot målet. Det talas också om att 
kulturförändringen i organisationen skapat enhetlighet i arbetet med personalfrågor vilket 
syns i personalhandboken. Genom värdeordet och personalhandboken styrs linjechefernas och 
HR-avdelningens arbete och samarbete i önskad riktning. Till följd av detta påverkas även 
parternas möjligheter att agera i personalfrågor. 
 
En ytterligare slutsats som rör handlingsutrymmet är att linjecheferna och HR-avdelningarna 
inte verkar uppleva att man inkräktar på varandras områden även då parternas arbetsuppgifter 
i viss mån överlappar varandra. Linjechefer och HR-avdelningar har olika kunskaper och 
behöver varandra för att arbetet med personalfrågor ska fungera optimalt. Det finns därmed en 
solidaritet präglad av ömsesidigt beroende mellan dem. 
 
6.2 Kan storleken på de undersökta organisationerna ha någon inverkan på parternas 
handlingsutrymmen? 
Ja, studien har visat att skillnader i storlek på de undersökta organisationerna också innebär 
skillnader i det sociala och geografiska avståndet mellan linjechefer och HR-avdelningar. 
Skillnaderna i avstånd kan påverka parternas handlingsutrymmen.  
 
I den större organisationen är HR-avdelningen och linjecheferna fysiskt åtskilda. En hel del av 
samarbetet sker via mejl eller telefon, vilket går i linje med den forskning som gjorts av 
Keegan et. al (2012) samt Whittaker och Marchington (2003). De sociala relationerna i den 
större organisationen är också mer eller mindre distanserade eftersom det i vissa ärenden är 
slumpen som avgör vilken HR-personal linjechefen får kontakt med. I andra fall finns en 
utnämnd HR-personal att vända sig till. HR-personalen är dock tilldelade en eller flera 
förvaltningar vilket innebär kontakt med flertalet chefer. Jämfört med den mindre 
organisationen syns tydliga skillnader i avstånd. Där befinner sig HR-avdelning och 
linjechefer på samma geografiska arbetsplats och samarbetet sker ofta genom personliga 
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möten. Det är genomgående samma personer som linjechefen och HR-personalen arbetar 
med. 
 
Att avståndet som finns mellan linjechef och HR-avdelning tycks kunna vara en faktor som 
påverkar handlingsutrymmet blev tydligt när möjligheter att kringgå regler för personalfrågor 
diskuterades. Det förefaller som om handlingsutrymmet är större för linjechefen i den större 
organisationen. Där är också avståndet till HR-avdelningen stort. Linjechefen har vid något 
tillfälle frångått riktlinjer i personalärenden, och ibland har hon tagit hjälp av andra linjechefer 
istället för att kontakta HR-avdelningen. Att linjechefer kan ta kontakt med andra aktörer än 
HR-avdelningen är något som också tas upp i Thilanders (2013) undersökning. I den mindre 
organisationen håller sig däremot linjechefen till de regler som finns. Där är också avståndet 
till HR-avdelningen mindre. Eftersom HR-avdelningen finns i samma lokaler är det enkelt att 
gå dit och söka hjälp, så linjechefen har inte upplevt ett behov av att gå utanför regler eller att 
konsultera andra linjechefer.  
 
Situationen verkar vara omvänd för HR-personalen. I den större organisationen är HR-
personalen noggrann med att hålla sig till regler. Det kan återföras till det avstånd som finns 
till linjecheferna och deras verksamheter. I och med HR-avdelningens centralisering har HR-
personalen inte någon mer ingående kunskap om det dagliga och praktiska arbetet ute i 
förvaltningarna. Därför kan det finnas risker med att kringgå regler och exempelvis ge råd 
direkt till medarbetare, eftersom råden kanske inte fungerar till fullo i den berörda 
verksamheten. Här kan en parallell dras till Whittaker och Marchingtons (2003) samt 
Thilanders (2013) undersökningar, där forskarna funnit att HR-avdelningar kan uppfattas som 
avskurna från affärsverksamheten. I den mindre organisationen finns HR-avdelningen istället 
i direkt geografisk anslutning till den övriga verksamheten. Där kan HR-personalen ha större 
kunskaper om det dagliga och praktiska arbetet i verksamheten, vilket kan leda till större 
handlingsmöjligheter.  
 
6.3 Reflektioner kring resultatet 
Syftet med den här studien var att undersöka samarbetet mellan linjechefer och HR-
avdelningar med fokus på det handlingsutrymme parterna har. Eftersom HR-avdelningar och 
linjechefer har överlappande arbetsuppgifter vad gäller personalfrågor anser jag det vara 
nyttigt för båda parter att ha vetskap om hur handlingsmöjligheterna i samarbetet ser ut och 
vilka faktorer det är som kan påverka handlingsutrymmet. Den tidigare forskningen som 
redovisats i den här studien har inte berört parternas handlingsutrymmen och vad det är som 
formar dem. Jag menar därför att denna studie har bidragit med kunskap om faktorer som kan 
vara av betydelse för linjechefers och HR-avdelningars handlingsmöjligheter i samarbetet 
kring personalfrågor. 
 
De teoretiska utgångspunkterna har kunnat användas för att tolka och skapa förståelse kring 
handlingsutrymme på ett tillfredsställande sätt. De faktorer som visats påverka 
handlingsutrymmet är både sådana som beskrivits i redan befintlig teori (se kap. 3.1.1) och 
sådana som inte explicit uttalats sedan innan. De ytterligare faktorer som konkretiserats 
genom den här studien är organisationens storlek, avståndet mellan linjechefer och HR-
avdelning samt organisationskulturen. Jag anser därför att studien bidragit till att åskådliggöra 
sådant som parternas handlingsutrymmen utgörs av och till att vidareutveckla 
handlingsutrymme som teoretiskt begrepp. 
 
Den hermeneutiska metodansatsen har varit en god hjälp i flera avseenden. En sådan ansats 
skapar känslighet för kontexten som empirin uppstått i. Jag menar att organisationsstorlek och 



25 
 

skillnader i avstånd mellan linjechefer och HR-avdelningar är aspekter som fångats upp 
genom att jag tagit hänsyn till de olika kontexter som intervjuerna ägt rum i. Den 
hermeneutiska analysprocessen pendlar mellan teori och empiri vilket varit effektivt för att 
succesivt öka min förståelse för det fenomen jag studerat. 
 
Intervjuerna har gett användbar information och det har varit möjligt att jämföra upplevelser 
både mellan de olika organisationerna och inom respektive intervju-par. Därför anser jag att 
studiens upplägg fungerat väl även om antalet intervjupersoner var relativt litet. En tanke som 
slog mig vid början av datainsamlingen var även att det som ensam författare kunnat vara 
fördelaktigt att endast intervjua antingen HR-personal eller linjechefer. Det hade möjliggjort 
en ännu djupare förståelse för den ena partens uppfattningar. Dock var tanken med att 
intervjua både linjechefer och HR-personal att få ett helhetsperspektiv av samarbetet samt att 
kunna jämföra parternas uppfattningar. 
 
I likhet med studierna genomförda av Thilander (2013), Whittaker och Marchington (2003), 
Keegan et. al (2012) och Bredin (2008) så syns en ansvarsförskjutning i båda organisationerna 
som undersökts, eftersom linjecheferna har det dagliga ansvaret för sin personal medan HR-
avdelningen fungerar som en stödfunktion. Avståndet mellan linjecheferna och HR-
avdelningarna skiljer sig åt mellan organisationerna. Det är ett större avstånd i den stora 
organisationen och vice versa. I linje med Keegan et. al (2012), Whittaker och Marchington 
(2003) och Thilander (2013) finns en ökad användning av internettjänster i den större 
organisationen. Däremot verkar linjechefen inte uppleva att hon får för lite stöd, vilket 
linjecheferna hos Keegan et. al (2012), Whittaker och Marchington (2003) samt Perry och 
Kulik (2008) upplevde. 
 
Resultatet från den här studien skiljer sig från tidigare forskning på några punkter. Att 
linjechefer skulle prioritera verksamhetsmål framför personalfrågor, vilket påvisats i studierna 
av Keegan et. al (2012), Whittaker och Marchington (2003) samt Bredin (2008), antyddes 
endast i en intervju. Intervjupersonen menade att rekryteringsärenden kan komma in till HR-
avdelningen i ett sent skede eftersom linjechefer har prioriterat annat. I övriga intervjuer 
framkom ingen information om att personalfrågor skulle ha lägre prioritet än verksamhetsmål. 
Resultatet i den här studien skiljer sig även från Srimannarayanas (2012) studie om konflikter 
mellan linjechefer och HR-avdelningar, eftersom inga indikationer på konflikt framkommit i 
intervjuerna. Parterna kan ha olika åsikter men det har inte lett till någon vidare tvist mellan 
dem. En tänkbar förklaring till avsaknaden av konflikter är att det var HR-personal som 
kontaktades gällande att delta i den här studien och det var även de som hittade linjechefer att 
intervjua i organisationerna. Det är möjligt att de linjechefer som valdes ut har en god relation 
till HR-personalen och det kan följaktligen påverka hur de upplever samarbetet med HR-
avdelningen.  
 
6.4 Förslag till vidare forskning 
Under studiens gång har ytterligare frågor väckts kring samarbetet mellan linjechefer och HR-
avdelningar. Den här studien genomfördes för att få en djup förståelse för hur 
handlingsutrymmet förstås av intervjupersonerna. Handlingsutrymmet för linjechefer och HR-
avdelningar i samarbetet kring personalfrågor skulle också kunna studeras med hjälp av 
kvantitativ metod, exempelvis genom enkäter som skickas till ett större antal respondenter. Då 
skulle det kunna undersökas om det finns generella tendenser för hur handlingsutrymmet 
påverkas med avseende på organisationernas storlek samt omfattningen på avståndet mellan 
linjechefer och HR-avdelningar. Ett annat förslag är att genomföra en studie som undersöker 
samarbetet mellan linjechefer och andra stödfunktioner i organisationer. Då skulle liknande 
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metod och teori som i denna studie kunna användas. Ett sista förslag till vidare forskning är 
att genomföra en studie som i större omfattning inriktar sig på organisationskulturens 
påverkan för linjechefers och HR-avdelningars samarbete. I den här studien låg inte 
huvudsakligt fokus på organisationskulturen. I den tidigare forskning som använts till den här 
studien uppkom inte något som hade med organisationskulturens inverkan på samarbetet att 
göra, vilket skulle kunna göra att en sådan studie fyller ett hål i kunskapen om samarbetet 
mellan linjechefer och HR-avdelningar. 
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Bilaga 1 

 
Hej! 
Vi är två personalvetarstudenter som precis påbörjat vår C-uppsats. Vi är studenter på Örebro 
universitet och läser just nu Sociologi C, vilket är vårt huvudämne. Vi har nu börjat leta efter 
personer som kan tänka sig bli intervjuade till vår C-uppsats någon gång i november.  
 
Vi vill studera samarbetet mellan HR-avdelningen och linjechefer. För att studera detta 
planerar vi att hålla separata intervjuer med en person från HR-avdelningen och en linjechef 
från några organisationer i Örebro län. Intervjuerna beräknas ta högst en timme. Tanken är att 
intervjuerna spelas in på bandspelare för att sedan transkriberas. Som intervjuperson hålls 
man självklart anonym i studien och har rätt att ta del av resultatet om så önskas. Ljudfilerna 
kommer också raderas när uppsatsen är klar.  
 
Skulle du vilja medverka i vår studie? Eller har du en kollega som kan tänka sig att bli 
intervjuad? 
Du får gärna svara oss via denna mailadress, men vi kommer även ringa upp om ett par 
arbetsdagar och höra oss för.  
Har du några frågor om oss eller uppsatsen kan du självklart höra av dig! 
 

Med vänliga hälsningar, 
Linnea Lennartsson 
Hanna Malmberg 
 

  



 
 

Bilaga 2 
 
Intervjuguide chefer 
Etisk information 
Studiens syfte är att undersöka hur samarbetet ser ut mellan HR-personal och linjechefer (eller 
motsvarande med personalansvar).  
Den här intervjun är frivillig och du får avbryta om och när du vill. 
Jag kommer att ställa frågor i olika kategorier och om det finns någon fråga du inte vill svara 
på så är det bara att säga till.  
Intervjun kommer att spelas in på min telefon. Jag kommer sedan att transkribera intervjun 
och radera ljudfilen. Den information som jag samlar in från dig kommer endast användas till 
denna studie. Ditt namn kommer heller inte vara med i undersökningen, utan dina uppgifter 
kommer att anonymiseras. Bara jag vet vem du är.  
Om du vill får du ta del av uppsatsen när den är klar.  
 
Inledning 

• Vill du berätta lite om dig själv? 
• Vilken utbildning har du? 
• Berätta om ditt jobb!  

• Hur länge har du jobbat här?  
• Vilka är dina arbetsuppgifter? 
• Vad har du för befattning? 
• Är du specialiserad inom något område? 

• Vad motiverar dig mest i ditt arbete?  
• Hur trivs du i din roll?  

 
Organisationen 

• Vilket är organisationens uppdrag alt. vad producerar ni? 
• Hur stor är organisationen?  

• Hur många linjechefer eller motsvarande finns? (på ett ungefär)  
Linjechef: chef med personalansvar  

• Hur många jobbar med HR-frågor?  
• Hur är organisationen uppbyggd?  

• Hur befinner sig HR-funktionen i förhållande till övrig organisation? Fungerar 
HR som en stödfunktion till resten av organisationen eller ser det ut på något 
annat vis? 

• Vilka typer av personalfrågor har du hand om?  
(Tex rekrytering, löner, karriärutveckling...?)  
 

Samarbetet 
• Vem/vilka på HR-avdelningen brukar du ha kontakt med gällande personalfrågor? 

Varför just dessa personer? 
•  Hur ser ditt samarbete ut med HR-avdelningen? 

• Vilka frågor brukar ni diskutera?  
• Hur går det till när ett ärende behandlas? 
• Upplever du att din åsikt blir hörd av HR i dessa sammanhang?  

• Sker det ofta att HR kommer till dig med råd eller är det mest du som tar kontakt med 
dem?  

• Upplever du att du arbetar självständigt vad gäller personalfrågor? 
• Om ja, i vilken/vilka typer av personalfrågor?  



 
 

• Om nej, vad beror det på att du känner så?  
• Är detta något som du trivs med, eller skulle du vilja att det såg annorlunda ut? 

I så fall: hur?  
• Har du upplevt att det är svårt att balansera personalfrågor som tex karriärutveckling, 

lön, välmående mm. med organisationens övriga verksamhetsmål? På vilket sätt? 
• Tar personalfrågor mycket tid i anspråk?  
• Hur prioriteras personalfrågor jämfört med dina övriga arbetsuppgifter? 

• Upplever du att HR-avdelningen kan hjälpa dig när du behöver det?  
• Finns det något som skulle kunna förbättras?  
• Ge gärna exempel på situationer där du upplevt resp. där du inte upplevt att du 

fått den hjälp du eftersökt. 
• Har du tagit hjälp av andra linjechefer i personalfrågor? Vilka för- och nackdelar finns 

med det? 
• Finns det några formella regler för hur svårare situationer ska hanteras?  

(Exempel på svårare situation: anställd missköter sig, olyckor, närståendes dödsfall) 
• Vilka möjligheter har du att agera på ett vis som du själv tycker är lämpligt?  

• Upplever du att HR någonsin “går förbi dig” och kommunicerar direkt med 
medarbetarna? Om ja, vilka konsekvenser skapar det? 

• Har det någonsin uppstått konflikt med HR?  
• Om ja: Vill du ge ett exempel? 
• Om nej: Varför tror du att konflikt inte uppstått? 
• Vad tror du att konflikten berodde på? 

• Finns det exempelvis dokument, policys eller formella regler för hanteringen av 
personalfrågor?  

• Vad innebär dessa, i korthet? Hur väl efterföljs dessa? 
• Finns det informella regler för hur du som chef och HR-avdelningen ska samarbeta vid 

personalfrågor?  
• Om ja, exempel? 

• Har du någon gång gått utanför de regler som finns för att hantera ett personalärende?  
• Om ja: På vilket sätt?  
• Om nej: varför inte?  

• Har du upplevt HR-avdelningen som ett hinder i ditt arbete?  
(får du göra fritt som du vill, eller styrs du av deras direktiv?) 

• Är detta något som du ofta upplever?  
• Vill du ge exempel på ett sådant tillfälle?  

• Finns det andra saker än det du redan sagt, som sätter ramar för hur personalfrågor 
hanteras inom den här organisationen? Exempelvis VD/ledningsgrupp, eller något 
annat? Är det bra eller dåligt? 

 
Avslut 

• Finns det något i din arbetsbeskrivning gällande personalfrågor där du inte känner dig 
tillräcklig? Varför? 

• Tror du att andra linjechefer i organisationen nyttjar HR-avdelningen på samma sätt 
som dig? 

• Varför / varför inte? 
• Finns det något i samarbetet med HR som du önskar skulle se annorlunda ut?  
• Vilka tror du är de vanligaste områdena för meningsskiljaktigheter mellan linjechefer 

och HR? Varför dessa områden? 
• Anser du att HR-avdelningen har den kompetens som behövs, eller finns det områden 

som inte täcks in? 



 
 

• Tror du att det skulle finnas fördelar om linjechefer tog hand om, och hade kompetens 
i alla personalfrågor? Nackdelar? Motivera? 
 

• Vill du lägga tillägga något?  
• Är det okej att jag kontaktar dig igen om jag behöver ställa uppföljningsfrågor eller få 

förtydliganden?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Intervjuguide HR 
Etisk information 
Studiens syfte är att undersöka hur samarbetet ser ut mellan HR-personal och linjechefer (eller 
motsvarande med personalansvar).  
Denna intervju är frivillig och du får avbryta om och när du vill. 
Jag kommer att ställa frågor i olika kategorier och om det finns någon fråga du inte vill svara 
på så är det bara att säga till.  
Intervjun kommer att spelas in på min telefon. Jag kommer sedan att transkribera intervjun 
och radera ljudfilen. Den information som jag samlar in från dig kommer endast användas till 
denna studie. Ditt namn kommer heller inte vara med i undersökningen, utan dina uppgifter 
kommer att anonymiseras. Bara jag vet vem du är.  
Om du vill får du ta del av uppsatsen när den är klar.  
 
Inledning 

• Vill du berätta lite om dig själv? 
• Vilken utbildning har du? 
• Berätta om ditt jobb!  

• Hur länge har du jobbat här?  
• Vilka är dina arbetsuppgifter? 
• Vad är din befattning? 
• Är du specialiserad inom något område? 

• Vad motiverar dig mest i ditt arbete?  
• Hur trivs du i din roll? 

 
Organisationen 

• Vilket är organisationens uppdrag alt. vad produceras? 
• Hur stor är organisationen?  

• Hur många jobbar med HR-frågor?  
• Hur många linjechefer finns? (på ett ungefär) 

• Förklaring linjechefer: chefer med personalansvar 
• Fungerar HR som en stödfunktion till resten av organisationen, eller ser det ut på 

något annat vis? 
• Vilka typer av personalfrågor behandlas i organisationen? 
• Vilka typer av personalfrågor ansvarar du för?  
• Vilka personalfrågor har linjecheferna hand om? 
 

Samarbetet 
• Hur ser ditt samarbete ut med linjecheferna? 

• Vem/vilka personer i linjeorganisationen brukar du ha kontakt med gällande 
personalfrågor?  

• Varför dessa personer? 
• Vilka frågor brukar ni diskutera?  
• Hur går det till när ett ärende behandlas? 
• Upplever du att din åsikt blir hörd i dessa sammanhang? 
• Är ni flera från HR-avdelningen som har hand om ett ärende, eller är man 

ensam? Vilka för- och nackdelar finns med det? 
• Ser samarbetet olika ut mellan dig och olika linjechefer?  

• Vad tror du att det beror på?  
• Om ja: Upplever du att det påverkar ditt arbete på något vis?  



 
 

• Är det oftast linjechefer kommer till dig och ber om råd eller är det oftast du som tar 
kontakt med dem? 

• Av vilka anledningar brukar linjecheferna ta kontakt med dig? 
• Av vilka anledningar brukar du ta kontakt med linjecheferna?  

• Upplever du att linjecheferna följer de råd du ger?  
• Vill du ge ett exempel på ett sådant tillfälle? 

• Är HR en rådgivande funktion i organisationen (ej beslutsfattande)? 
• Upplever du det som något positivt eller negativt? 
• Skulle du vilja att det var annorlunda?  

• Sker det någonsin att du kommunicerar direkt med personalen och går förbi 
linjecheferna?  

• Om ja, varför? 
• Om nej, skulle du kunna göra det? Varför/ varför inte? 

• Har det uppstått en konflikt med någon linjechef någon gång?  
• Om ja: Vill du ge ett exempel? 
• Vad tror du att konflikten berodde på? 

• Upplever du att vissa personalfrågor prioriteras högre än andra? Vilka?  
• Har det lett till konflikt någon gång? 

• Har ni uppsatta regler som linjecheferna ska följa vid svårare situationer?  
(Exempel på svåra situationer: anställd missköter sig, olyckor, närståendes dödsfall) 

• Har det hänt att någon linjechef inte följt dina råd? Vill du berätta om en sådan 
situation?  

• Varför tror du att det blev så? 
• Finns det exempelvis dokument, policys eller formella regler för ditt samarbete med 

linjechefer?  
• Vad innebär dessa, i korthet? Hur väl efterföljs reglerna? 

• Finns det informella regler för samarbetet med linjen?  
• Om ja, exempel?  

• Har du någon gång gått utanför de regler som finns för att hantera ett personalärende?  
• Om ja: Ge gärna exempel! På vilket sätt?  
• Om nej: varför inte?  

• Finns det fler saker än det du redan sagt, som sätter ramar för hur personalfrågor 
hanteras inom den här organisationen? Exempelvis VD/ledningsgrupp, eller något 
annat? Är det bra eller dåligt? 

 
Avslut 

• Finns det något i din arbetsbeskrivning där du inte känner dig tillräcklig? Varför? 
• Finns det något i samarbetet med någon linjechef som du önskar skulle se annorlunda 

ut?  
• Vilka tror du är de vanligaste områdena för meningsskiljaktigheter mellan linjechefer 

och HR? Varför dessa områden? 
• Tror du att linjechefer har samma benägenhet att lyssna (eller inte lyssna) på HR-

avdelningens råd i övriga delar av organisationen?  
• Varför/varför inte? 

• Tror du att den övriga organisationen använder HR-avdelningen på ett bra sätt?  
• Finns områden där ni inte inkluderas i tillräckligt stor mån? 

• Anser du att HR-avdelningen har den kompetens som behövs i personalfrågor, eller 
finns det områden som inte täcks in? 

• Tror du att det skulle finnas fördelar om linjechefer tog hand om, och hade kompetens 
i alla personalfrågor? Nackdelar? Motivera? 



 
 

 
• Vill du lägga tillägga något?  
• Är det okej att jag kontaktar dig igen om jag behöver ställa uppföljningsfrågor eller få 

förtydliganden?  
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