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Sammanfattning 

Personalarbetet har sedan det introducerades i organisationer präglats av ett skiftande 

fokus och en otydlig ansvarsfördelning. Detta har resulterat i att personalchefers 

arbetsroll saknar tydliga gränser och ofta slits mellan att vara operativ och strategisk. 

Tidigare forskning visar att organisationsstrukturen skapar olika hinder och möjligheter 

för arbetsrollen och dess inflytande i organisationen. Samtidigt saknar personalchefer 

ofta den makt och prestige som traditionellt sätt finns i en chefsroll, vilket ytterligare 

bidrar till att skapa en komplexitet i arbetsrollen. Syftet med studien är att utifrån 

intervjuer med fem decentraliserat organiserade personalchefer skapa kunskap om hur 

personalchefer upplever sin arbetsroll och sitt inflytande i organisationen. Studien söker 

även skapa förståelse för hur detta är kopplat till personalfunktionens 

organisationsstruktur. Undersökningen utgår från kvalitativ metod vilket är lämpligt för 

att söka ökad förståelse för ett fenomen. Fallstudiedesign har använts för att studera en 

vald personalfunktion i ett stort industriföretag, och empirin har i huvudsak samlats in 

genom semistrukturerade intervjuer. Studiens resultat visar att den decentraliserade 

organiseringen upplevs som en förutsättning för att personalcheferna ska kunna arbeta 

integrerat i linjen mot verksamhetens behov. Detta då organiseringen ger en god 

kunskap om verksamheten vilket skapar möjlighet för personalcheferna att bidra med 

värde. Dock leder organisationsstrukturen till bristande konformitet i personalarbetet 

vilket förstärker otydligheten i personalchefsrollen. Strukturen bidrar även ytterligare 

till rollens komplexitet då personalcheferna inte har det formella inflytande som krävs 

för att fungera styrande. Personalcheferna har främst inflytande genom att upprätthålla 

en god relation till linjen och kan genom samarbete med linjecheferna påverka 

genomförande och implementering av olika personalprocesser. Detta informella 

inflytande upplevs dock inte alltid som tillräckligt av personalcheferna, men både 

resultat och analys tyder på att det kan vara svårt för personalcheferna att driva 

personalfrågorna i linjen utan verksamhetens stöd.  

Nyckelord 
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Inledning 

Personalarbetet har vuxit fram i Sverige genom en utveckling av det sociala hälsoarbete som 

introducerades i industrin under början av 1900-talet (Damm, 1993). Sedan dess har 

personalarbetet genomgått en rad olika förändringsfaser som påverkat arbetet och dess 

organisering.
 
Exempelvis har skilda intressen gett arbetet olika inriktning och 

avgränsningarna mot annan organisatorisk verksamhet har ofta varit diffusa (a.a.).  

Personalarbetet präglas även idag av återkommande förändring i organisering och 

arbetsinriktning, vilket påverkar personalchefers arbetsroll i dagens organisationer. I en artikel 

i tidningen ”Personal Chefen” år 2010 beskrivs att de ständiga förändringarna av 

personalarbetet har resulterat i att personalchefsyrket saknar tydliga gränser och ofta slits 

mellan en strategisk och en operativ roll (Wihlborg, 2010). Wihlborg menar att 

personalfunktionen måste tillgodose många olika krav samtidigt som funktionen sällan själv 

ställer krav på ledningen i organisationen. Detta innebär att personalfunktionens intressen 

riskerar att försvinna då de inte förs fram till de beslutande instanserna (a.a.).  

En stor del av forskningen inom fältet personalarbete berör Human Resource Management 

(HRM), vilket Purcell och Hutchinson (2007) beskriver som en kombination av 

ledarskapsbeteende, personalprocesser och den organisatoriska kontexten.
 1

 Nkomo och 

Ensley (1999) anser att såväl forskningsdisciplinen som praktiken rörande HRM har sökt 

legitimitet genom att sträva efter att ge personalarbetet en strategisk inriktning. De förhåller 

sig kritiskt till detta och ifrågasätter huruvida en strategisk profilering verkligen kommer att 

ge personalarbetet och dess praktiker den legitimitet och status som sökts. Nkomo och Ensley 

menar att det är tid att lämna den strategiska inriktningen bakom sig och istället reflektera 

över identitet och framtida roll i organisationen (a.a.). Hällsten (2003) menar dock att HRM 

och den strategiska inriktningen har bidragit till att öka personalarbetets status. Även Watson 

(1997) belyser personalarbetets status och inflytande i organisationen och menar att 

                                                 

1
 HRM (Human Resource Management) översätts ofta med personalledningsarbete, men kan även användas 

synonymt med personalarbete vilket görs i denna studie (Tengblad, 2000).  
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personalchefer ofta är mera styrda än de grupper som de påstås styra. Detta för att de innehar 

en chefsposition men saknar den makt och prestige som chefer traditionellt sett har. Enligt 

Watson kan detta innebära att personalchefens syn på sin arbetsroll inte nödvändigtvis 

stämmer med övriga organisationsmedlemmars uppfattning (a.a.).  

Det finns således olika uppfattningar om personalchefsrollen och personalchefers inflytande i 

organisationer inom den tidigare forskningen. Hur personalchefsrollen och dennas inflytande 

upplevs kan också vara påverkad av organisationsstrukturen (Barnard, 1938; Simon, 1947).
2
   

Organisationsstrukturens påverkan på medarbetarna och organisationens effektivitet har 

studerats ända sedan Taylors (1997) arbetsdelningsteori.
3
 Inom organisationsteorin tycks det 

ha skett ett skifte från föreställningen att effektivitet främst skapas i ett mer byråkratiskt, 

centraliserat och standardiserat arbete till att en mer decentraliserad organisationsstruktur 

anses vara mer effektiv (Damm, 1993; Hällsten, 2003; Simon, 1947). Det finns dock lite 

forskning om hur organisationsstrukturen påverkar personalchefsrollen och dennas inflytande. 

Denna studie fokuserar på hur personalchefer upplever sin arbetsroll i en decentraliserat 

organiserad personalfunktion där personalcheferna arbetar och är utlokaliserade i linjen.  

Syfte och avgränsningar 

Syftet med studien är att utifrån intervjuer med fem personalchefer skapa kunskap om hur 

personalchefer upplever sin arbetsroll och sitt inflytande i organisationen. Vi avser också 

försöka förstå hur personalchefernas upplevelser är kopplade till personalfunktionens 

organisationsstruktur. Resultatet i denna studie är inte generella utan endast giltiga för de 

intervjupersoner som medverkar i studien. Studien avgränsas enbart till intervjupersonernas 

upplevelser av sin arbetsroll och sitt inflytande i organisationen, samt den studerade 

personalfunktionens organisationsstruktur.  

                                                 

2 Herbert Simon var en amerikansk statsvetare som brukar placeras i beslutsskolan (Eriksson-Zetterkvist 

m.fl., 2006). 1945 publicerades boken ”Administrative Behaviour” som behandlade beslutsfattande. 

Chester Barnard publicerade 1938 ”The Functions of the Executive” som anses presentera en av de första 

sammanhängande organisationsteorierna (a.a.). 

3 Frederick Winslow Taylor levde 1856-1915 och hans teorier om arbetsdelning fick stort genomslag i den 

moderna industrin (Eriksson-Zetterquist m.fl., 2006).   
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Teori och tidigare forskning  

För att förstå personalchefens roll och inflytande i organisationer presenteras tidigare 

forskning om personalarbetet och personalchefsrollen i detta kapitel. I syfte att skapa 

kunskap om hur organisationsstrukturen inverkar på personalarbetets innehåll inleds 

kapitlet med teorier om organisationsstruktur och beslutsfattande. Terminologin som 

används inom forskningsfältet har påverkats av personalyrkets utveckling och 

professionalisering. Äldre organisationsforskare som exempelvis Simon (1947) talar om 

administrativt arbete, medan senare forskare som exempelvis Damm (1993) och 

Hällsten (2003) använder begreppet personalarbete. Även engelska uttryck som Human 

Resource (HR) och Human Resource Management (HRM) har slagit igenom på bred 

front och är de begrepp som främst används i senare forskning. För att förenkla för 

läsaren och presentera en sammanhållen terminologi har vi valt att i stor utsträckning 

frångå de enskilda forskarnas begrepp och istället använda begreppet ”personalarbete”. 

Organisationsstruktur och beslutsfattande 

Organisationsstrukturen påverkar hur individer upplever sitt arbete, sin arbetsroll och sina 

möjligheter till inflytande i organisationens beslutsfattande (Barnard, 1938; Simon, 1947). 

Organisationsstrukturen som studeras i detta fall kan beskrivas som decentraliserat 

organiserad. För att skapa förståelse för en decentraliserad organisering behöver vi även förstå 

dess teoretiska motsats, centraliserad organisering. Centraliserad organisering utmärks av 

specialisering, standardisering och en hierarkisk struktur, där makten är koncentrerad till en 

mindre grupp högre upp i hierarkin (Eriksson-Zetterkvist m.fl. 2006). Simon (1947) menar att 

en fördel med centralisering är att det skapar samordning, expertis och ansvar.
 
Detta stöds av 

Ulrich m.fl. (2008) som menar att administrativa uppgifter utförs mer effektivt om de görs i 

en centraliserad organisation på ett standardiserat sätt.  Simon (1947) beskriver dock att en 

nackdel med en hierarkisk organisation är att den ofta blir långsam och trögstyrd. Ett typiskt 

exempel på en centraliserad organisation är en byråkrati med många organisationsnivåer och 

en hög grad av standardisering (Eriksson-Zetterkvist m.fl. 2006). 



4 

 

En centralisering av beslutbefogenhet och ansvar stöds av flera av de tidiga 

organisationsteoretikerna (Barnard, 1938; Simon, 1947). Även Follet (1995) ger visst stöd åt 

att somliga beslut bör tas på högre nivå.
 4

 Som exempel på detta nämner hon att formell 

auktoritet är viktig för att lösa konflikter mellan lägre chefer.  Den typen av auktoritet kallar 

Follet för power-over vilken består av den traditionella och enkelriktade formen av makt, där 

den med högst befogenhet tar ett beslut som den underordnade ska följa (a.a.).  

Till skillnad från en centraliserad organisation fördelas beslutsbefogenheten på flera nivåer i 

en decentraliserad organisation och även lägre chefer har ett relativt stort självbestämmande 

(Granberg, 2003, Simon, 1947). En decentraliserad organisering innebär ofta en geografisk 

utlokalisering av organisationen, färre organisationsnivåer och en lägre grad av 

standardisering i arbetet (Granberg, 2003). En nackdel med decentralisering beskrivs av Flood 

(1998, i Brandl m.fl. 2009) som argumenterar för att detta ofta resulterar i ineffektivitet 

genom att varje chef konstruerar egna metoder och mallar, arbetsförhållandena har en 

bristande konformitet och användningen av personalpolicyer sker ostrukturerat.  

Även om inte Follet (1995) använder begrepp som centraliserad eller decentraliserad 

resonerar hon kring makt och beslutsfattande i organisationer på ett sätt som liknar tankarna 

bakom decentralisering.
 
Hon beskriver power-with som en typ av auktoritet som kan byggas 

upp inom en organisation om möjligheten till inflytande sker i interaktion mellan de formellt 

överordnade och underordnande inom organisationen. Power-with är enligt Follet en 

gemensam utvecklande makt som tillåter olika uppfattningar och förenar genom 

kompromisser (a.a.). Ett liknande resonemang förs av Wolff (1950, i Kanter & Stein, 1979) 

som menar att makt inte är ensidig utan alltid sker i interaktion mellan individer. Även höga 

chefer är bundna av maktrelationerna i organisationen och är därför beroende av att de 

anställda följer givna order, annars förlorar cheferna makt. Denna komplexa relation ger de 

underställda en viss makt över den överordnade, vilket kan påverka en chef att inte fatta 

beslut som riskerar att mottagas negativt (a.a.). Follet (1995) menar att beslutsfattande sällan 

                                                 

4 I ”Mary Parker Follet - prophet of managment” beskriver organisationsforskaren Nohira (1995) hur hon 

och en kollega på Harvard Business School under slutet av 80-talet skrev om den postmoderna 

organisationen. De kom över Follets texter och insåg att det som tagit dem två år och över hundra 

intervjuer, redan var skrivet av en kvinnlig organisationsteoretiker på 1920-30-talet, vilket räknas som 

före postmodern tid. Follet publicerades inte under sin livstid utan hennes texter återfinns i antologier som 

bland annat bygger på Follets föreläsningsanteckningar (a.a.). 
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sker i nuet av en individ med befogenhet, utan att beslut ofta är en pågående process som sker 

över olika organisationsnivåer. Det sker genom att det ofta finns en tydlig rekommendation 

från en lägre nivå när ett beslut formellt ska tas på en högre nivå (a.a.).  Detta berörs även av 

Simon (1947) som anser att lägre organisationsnivåer ofta har förstahandsinformation i den 

aktuella situationen. Han beskriver även att de högre organisationsnivåernas isolering från 

information gällande det dagliga arbetet i organisationen är en välkänd administrativ 

företeelse och att tillräcklig information krävs för att ett lämpligt beslut ska kunna tas (a.a.). 

Sammanfattningsvis tycks organisationsstrukturen skapa olika hinder och möjligheter för 

organisationsmedlemmarna att ha inflytande. I en centraliserad organisation är fördelarna en 

tydligare samordning och mer formellt inflytande, power-over, som är kopplat till ansvar. 

Nackdelarna är dock att strukturen ibland kan bli långsam och trögstyrd då beslut fattas högre 

upp i hierarkin. I en decentraliserad organisation finns istället ett större självbestämmande 

lägre ner i organisationen vilket kan ses som en fördel då besluten fattas närmare situationen, 

främst genom power-with. Nackdelar med en decentraliserad organisation kan dock bli att det 

uppstår en bristande konformitet och en ostrukturerad användning av policyer och riktlinjer. I 

denna studie studeras personalchefers upplevelse av sin roll och inflytande i organisationer 

kopplade till en decentraliserad organisation. Företag, verksamheter och avdelningar 

innehåller emellertid ofta båda typerna av organisering men med fokus på den ena eller andra 

formen. Enligt Ulrich m.fl. (2008) bör personalfunktionens organisering strukturellt efterlikna 

organisationen den verkar inom, för att arbetet mot organisationens mål ska bli naturligt. 

Personalarbetet 

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning om personalchefsrollen och 

personalchefers möjligheter till inflytande. För att skapa förståelse för personalarbetet 

och funktionens koppling till organisering inleds avsnittet med en historisk tillbakablick.  

Personalarbetets organisering – en historisk skildring 

Personalarbete introducerades som ett välfärdsarbete med fokus på att förbättra anställdas 

levnadsförhållanden och utgick från samhällets intressen, snarare än företagens (Damm & 

Tengblad, 2000). Under 1950- och 1960-talen förändrades personalarbetets inriktning mot att 

bli mer affärsmässig och industrivänlig. Därmed fick personalarbetet även administrativt 
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fokus och uppgifter så som rekrytering och personalutbildning övertogs från arbetsledare och 

linjechefer.
5
 I samband med detta började centrala personalstaber bildas för att uppnå en mer 

professionell handläggning av personalfrågorna. Därmed blev personalchef ett yrke vars 

huvuduppgift var att samordna det administrativa arbetet (a.a.).  

Fram till 1970-talet blev yrket mer professionaliserat och fick ofta en högre position i 

organisationshierarkin (Damm, 1993). Men forskningsfältet inom personalarbete var splittrat i 

konkurrerade inriktningar som ville utveckla yrket på olika sätt, vilket undergrävde dess 

professionalisering. Under 1970-talet påverkades personalarbetet av den demokratiseringsvåg 

som berörde hela samhället. Detta ledde till att den administrativa inriktningen ifrågasattes 

och att en del av personalarbetet började decentraliseras tillbaka till linjecheferna (a.a.).  

Decentraliseringen av personalarbetet fick genomslag under 1980-talet och samtidigt fick 

personalledningsbegreppet HRM fäste (Hällsten, 2003). Personalcheferna hade nu flyttats till 

ledningsgruppen och dess strategiska arbete och linjecheferna fick ett uttalat personalansvar i 

den operativa verksamheten. Detta innebar såväl decentralisering av ansvar till linjecheferna 

och en centralisering av personalcheferna. De tidigare starka personalstaberna blev återigen 

administrativa enheter (a.a.). 

 Under 1990-talet fick personalcheferna mer av en stödjande och rådgivande roll i 

verksamheten och samtidigt mindre delaktighet i ledningsarbetet (Damm & Tengblad, 2000). 

Senare forskning visar att personalansvaret i många fall fortsatt vara decentraliserat även 

under 2000-talet (Brandl m.fl. 2009; Hällsten, 2003; Purcell och Hutchinson 2007). Ulrich 

m.fl. (2008) beskriver i artikeln ”The twenty-first-century HR organization” att vissa av 2000-

talets HR-proffessionella arbetar inbäddat i linjen.
6
 Dessa kallas bland annat HR-generalister 

och arbetar direkt mot linjecheferna med att tydliggöra strategier, genomföra 

medarbetarundersökningar och bidra med stödjande personalprocesser (a.a.).   

Sammanfattningsvis visar den tidigare forskningen att personalarbetet har genomgått flera 

olika förändringsfaser där såväl arbetsrollen som organiseringen växlat. Övergripande kan 

personalarbetet sägas ha förändrats från att i huvudsak varit centraliserat organiserat med 

fokus på administrativa uppgifter till en mer decentraliserad organisering där linjecheferna bär 

                                                 

5 Begreppen linjechef och verksamhetschef likställs i denna studie. 

6 HR (Human Resource) används ofta brett för personal, personalarbete eller personalfunktion (Hällsten, 

2003). HR har blivit ett vedertaget begrepp inom fältet, se exempelvis Wihlborg (2010). 
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det egentliga personalansvaret. Även om HRM förde med sig ett visst strategiskt och styrande 

fokus till arbetsrollen under 1980-talet så tycks en stödjande och rådgivande roll gentemot 

verksamheten vara den huvudsakliga inriktningen i dagens personalarbete.  

Personalchefsrollen  

Personalarbete innebär att utföra arbetsuppgifter som behandlar personalens 

anställningsrelation, så som exempelvis lön, kompetens- och ledarutveckling och arbetsmiljö 

(Granberg, 2003). Centralt i personalchefers arbetsroll är att verka för att rekrytera 

kompetenta anställda, arbeta för att behålla dessa i organisationen samt bidra till deras 

kompetensutveckling (Granberg, 2003; Losey m.fl. 2005; Ulrich m.fl. 2008). Om de lyckas 

med detta kan de bidra till att skapa en effektiv verksamhet (Losey m.fl. 2005).  

Hällsten (2003) beskriver att personalfunktionen idag ofta har ett övergripande ansvar för 

personalfrågor, samtidigt som de har en rådgivande roll gentemot linjeorganisationen.
7
 Ulrich 

m.fl. (2008) menar i likhet med detta att personalfunktionens roll i organisationen är att stödja 

verksamheten i dess hantering av personalfrågor. Även i äldre organisationslitteratur betonas 

att administrativ verksamhet fungerar som en stödjande funktion till organisationens operativa 

verksamhet (Simon, 1947).
 8

 Simon menar också att den administrativa organisationen stödjer 

den operativa personalen i deras beslutsfattande genom att bistå med information och utöva 

inflytande utifrån sin kunskap, samt genom att skapa samordnande rutiner (a.a.).  

Personalchefsrollen beskrivs även som styrande. Pritchard (2010) hävdar att när rollen blir 

mer strategisk så hamnar större fokus på hur personalfunktionen kan skapa mervärde för 

organisationen. Nkomo och Ensley (1999) anser dock att HR-professionella inte bör fokusera 

på organisationens strategiska ledning, utan istället bör acceptera en outsiders within-position 

där de arbetar i verksamheten, för att skapa legitimitet i rollen. De menar vidare att 

personalfunktionen ses som outsiders av linjen då de ofta upplevs ha för stort fokus på 

medarbetarna, dock accepteras de som en del av verksamheten (a.a.). Även Pritchard (2010) 

menar att personalrollen formas i relationen till andra intressenter i organisationen samt 

organisationens kontext. Han anser att HR-professionella identifierar sig med flera roller och 

                                                 

7 Hällsten (2003) definierar begreppet personalansvar utifrån en etisk referensram. I denna studie 

används främst de bakomliggande resonemang till området personalansvar som Hällsten presenterar. 

8 Simon (1947) berör administrativ verksamhet generellt och inte personalarbete specifikt. 
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gör anspråk på att arbeta olika i relation till olika personalfrågor (a.a.). Nkomo och Ensley 

(1999) menar att personalfunktionen genom att anta positionen som outsiders within både kan 

verka för toppchefernas krav på organisatorisk effektivitet och för de anställdas välmående. 

På så vis kan de bidra med värde till alla nivåer i organisationen (a.a.). Losey m.fl. (2005) 

menar att personalfunktionen bör arbeta styrande för att skapa balans mellan olika intressen 

och nivåer i organisationen. Författarna framhåller att personalfunktionen kan skapa mervärde 

genom att arbeta mot organisationens essentiella behov och anser att personalfunktionen för 

att göra detta inte bara kan acceptera och reagera på behov som förmedlas av linjen, utan även 

måste leda förändringsarbete (a.a.). Även Ulrich m.fl. (2008) anser att en viktig del av rollen 

som HR-generalist är att stödja linjen genom att hjälpa chefer att identifiera vilka 

personalfrågor som är viktiga att inkludera i det strategiska arbetet. Ett proaktivt agerande 

från personalfunktionen leder till ett effektivt och behovsbaserat arbete (Losey m.fl. 2005; 

Ulrich m.fl, 2008).  

Sammanfattningsvis kan personalchefers arbetsroll sägas innehålla flera olika roller men i 

huvudsak fungera stödjande och rådgivande gentemot verksamheten. Rollens arbetsuppgifter 

är ofta inriktade mot organisationens kompetensförsörjning genom exempelvis rekrytering, 

kompetensutveckling och att på andra sätt verka för att behålla skickliga medarbetare i 

organisationen. En del teoretiker menar även att personalchefers roll bör vara styrande och 

drivande i strategiska personalfrågor. Centralt för rollen tycks oavsett inriktning vara att skapa 

värde för, och bidra till, en effektiv verksamhet. Begreppet outsiders within illustrerar en 

position i vilken personalchefer kan arbeta integrerat i verksamheten men samtidigt ha en 

särskiljd ställning gentemot linjen för att på så sätt skapa legitimitet för rollen.  

Personalfunktionens inflytande i organisationen 

Samarbete med chefer i verksamheten ger personalchefer större inflytande (Losey m.fl. 2005; 

Purcell & Hutchinson, 2007).
9
 Losey m.fl. (2005) anser att detta samarbete är en förutsättning 

för att personalfunktionen ska kunna arbeta mot verksamhetens behov och leda 

förändringsarbete. Purcell och Hutchinson (2007) menar att effektivt utvecklade relationer 

mellan olika nivåer i organisationen är fördelaktiga för organisationens prestationsförmåga. 

Kelly och Gennard (2007) framhåller informella kanaler som viktiga för personalchefers 

                                                 

9 Losey m.fl. (2005) och Purcell & Hutchinson (2007) använder inte benämningen personalchefer utan 

beskriver HR-proffessionalister.  



9 

 

deltagande i strategiska beslut.
10

 De menar att formell befogenhet har lägre vikt i en 

organisation och ser det inte som nödvändigt att personalfunktionen har en plats i företagets 

högsta ledningsgrupp för att kunna påverka strategiska beslut i organisationen (a.a.).  

Purcell och Hutchinson (2007) påpekar att de personalprocesser som når ut till medarbetarna i 

verksamheten är de som linjecheferna levererar, varför ett gott samarbete mellan 

personalfunktionen och linjen är nödvändigt. Detta stöds av Brandl m.fl. (2009) som anser att 

en effektiv decentralisering av en organisations operationella personaluppgifter förutsätter att 

linjecheferna uppmärksammar och värdesätter personalarbetet. För att en praktik ska kunna 

föras ut på ett bra sätt fordras därför både en effektiv insats av linjechefer, samt lättanvända 

personalpolicyer för att linjecheferna ska kunna vara effektiva i sin personalstyrning (Purcell 

& Hutchinson, 2007). Damm och Tengblad (2000) menar att även om personalpolicyer och 

instruktioner begränsar linjechefernas makt över personalfrågorna, så är de nödvändiga för att 

skapar en effektiv organisering då strukturen de ger motverkar att varje chef uppfinner hjulet 

på nytt. Hällsten (2003) bidrar med en annan syn och menar att personalfunktionen med sin 

rådgivande roll fått mindre makt i förhållande till linjecheferna då personalfunktionens 

instruktioner och policyer i många fall inte åtlyds. Hällsten menar dock ändå att 

personalfunktionen tack vare sin expertfunktion kan ha stort inflytande genom att vara 

rådgivande, även om personalfrågor ibland prioriteras lågt i ledningen (a.a.).  

Sammanfattningsvis möjliggörs personalfunktionens inflytande i organisationen till stor del 

genom samarbete med chefer i linjeorganisationen. Samarbetet är en förutsättning för att 

personalfunktionen ska kunna bidra till verksamheten och leda den i förändringsarbete. 

Informella kanaler och samarbete är således viktiga för såväl personalchefers inflytande i 

strategiska beslut som för implementering och efterlevnad av personalpolicyer i linjen. 

Personalfunktionens inflytande kan dock försvåras av att personalfrågor prioriteras lågt i såväl 

företagsledning som av de enskilda linjecheferna. Policyer kan uppfattas som inskränkningar i 

chefens självbestämmande men är en nödvändig del av en effektiv organisering då bidrar till 

konformitet. Personalchefer kan även verka rådgivande som experter och därigenom få ett 

ökat inflytande även i de fall när personalarbetet har låg prioritet.  

                                                 

10 Kelly och Gennard (2007) talar om personalfunktionens deltagande i strategiska beslut och i 

ledningsgrupper, vilket vi här tolkar som en roll vilken främst är personalchefers.  
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Teoretisk sammanfattning och forskningsfrågor 

Organisationsmedlemmars arbetsroll och deras inflytande i organisationen möjliggörs och 

hindras på olika sätt av organisationsstrukturen. En centraliserad organisation skapar 

möjligheter till inflytande genom power-over och arbetet blir tydligt genom samordning. 

Organiseringen kan dock även utgöra ett hinder för lägre organisationsnivåer att ha inflytande 

och de många organisationsnivåerna kan göra organisationen trögstyrd. En decentraliserad 

organisation har i motsats till detta fördelen av att beslut kan fattas på lägre 

organisationsnivåer genom power-with vilket underlättar för samarbete. Dock kan 

organisationsmedlemmar hindras i sitt inflytande då det är svårt att skapa konformitet och en 

strukturerad användning av policyer.  

Personalarbetet har historiskt sett varit inriktat mot administrativt arbete och från att ha skett 

centraliserat i starka personalstaber, sker personalarbetet idag ofta ute i verksamheten med 

personalfunktionen som en stödjande och rådgivande enhet till linjecheferna. Arbetsrollen är 

även till viss del styrande och drivande i framförallt strategiska personalfrågor, även om 

denna del haft varierande fokus historiskt och idag inte beskrivs som en framträdande del. 

Personalarbetet i stort, men även personalchefer, har under den historiska utvecklingen på 

olika sätt sökt legitimitet för sin arbetsroll och sitt inflytande. Personalchefer i en 

decentraliserad organisering kan framförallt ha inflytande i organisationen genom samarbete 

med de chefer i linjeorganisationen som har beslutsbefogenhet. Genom samarbete och via 

informella kanaler kan personalchefer ha inflytande i strategiska beslut och underlätta för 

implementering av personalpolicyer i linjen. Dock kan decentraliserat organiserade 

personalchefer begränsas av att de saknar möjlighet att utöva power-over. De är därför 

beroende av hur ledning och linjechefer prioriterar personalarbetet. Ett förslag som 

presenteras i den tidigare forskningen är att de bör acceptera en roll som outsiders within i 

vilken personalchefer integreras i verksamheten, samtidigt som de är experter inom sitt 

område och därigenom kan få inflytande genom att verka rådgivande mot linjen.  

Tidigare forskning inom fältet personalarbete har på olika sätt belyst hur arbetet organiserats 

och hur professionen genom olika fokus kan vinna legitimitet i organisationen. Dock behövs 

mer specifik forskning kring personalchefers arbetsroll och inflytande i organisationen samt 

hur detta är kopplat till personalfunktionens organisationsstruktur.  
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Forskningsfrågor 

Syftet med denna uppsats är att utifrån intervjuer med fem personalchefer skapa kunskap om 

hur personalchefer upplever sin arbetsroll och sitt inflytande i organisationen, samt skapa 

ökad förståelse hur personalchefernas upplevelser är kopplade till organisationsstrukturen.  

Detta syfte kan brytas ner till följande frågeställningar;  

 Hur ser personalfunktionens organisationsstruktur ut på det studerade företaget?  

 Hur upplever personalcheferna sin arbetsroll?  

 Vilka för- och nackdelar upplever personalcheferna med en decentraliserad 

organisering av personalfunktionen?  

 Hur upplever personalcheferna att de har inflytande i organisationen?  

För att uppnå syftet analyseras även hur organisationsstrukturen kan skapa kunskap om 

personalchefernas arbetsroll och inflytande.  

Metod  

I kapitlet presenteras studiens forskningsstrategi samt undersökningsdesign. Sedan 

följer metoder för datainsamling, urval samt metod för tematisering och analys. Kapitlet 

avslutas med en diskussion kring studiens kvalitetsaspekter samt forskningsetik. 

Forskningsstrategi och undersökningsdesign 

Studiens syfte är att bidra till en ökad förståelse för personalchefers arbetsroll och inflytande i 

organisationen, samt hur organisationsstrukturen inverkar på detta. Då metoden avser skapa 

en ökad förståelse för ett fenomen är en kvalitativ forskningsstrategi att föredra framför 

kvantitativ metod som är mer förklaringsinriktad (Bryman, 2002). Mötet med fältet och 

formuleringen av forskningsfrågor har till stor del skett induktivt, så till vida att empirin 

huvudsakligen har fått styra inriktningen. Kodning och analys har i huvudsak genomförts 

utifrån en teoretisk förståelse, vilket liknar en deduktiv metod, även om ingen teoriprövning 

gjorts (Bryman, 2002). Dock har även de empiriska resultaten påverkat vilka koder som 
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utformats, så arbetet har även varit induktivt. Undersökningen är därmed varken renodlat 

induktiv eller deduktiv utan har utformats i en växelverkan mellan empiri och teori.  

Studien är förståelseinriktad och utformad som en fallstudie vilken söker nå sitt syfte genom 

att undersöka aktörers upplevelser och tolkningar. En fallstudie är lämplig då ett avgränsat fall 

studeras för att skapa djupare förståelse för ett fenomen (Bryman, 2002; Creswell, 2007; Yin, 

2009). Denna studies design kan ses som en single instrumental case study (Creswell, 2007), 

då undersökningen utifrån det avgränsade fallet söker djupare förståelse för personalchefernas 

upplevelser av sin arbetsroll och sitt inflytande i organisationen, samt hur detta är kopplat till 

personalfunktionens organisering.  Till viss del har studien även fenomenologisk inspiration, 

då vår utgångspunkt är att aktörernas tolkningar är den verklighet som är relevant att studera 

och som kan studeras (Kvale och Brinkmann, 2009). 

Undersökningens forskningsfrågor behandlar hur personalcheferna upplever studiens centrala 

aspekter, vilket utifrån Yin (2009) motiverar valet av fallstudiedesign. Vidare syftar denna 

studie till att utifrån det valda fallet belysa personalchefernas aktuella upplevelser av 

forskningsproblemet (a.a.). Fallstudier har ofta longitudinella inslag där ett fall studeras under 

en längre tidsperiod (Bryman, 2002; Creswell, 2007; Yin, 2009). Då tidsramarna för denna 

studie är begränsade genomfördes datainsamling under en kort och koncentrerad period. 

Undersökningen inleddes dock med en förstudie med retrospektiv inriktning, vilken bidrog till 

en djupare förståelse av fallets kontext och historiska utveckling. Det har även förekommit 

retrospektiva inslag i intervjustudien när intervjupersoner reflekterat över tidigare upplevelser. 

Även dokument har studerats vilket bidragit ytterligare till en förståelse för fallets kontext. 

Detta förfarande stöds av Bryman (2002) som menar att ett longitudinellt element kan läggas 

in genom att analysera dokument och göra retrospektiva intervjuer. 

Datainsamling och urvalsmetod 

Tillträde till fältet 

En av oss hade sedan tidigare kontakt med en av personalcheferna på avdelningen genom ett 

mentorskapsprojekt, vilket möjliggjorde tillträde till avdelningen. Studien tog sin början i att 

vi formulerade ett intresseområde och ett preliminärt forskningsproblem vilket presenterades 
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under ett möte med personalchefen, ytterligare en personalchef samt den funktionellt 

personalansvarige.
11

 Det var i samband med detta möte som fallet avgränsades och 

intervjupersoner valdes. Vi har således fått tillträde genom vad Aspers (2007) kallar 

grindvakter, vilket är individer som kan öppna dörrar i organisationen. Det kan 

problematiseras huruvida denna etablerade relation med en av personalcheferna, samt detta 

första initiala möte med ett par av dem kan ha påverkat studien. Repstad (1999) menar att 

forskaren riskerar att bli betraktad som en representant för den som godkänner studien. Vi har 

dock inte upplevt att så varit fallet, istället tycktes samtliga intervjupersoner uppskatta vår 

närvaro och möjligheten att få framföra sina åsikter. Under hela arbetet med studien har vi 

varit medvetna om att relationen kan ha inverkat på vår förståelse av fallet och har därför fört 

en kontinuerlig diskussion för att studien ska ha ett empiriskt underlag.  

Urvalsmetod  

Fallet har formulerats och avgränsats i en växelverkan mellan teori och empiri vilken hade sin 

utgångspunkt i vår intresseformulering (Aspers, 2007). Som exempel kan nämnas att vi från 

början intresserade oss för personalchefers roll i organisatoriskt beslutsfattande men i mötet 

med fältet fann att detta var starkt förknippat med organiseringen av personalfunktionen, 

vilket ledde oss vidare till ett teoretiskt resonemang om personalfunktionens inflytande. 

Intervjustudien avgränsades till avdelningens fem personalchefer i samband med ett öppet 

möte i studiens inledande fas. Utifrån Creswells (2007) beskrivning av urvalstyper kan fallets 

avgränsning ses som ett intensitetsurval då det är rikt på information om det för studien 

intressanta fenomenet. Intervjupersonerna valdes då de är att betrakta som en homogen grupp 

vilket bidrar till en fokusering av studien samt möjliggör jämförelse mellan deras utsagor. 

Creswell (2007) rekommenderar att cirka fem personer studeras i en fallstudie för att kunna 

identifiera teman och genomföra tematiserade analyser. De fem intervjupersonerna i detta fall 

är en totalpopulation då samtliga personalchefer på avdelningen intervjuades. Fallets sjätte 

deltagare har en särskild ställning som funktionellt personalansvarig.  

De fem intervjupersonerna har en arbetat inom personalyrket mellan tolv till tjugotvå år och 

har arbetat i den studerade organisationen omkring fyra till trettiofem år. Både kvinnor och 

män har intervjuats men vi har valt att kalla alla intervjupersoner för ”hon” då det är en 

                                                 

11 Detta möte behandlas nedan under rubriken förstudie. 
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kvinnodominerad bransch. Avsikten är att minimera risken att intervjupersonerna känner igen 

varandra, då de vet vilka som deltagit i studien.  Den funktionellt personalansvarige kallas för 

”han” då det är en särskild roll varmed han är svår att anonymisera i förhållande till övriga 

intervjupersoner. En diskussion har förts med intervjupersonen om detta och han uppgav att 

han inte upplevde det som ett problem. Han har arbetat i organisationen sen åttiotalet. 

Förstudie 

Det öppna möte som hölls initialt med tre av deltagarna i fallet är utifrån Aspers (2007) att 

betrakta som en förstudie, vilket är ett flexibelt sätt att möta fältet. Syftet med förstudien var 

att skapa en kontakt med fältet samt bredda vår kunskap om fallet, vilket enligt Aspers (2007) 

är en förutsättning för att skapa god forskning. Under mötet diskuterades studiens 

övergripande syfte och inriktning, vilket bidrog till att forma fallet och välja intervjupersoner. 

Därutöver diskuterades konfidentialitetsaspekter som att organisationens namn inte skulle 

nämnas och huruvida deltagarna kunde garanteras anonymitet gentemot varandra, då gruppen 

består av ett fåtal medlemmar som arbetar nära varandra. För att anonymisera organisationen 

och intervjupersonerna har vi valt att inte använda deras namn och kön och presenterar ett 

förenklat organisationsschema i resultatet. I linje med Repstads (1999) rekommendationer 

gjordes en överenskommelse om att deltagarna skulle få ta del av den färdiga studien och 

eventuella förbättringsförslag som studien skulle kunna leda till. Under detta möte bokades 

även en pilotintervju och fem intervjuer in.  

En kombinerad förstudie och pilotintervju genomfördes sedan med den funktionellt 

personalansvarige. Intervjupersonen valdes ut på grund av sin särskilda position i gruppen och 

då han på grund av sin långa anställningstid i företaget ansågs besitta mycket information om 

fallet. Intervjun syftade till att skapa utvidgad kunskap om fallet och utforska vilka teman som 

var utmärkande för fallet (Kvale & Brinkmann, 2009). Vi deltog båda i intervjun, en av oss 

ställde frågorna och den andra förde anteckningar och ställde följdfrågor vid behov. Den 

funktionellt personalansvarige uppmärksammades om att han kan identifieras av de andra 

intervjupersonerna i fallet och har valt att medverka med denna vetskap. Detta kan ha 

påverkat hans utsagor, dock bedömer vi risken för detta som förhållandevis liten då intervjuns 

innehåll inte var av känslig karaktär och vi upplevde att han gärna delgav oss sina åsikter. 

Resultatet från den kombinerade förstudien och pilotintervjun var att vi identifierade teman 

för intervjustudien och delgavs en historisk bakgrund till fallet vilken presenteras i resultatet.  
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Dokument- och intervjustudie  

I samband med förstudien införskaffades dokument med relevant information om det aktuella 

fallet. Bland annat ett organisationsschema, organisationsmålsättningen och ett internt 

publicerat policydokument där företagets HR-plan och fokusprocesser presenteras. Dessa har 

använts för att skapa en djupare förståelse för organisationsstrukturen och det aktuella fallet. 

Detta stöds av Silverman (2006) som menar att dokument ofta används för att få en bättre 

övergripande bild av en social institution, exempelvis en organisation. 

Studiens huvudsakliga empiriska material har insamlats genom kvalitativa, semistrukturerade 

intervjuer med de fem personalcheferna i fallet. Intervjuer är en lämplig insamlingsmetod, då 

studien önskar undersöka falldeltagarnas upplevelser och söker förståelse för deras syn på sin 

livsvärld (Bryman, 2002; Kvale & Brinkmann, 2009). Vi har upplevt det som problematiskt 

att använda helt ostrukturerade intervjuer, då dessa kräver stor kunskap om såväl 

forskningsområdet samt vana i att intervjua (Kvale & Brinkmann, 2009). Därför har en 

semistrukturerad intervjuform valts som utgår från vissa förutbestämda teman och frågor, men 

lämnar utrymme för intervjupersonernas egna reflektioner (Bryman, 2002). Denna metod är 

även lämplig för att kunna jämföra utsagor, utan att begränsa intervjupersonernas egna 

tolkningar och möjligheter att beröra det de finner relevant för att förstå forskningsproblemet 

(a.a.). En semistrukturerad intervjuguide skapades i samspel mellan teori, tidigare forskning 

och den information som kommit fram under förstudien (Aspers, 2007).  

Intervjuerna var omkring fyrtio minuter och genomfördes i företagets lokaler vid två separata 

tillfällen. Först intervjuades två av fallets deltagare, varefter intervjuguiden justerades något 

utifrån den nya kunskap som inkommit för att skapa bättre fokus mot problemområdet.
12

 

Därefter genomfördes ytterligare tre intervjuer. Under de fem intervjuerna har vi utgått från 

intervjuguiden men tillämpat inställningen att det är intervjupersonernas associationer som är 

relevanta, vilket inneburit att intervjuerna fått något olika fokus. Justeringen av intervjuguiden 

anser vi därför godtagbar, då samtliga intervjuer innehåller de övergripande teman som satts 

upp, vilket även möjliggör jämförelse. Samtliga intervjuer spelades in, med deltagarnas 

godkännande. Detta som minneshjälp, men även för att underlätta för oss att ha fokus på 

intervjupersonen (Repstad, 1999). Vid intervjutillfället informerade vi om att det finns en risk 

för att de intervjuade ska kunna känna igen varandras utsagor, då de arbetar i en liten grupp. 

                                                 

12 Se bilaga 1 för intervjuguide. 
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Ingen av intervjupersonerna uppgav att de upplevde detta som problematiskt. Vi har båda 

deltagit i samtliga intervjuer. En som ansvarig för att hålla i intervjun och en för att föra 

anteckningar och hjälpa till med att ställa följdfrågor, dessa roller alternerades. Denna 

uppdelning valdes då vi inte är vana intervjuare och bedömde att vi på detta sätt hade större 

möjlighet att få informationsrika svar. Vi upplevde intervjupersonerna som intresserade av att 

delta i studien och att stämningen under samtliga intervjuer var trevlig och avslappnad och vi 

tror att intervjupersonerna upplevde det likadant. Creswell (2007) menar att det finns en risk 

för att intervjuaren med sin forskarroll får ett övertag i intervjusituationen. Då vi som 

studenter intervjuade erfarna personer inom personalområdet upplevde vi inte denna obalans. 

Vissa av intervjupersonerna hade mycket att uttrycka inom områden som låg utanför studiens 

syfte, men de lät sig ändå föras tillbaka till intervjutemana vilket resulterade i ett större 

empiriskt material.   

Analys och kodning 

Silverman (2006) anser att dokument bör betraktas som bilder av verkligheten och att 

forskaren kan analysera dessa bilders effekt på hur fenomenet betraktas. I denna studie är 

analysen främst koncentrerad till intervjudata och har ej i detalj fokuserat på dokumenten. 

Dessa har använts som bakgrund för att underlätta vår förståelse för hur organiseringen ser ut 

men även som ett komplement vid tematisering och analys av intervjuerna.  

De inspelade intervjuerna samt pilotintervjun transkriberades för att underlätta kodningen av 

resultatet och analysen (Aspers, 2007). Transkriberingen förenklade vår reflektion då den 

möjliggjorde tillbakablickar till intervjupersonernas svar flera gånger. De transkriberade 

intervjuerna har kodats enligt Aspers (2007) marginalmetod. Först grundkodades materialet i 

olika teman och därefter kodades intervjuernas substans med hjälp av färgpennor i 

marginalen. Kodningen skedde utifrån ett kodschema som vi satt upp utifrån vår teoretiska 

förförståelse av de övergripande temana, såsom organisering, administrativt stöd, beslut, 

ledning/styrning och makt men påverkades även av särskilt intressanta utsagor i empirin som 

gav ytterligare koder. Dessa koder har sedan sammanfattats i de teman som presenteras i 

resultatet. Den kombinerade förstudien och pilotintervjun kodades inte utan användes för att 

sammanfatta en bakgrund och kontext till fallet, vilken presenteras i resultatet.  
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Analysen av det empiriska materialet inleddes med kodningen. Därefter har vi använt oss av 

det Kvale och Brinkmann (2009) kallar meningskoncentrering, som innebär att vi 

sammanfogat långa uttalanden från olika intervjupersoner till kortare formuleringar av de 

teman som identifierades i kodningen. Dessa teman har sedan sammanlänkats med studiens 

teoretiska ram för att söka svar på undersökningens forskningsfrågor.  

Kvalitetsaspekter  

Till viss del baseras studiens teoretiska bakgrund på kurslitteratur och vi använder även två 

andrahandsreferenser då vi inte kunnat få tag på förstahandskällan. Detta upplever vi som 

något problematiskt då det kräver en tillit till att författaren har tolkat teoretikern rätt. Detta 

kan påverka studiens kvalité negativt men då vi vävt samman dessa källor med såväl övrig 

teori som tidigare forskning anser vi att vi totalt sett uppnått en god kvalité.  

Kvale och Brinkman (2009) menar att en studies reliabilitet går att kontrollera utifrån dess 

replikerbarhet. Dock är det svårt att kontrollera reliabiliteten i kvalitativa studier då intervjuer 

bygger på unika möten mellan två eller flera individer (a.a.). För att underlätta för replikering 

har vi noggrant antecknat val av metod löpande under studiens gång och skildrat detta i 

studiens metodkapitel. För att uppnå en transparent forskningsprocess har vi även enligt 

Silvermans (2006) rekommendationer valt att spela in och transkribera alla intervjuer. Att 

presentera långa utdrag av data är en annan metod för att höja reliabiliteten. Det sista har inte 

rymts inom de angivna ramarma för denna uppsats, varför kortare belysande citat från 

intervjupersonernas utsagor använts. 

För validering har triangulering använts genom att vi kombinerat teori med intervju- och 

dokumentstudier vilket rekommenderas av Creswell (2007) då flera källor som ger stöd 

samma resultat ger studien en högre validitet. I övrigt har vi strävat efter att arbeta med täta 

beskrivningar och även i uppsatsen presentera många belysande citat, så att studiens resultat 

ska vara möjliga att i viss grad teoretiskt relatera till andra områden. Vi har även valt att i 

metodkapitlet beskriva vår egen relation till organisationen där studien genomförts och gjort 

en kritisk granskning av hur vi genomfört studien. Detta utifrån Creswell (2007) som menar 

att det är viktigt att ange sina egna förkunskaper då dessa påverka hur studien genomförts och 

dess resultat.  
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Forskningsetik 

Denna studie är genomförd enligt Vetenskapsrådets ”Forskningsetiska principer” inom 

humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet [Elektronisk källa]). 

Studien syftar till att finna ny kunskap i enighet med forskningskravet, samtidigt som hänsyn 

har tagits till individers rätt till skydd mot otillbörlig insyn i deras privatliv. Utifrån 

informationskravet och samtyckeskravet har intervjupersonerna blivit upplysta om studiens 

övergripande syfte, att deltagandet är frivilligt och kan avbrytas. Samtliga intervjupersoner 

har samtyckt till att delta. Intervjupersonerna har även informerats om att studien blir en 

offentlig handling samt att datamaterialet enbart kommer användas i forskningssyfte enligt 

nyttjandekravet. Även om studien inte undersöker etiskt känsliga ämnen är vi medvetna om 

att respondenterna kan uppleva intervjusituationen som problematisk, exempelvis se en risk 

för att arbetsgivaren kan få tillgång till känsliga utsagor. Studiedeltagarna har därför noga 

avidentifierats och deras personuppgifter har behandlats konfidentiellt. Dock berör studien en 

mindre grupp som arbetar nära, varför vi informerat deltagarna om att det finns en risk att de 

kan identifiera varandra. Samtliga studiedeltagare delges den färdiga studien. Vi är medvetna 

om att de forskningsetiska principerna inte är avsedda att ersätta våra egna bedömningar och 

har därför gjort egna etiska bedömningar och reflektioner under studiens gång. 

Resultat 

I detta kapitel presenteras studiens resultat. Kapitlets inleds med en definition av det 

valda fallet och dess organisationsstruktur. Därefter följer en tematisering av 

intervjustudiens empiriska material.  

Organisationsstruktur 

Den valda personalfunktionen är decentraliserat organiserad och verkar inom en större 

avdelning på ett stort industriföretag. Personalcheferna sitter utplacerade på olika 

underavdelningar och arbetar mot två till tre avdelningar. De är strukturellt underställda 

chefen på den avdelning där de är placerade. Den funktionellt personalansvarige verkar 
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samordnande i personalfrågor men har inget chefsansvar över personalcheferna. Positionen är 

strukturellt på en högre nivå än personalchefernas och arbetar främst mot sektorcheferna. Den 

funktionellt personalansvarige är även länken till den större personalorganisationen i 

företaget.
13

 

 

Figur 1. En förenklad schematisk modell av den studerade organisationen.  

Personalfunktionen har tidigare haft en centraliserad organisationsstruktur med två starka 

personalchefer i toppen, en på tjänstemannasidan och en på arbetarsidan och ett väldigt 

styrande arbetssätt. Den funktionellt personalansvarige beskriver denna tid som: 

”HR var väldigt centralt, väldigt dominerande och det var lite medverkan från cheferna” 

(Funktionellt personalansvarig). 

”Vi tyckte nog att vi jobbade väldigt effektivt, just om man tar en enskild fråga, rekrytering då om vi 

tar det exemplet  /…/ men det vi, det vi saknade var nog det här med att vi hade relativt lite kontakt 

med verksamheten” (Funktionellt personalansvarig). 

Under 90-talet skedde en förändring i personalfunktionen mot en decentraliserad 

organisationsstruktur som har vidareutvecklats och finns kvar idag. En central expertfunktion 

finns kvar för att hantera exempelvis arbetsrätt, friskvård och lön. Förändringen berodde till 

stor del på önskemål från linjen som kände lågt engagemang i personalfrågor, då de kände sig 

allt för styrda av den centrala personalfunktionen. Decentraliseringen förde 

personalfunktionen närmare verksamheten, både i sitt sätt att arbeta och genom att de rent 

fysiskt lokaliserades i linjen och att de blev underställda tekniska chefer. 

                                                 

13 Denna större personalfunktion (med bland annat en central expertfunktion som hanterar exempelvis 

arbetsrätt, friskvård och lön) behandlas dock inte närmare i denna studie då fokus ligger på det valda 

fallet och de fem intervjupersonernas upplevelser av sin arbetsroll, sitt inflytande och sin organisering.  
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”HR-funktionen kom in som en del av verksamheten, inte som specifik HR-fråga utan att man började 

se att HR är en viktig del av verksamheten /.../ och det var ju en kunskap både från HRs sida, att HR 

är inget separat spår, och från verksamhetens sida /.../ precis lika naturligt som vi ska ha 

teknikutveckling, och ekonomiutveckling, så ska vi ha personalutveckling” (Funktionellt 

personalansvarig). 

Den funktionellt personalansvarige menar även att organiseringen har gjort att linjecheferna 

får ett större intresse av personalfrågorna.  

”… cheferna känner att det här är en del av min verksamhet, det är inget främmande där borta, 

någon som kommer och säger till mig, utan jag känner att jag behöver det här för att leda min 

verksamhet” (Funktionellt personalansvarig).  

Idag deltar personalcheferna varje vecka i ledningsgruppsmötena på de avdelningar de arbetar 

mot. De sitter även som ansvariga i var sin processgrupp som arbetar strategiskt med olika 

personalfrågor där personalrepresentanter från företagets olika övergripande avdelningar finns 

med. Den funktionellt personalansvarige deltar i ledningsgruppmötet på sektornivå och deltar 

i en personalledningsgrupp tillsammans med personaldirektören. Personaldirektören ingår i 

gruppen chefer närmast företagsledningen men i organisationens högsta ledningsgrupp 

representeras personalfunktionen av verksamhetschefer vilket hör samman med att 

personalansvaret ytterst ligger hos linjen och ska fungera som en integrerad del.  

”… det här har och göra med /…/ dom som sitter i företagsledningen, dom säger vi är högsta 

verksamhetschefer, det betyder att jag är också högsta HR-chef” (Funktionellt personalansvarig). 

Sammanfattningsvis har personalfunktionen gått från att inneha företagets personalansvar och 

arbeta i en centraliserad struktur till en decentraliserad struktur där personalansvaret ligger 

hos linjecheferna. Personalcheferna är underställda avdelningschefer i verksamheten och sitter 

på avdelningen som deras chef leder, men arbetar även mot en till två andra avdelningar.  

Personalchefsrollen 

Målsättningen för personalcheferna är enligt den funktionellt personalansvarige att stödja 

linjecheferna i deras arbete med att leda verksamheten och ta fram de förutsättningar och 

verktyg som linjen behöver för att lyckas med det övergripande tekniska verksamhetsmålet. 

Samtliga intervjupersoner beskriver att de har en generalistroll som innebär att de ger 

linjecheferna stöd och råd i personalrelaterade frågor och att de i vissa fall fungerar styrande. 



21 

 

Rollen beskrivs som övervägande operativ och de berättar att det strategiska arbetet får 

mindre plats.  

”… vi gör allt ifrån att ibland vara inne och peta i ganska små detaljer till att försöka jobba med 

strategier och tänka lite nytt eller, ja tänka strategiskt” (IP1).   

Ett sätt att arbeta strategiskt är genom processgrupperna där personalcheferna fokuserar på 

olika personalprocesser, till exempel rekrytering, kompetensutveckling, löner och förmåner. 

En annan del av det strategiska arbetet som beskrivs är möjligheten att tänka långsiktigt och 

verka för att skapa en attraktiv arbetsplats.  

”… medarbetarna ska vilja komma hit, gärna stanna kvar, och inte sluta” (IP1).  

Detta stöds av samtliga intervjupersoner som menar att en central målsättning med 

personalarbetet är att säkerställa kompetensförsörjning till verksamheten. Genom att tänka 

långsiktigt kan personalfunktionen bidra till verksamhetens mål vilket flera av 

intervjupersonerna beskriver som det viktigaste i deras arbetsroll:  

”HR ska inte finnas till bara för att, utan vi ska skapa mervärde för organisationen” (IP3).  

Flera av intervjupersonerna berättar att det är viktigt för personalfunktionen att vara en 

integrerad del av verksamheten, och inte ett sidospår, för att de i sin arbetsroll ska kunna bidra 

till och skapa värde för verksamheten. Ett par av dem framhåller dock att de ändå har en 

särskild ställning som personalexperter och att personalchefsrollen till viss del även går att se 

som en stabsroll där personalchefen både är lite utanför och samtidigt en del av linjen.  

Intervjupersonerna beskriver att arbetsrollen formas av att det är linjecheferna som har det 

formella personalansvaret. Då linjecheferna är tekniska chefer och sällan har en bakgrund 

inom personal blir personalchefernas stödjande roll viktig för verksamhetens personalarbete. 

Därför ingår det också i personalchefernas roll att informera och i vissa fall leda sina 

linjechefer genom övergripande personalprocesser. Flera av intervjupersonerna beskriver 

också att linjecheferna ofta kommer och vill bolla idéer i olika personalfrågor och att de 

fungerar som ett stöd för linjecheferna i deras beslutsfattande.  

”… jag tycker att vi har hittat liksom ett, ett bra sätt att jobba på. Ett lagom, en bra nivå där vi 

liksom vet var vi har varandra och jag vet vad de efterfrågar och vart de behöver stöd liksom, och då 

kan jag ju lägga in mina insatser där. Jag kan jobba proaktivt också då för att stötta dem”(IP3). 

Personalcheferna beskriver att en fördel med att arbeta tätt med linjecheferna är att det blir 

lättare att se vilka stödbehov som finns och att kunna arbeta förebyggande mot dessa. Dock 
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påpekar några av intervjupersonerna att deras roll är lite olika, då avdelningarna de arbetar 

mot är olika stora. Detta framhålls som en anledning till att cheferna i linjen kan ha olika 

uppfattning om personalchefsrollen.  

Sammanfattningsvis upplever intervjupersonerna sin arbetsroll som i första hand stödjande 

och rådgivande. Men de arbetar även drivande och styrande med olika personalprocesser. En 

viktig del i rollen som personalchef är att bidra till verksamheten och skapa mervärde för 

organisationen. Samtidigt framhåller några intervjupersoner att de trots sin fysiska 

lokalisering i linjen till viss del har en dubbel roll där de även står lite utanför linjen som en 

stab eller en expertgrupp.    

Den decentraliserade organisationsstrukturens 

för- och nackdelar 

Samtliga personalchefer menar att den främsta fördelen med den decentraliserade 

organiseringen och deras lokalisering i linjen är att det ger en nära kontakt med verksamheten, 

cheferna och de beslut som tas. Den geografiska lokaliseringen i linjen är något som 

personalcheferna betonar som en förutsättning för att skapa en god relation och ett förtroende 

mellan personal och organisationens tekniska verksamhet. 

”… det blir inte lika mycket vi och dem när vi sitter i linjen” (IP5). 

En nära relation och ett gott samarbete mellan personalchefen som har kompetensen i 

personalfrågor och linjechefen som har befogenheten att ta beslut över medarbetarna beskrivs 

av flera som en förutsättning för ett bra personalarbete. Detta är viktigt då den 

decentraliserade organiseringen innebär att personalcheferna är strukturellt underställda 

avdelningscheferna som fattar beslut i personalfrågor. Den funktionellt personalansvarige 

menar att organisationsstrukturen skapar förutsättningar för ett bra samarbete:  

”Det är ju mycket det här med förtroende för varandra, öppen dialog /…/ det är kommunikation med 

förtroende så att säga”(Funktionellt personalansvarig).  

Alla intervjupersonerna resonerar kring huruvida den decentraliserade organiseringen är 

tillräckligt effektiv, eller om en annan organisering skulle fungera bättre. Flera av 

personalcheferna uttrycker att en nackdel med decentraliseringen är att personalcheferna har 

olika arbetsbörda vilket gör att de inte kan ge helt jämförbar service. De framhåller även att 

detta leder till att de inte alltid kan agera samspelt mot linjen, vilket kan vara en nackdel då 
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det gör det svårare att för personalcheferna att sätta ner foten gentemot linjen än om de hade 

haft en annan organisering. En personalchef menar att en geografisk samlokalisering skulle ge 

möjligheter att lösa problem kontinuerligt.  

”Jag kan se fördelar om vi skulle samlokalisera oss. Alla personalchefer och administratörer på en 

ganska strategisk plats mitt i verksamheten. Jag tror vi skulle bli effektivare och kunna lösa mycket 

frågor dagligen istället för att spara dem till gemensamt möte”(IP2) 

De flesta av intervjupersonerna är dock osäkra på om de skulle bli mera effektiva genom en 

omorganisering. Även den funktionellt personalansvarige nämner detta och menat att: 

”… effektiviteten, det är klart att, att skulle vi köra det här mycket mera centralstyrt så skulle vi per 

tidsenhet kunna köra igenom fler ärenden, så e det ju då. Men frågan är kvalitén på dem, och det är 

ju svårare att mäta” (Funktionellt personalansvarig).  

En oro som flera av personalcheferna också uttrycker är att en mer central personalfunktion 

riskerar att bli en isolerad stab utan kontakt med verksamheten.  

”… sitta där på vår lilla kammare och sen ibland gå ut i verksamheten och /…/ mer en stab som inte 

kände till lika mycket om den här pulsen i verksamheten” (IP1).  

Risken att en centralisering skulle leda till en sämre kontakt med och kunskap om 

verksamheten är återkommande i intervjupersonernas utsagor. Flera menar att det skulle göra 

det svårare att bidra med stöd. En personalchef menar dessutom att råd från en centraliserad 

personalavdelning riskerar att uppfattas som pekpinnar som kan mottas negativt i linjen.  

Intervjupersonerna berättar att det pågår en diskussion om att införa ett tre-rörssystem, där 

varje sektor ska stödjas av minst en personalchef och en personalman utifrån rörets 

personaltäthet och behov, vilket skulle ge en jämnare fördelning. 

”Jag tror att vi ska ha kvar anknytningen till våra chefer i linjen men jag tror att vi skulle behöva 

jobba lite mer i de här rören /…/ jag tänker att vi skulle kunna vara ett team.” (IP4) 

En fördel som beskrivs är att arbetet kan bli mer fokuserat och tydligt. Dock finns även en 

rädsla för att förlora kontakten med medarbetarna och verksamheten.   

”Vi kan ha ett tajtare samarbete och vi har samma agenda och vi kan styra och styras på samma sätt. 

Problemet är ju att vi, eller nackdelen skulle ju kunna bli att vi kommer längre ifrån, vi kommer 

högre upp i hierarkin liksom, längre ifrån där det händer.” (IP3) 

Några av personalcheferna tar även upp att det är svårt att utreda denna typ av omorganisering 

internt, då det kan betyda att två av dem får en annan typ av position. I diskussionen om en 
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eventuell omorganisation framkommer även önskemål från några av intervjupersonerna på en 

chef strukturellt positionerad över personalcheferna. 

”Ett decentraliserat HR-arbete med en stark ledare i toppen som hjälper till med att implementera 

HR-processerna och med delaktighet i /…/ rören.” (IP5) 

Dock är inte alla intervjupersoner överrens om att en gemensam chef skulle förbättra 

personalarbetet. Majoriteten av dem uttrycker istället att närheten och kopplingen till 

verksamheten är viktigare för deras arbete. 

Intervjupersonerna resonerar kring huruvida en förändrad organisationsstruktur skulle kunna 

bidra till att göra deras arbete mera effektivt och tydligt. Ett par av intervjupersonerna är 

försiktigt positiva till en ökad samordning av deras arbete och menar att det skulle göra 

servicen och stödet till cheferna mer jämförbart och ge dem mera tyngd till sina beslut.  

”… det skulle nog kunna skapa ännu större mervärde om vi skulle komma med en mer samlad bild, 

som en samlad trupp liksom” (IP3). 

”… vi behöver synka oss, så att vi har en gemensam syn på det här, så att inte jag bestämmer något 

på min avdelning och så har [Namn] bestämt något annat på sin avdelning” (IP2). 

En av intervjupersonerna menar dock att en utökad samordning av arbetet inte är nödvändig 

och att konsensus i småfrågor inte behövs för att göra ett bra arbete. En nackdel med ett mer 

samordnat arbetssätt som flera intervjupersoner tar upp är att det kräver fler möten och 

riskerar att göra arbetet mer tungjobbat.  Även en av intervjupersonerna som uttalat sig 

positivt om en ökad samordning menar att det kan vara svårt att genomföra på ett bra sätt, då 

arbetet är styrt utifrån linjens behov: 

”… vi vill inte vara för byråkratiska och fyrkantiga och säga så här måste ni göra utan vi vill att 

cheferna också ska kunna styra lite” (IP4).  

 Denna åsikt delas av flera intervjupersoner som betonar att det är bra med en viss 

arbetsmässig flexibilitet utifrån avdelningarnas olika behov. Även den funktionellt 

personalansvarige framhåller linjens behov när han beskriver samordningen: 

”I dom frågorna där ledningen vill att vi ska samordna oss eller dom frågorna där vi ser att vi är, det 

är bra om vi samordnar oss så ska vi göra det. I övrigt ska vi jobba inom respektive avdelning.” 

Sammanfattningsvis upplever intervjupersonerna i första hand att den decentraliserade 

organiseringen skapar bra förutsättningar för deras arbetsroll då de kan arbeta integrerat med 

linjen och därigenom få tillgång till information om verksamheten. Organisationsstrukturen 

underlättar också för ett gott samarbete med linjecheferna, vilket framhålls som viktigt för att 
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personalcheferna ska kunna påverka de beslut som fattas i linjen. Det framkommer att 

personalcheferna i huvudsak är nöjda med att styras av tekniska chefer även om de ibland 

saknar den samordning och tyngd som en gemensam chef skulle kunna ge. De ser dock vissa 

nackdelar med att arbetsbelastning och arbetsmetoder varierar mellan avdelningarna, men 

menar att det kan vara svårt att få till en ökad samordning. Detta då avdelningarna har olika 

behov och personalarbetet i hög grad styrs av linjen samt att det riskerar att leda till att 

personalcheferna förlorar sin verksamhetsanknytning. Dock pågår en diskussion mellan 

intervjupersonerna om deras arbete skulle bli bättre av en annan organisering.   

Personalchefernas inflytande i organisationen 

Intervjupersonerna beskriver att de inte arbetar så styrande utan att det är linjecheferna som 

tar beslut i de flesta operativa personalfrågor. Detta beskrivs av personalcheferna som både 

bra och dåligt. En intervjuperson beskriver att en effekt av detta är att det i vissa fall kan 

förekomma ett tiotal skilda mallar i de olika avdelningarna för att genomföra samma process. 

Hon upplever detta som ineffektivt och menar att det finns ett behov av tydliga och styrande 

beslut från personalfunktionen. En annan effekt av att linjecheferna har beslutsbefogenheten 

är enligt intervjupersonerna att personalcheferna ibland fattar beslut som sedan inte får någon 

verkan i linjen eftersom linjecheferna ofta kan gå emot beslutet om de har en annan åsikt. En 

intervjuperson beskriver en situation där det hände och menar att det kan vara frustrerande:  

”… vi hade alltså fattat ett beslut i personalchefgruppen, som en chef ville gå emot /…/ nu får vi sätta 

ner fötterna liksom sa jag till [Funktionellt personalansvarig] /…/ Han gick till ledningen och förde 

den här diskussionen, vad tror ni hände? Nej, det blev utbetalt i varje fall /…/ vad får vi för 

förtroende när vi har fattat det här beslutet och det fanns, jag kan se att man ska ha en viss flexibilitet 

vid specifika behov, här fanns inget specifikt behov.” (IP5) 

Detta belyses även av en annan intervjuperson som förklarar: 

 ”… ibland får vi göra som cheferna vill, för det är de som är våra kunder”(IP4). 

Personalcheferna är därför beroende av att förankra sina förslag och idéer hos linjen och 

känna av linjechefernas reaktioner innan de kan driva igenom beslut. Trots att flera uttrycker 

en viss frustration över detta är de överens om att personalprocesserna måste ha stöd i linjen 

för att ge resultat. 

”… jag har ju inte mandat att säga att nu gör vi såhär pang liksom. Genom att bara säga, utan det är 

ju upp till mig att bevisa att det är bättre, eller att försöka diskutera, resonera och lägga fram det på 
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ett så smart sätt att dom köper det /…/ och då handlar ju det om att motivera och förklara och få dom 

övertygade om varför det är bra” (IP2) 

Några personalchefer framhåller dock att personalavdelningen har andra kunskaper i 

personalfrågor än de tekniska cheferna och därför borde stå på sig mer mot linjen i vissa fall. 

Det framkommer även att det är tidskrävande att förankra ett beslut i linjen, då det ofta går 

flera vändor mellan personalchefer och linjechefer. Starkare personalbeslut skulle därför vara 

en fördel ibland. Ett par av intervjupersonerna tror att de rent formellt skulle kunna ha 

möjligheten att stå fast vid beslut redan idag. Dock är det en balansgång då personalansvaret 

ligger hos linjecheferna varför personalfunktonens tjänster måste vara efterfrågade i linjen.  

Ett forum genom vilket flera av personalcheferna menar att de skulle kunna få ett större 

inflytande är processgrupperna. Personalcheferna beskriver att de är ansvariga för att driva 

varsin personalprocess och är således experter inom gruppen och avdelningen på sin process. 

Processgrupperna har dock kommit olika långt i sitt arbete och därmed har personalcheferna 

olika möjligheter att påverka genom dessa. Dessutom påpekas att processgruppernas beslut 

ibland blir förbigångna av den centrala personalorganisationen eller av högre chefer. Några av 

intervjupersonerna uttrycker en förhoppning om att de genom processgrupperna och 

tillsammans i personalchefsgruppen skulle kunna skapa starkare personalprocesser med mer 

inflytande i organisationen.  

Personalcheferna har ett personalchefsmöte varje vecka för att diskutera såväl operativa som 

strategiska frågor. Flera av intervjupersonerna menar dock att de strategiska frågorna sällan 

hinns med.  

”… vi personalchefer har eget möte där vi skulle fokusera lite mer strategiska frågor, mer långsiktigt 

tänka framåt. Vi har inte kommit dit. Vi gjorde våran HR-plan i och för sig, så den kan vi känna oss 

stolt över. Det blir så mycket operativa frågor hela tiden”(IP2). 

Ett problem på personalchefsmötena som beskrivs är att de diskuterar mycket men att 

diskussionen sällan leder till beslut. De förklarar att detta beror på att de alla har samma 

position varför konsensusbeslut är de enda möjliga, vilket de ibland kan uppleva som 

frustrerande. Ett annat problem som flera av personalcheferna tar upp är att personalfrågor 

återkommer fast beslut har tagits. Ett par av intervjupersonerna uttrycker en önskan om en 

gemensam chef som kunde fatta avgörande beslut.  

”… ibland skulle jag önska att nån kunde säga att nej, okej nu har vi hört vad vi säger och vi tycker 

lite olika, men nu så gör vi så här /…/ nu kör vi” (IP3). 
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En annan intervjuperson menar: 

”… ingen är chef över den andra så att ingen kan säga att, men okej, nu har jag lyssnat in vad ni 

sagt här, nu bestämmer vi det här” (IP1).  

Några av intervjupersonerna uppfattar det som att den funktionellt personalansvarige skulle 

kunna fatta beslut över personalcheferna, då det kan sägas ingå i att koordinera gruppen.  

”[Funktionellt HR-ansvarig] har ett samordnande ansvar, så när det gäller våra personalprocesser 

så har ju han ett mandat att säga att vi bör göra likadant” (IP4). 

Det är också den funktionellt personalansvarige som har direktkontakt med de högre cheferna 

i organisationen och det är han som för vidare frågor, åsikter och beslut från 

personalchefsgruppen uppåt i organisationen.  

”… han är ju vår kanal upp till de högre cheferna /…/ så är ju han vår förlängda arm” (IP1).  

Personalcheferna har dock själva en viss kontakt med de högre nivåerna och ett eget 

inflytande i organisationen genom sitt deltagande i ledningsgrupper på olika nivåer. Alla 

personalcheferna deltar i de ledningsmöten som deras avdelningschefer leder. De upplever att 

de har stort förtroende på dessa möten, att det lyssnas på deras synpunkter och att det finns en 

efterfrågan av att prata personalfrågor. Några av intervjupersonerna antyder dock försiktigt att 

personalfrågorna skulle kunna prioriteras mera och få större tyngd.  

Flera av intervjupersonerna tar upp att personaldirektören inte sitter med i företagets högsta 

ledningsgrupp, vilket de menar påverkar deras möjlighet till inflytande. 

 ”… det visar ju på att HR inte har så stark pondus och det är väl lite det vi lider av kan jag tycka” 

(IP1). 

Några av intervjupersonerna upplever att representationen i företagets högsta ledningsgrupp 

är lite av en symbol för hur personal prioriteras i organisationen i stort. De anser att detta ger 

personalfunktionen mindre tyngd och uttrycker att personalfrågorna inte alltid kan förankras 

högst upp i organisationen vilket leder till mindre styrka och tydlighet i processerna. 

Sammanfattningsvis upplever intervjupersonerna att de har inflytande i organisationen, främst 

genom deras stödjande och rådgivande roll gentemot linjecheferna, men även genom deras 

deltagande i ledningsgruppsmötena. Dock framkommer att personalcheferna ibland upplever 

en frustration av att inte ha en formell befogenhet att styra utan att deras inflytande bygger på 

att de är efterfrågade av linjen. Några av intervjupersonerna menar att personalchefsgruppen 

skulle kunna ha en högre grad av inflytande över strategiska frågor genom sina 
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personalchefsmöten, men detta får i dagsläget inte så mycket utrymme då de operativa 

frågorna tar upp tiden. Både processgrupperna och personalchefsmötena är forum som flera 

menar skulle kunna ge personalcheferna ökat inflytande om de fick mer tyngd i 

organisationen. Några av intervjupersonerna framhåller personalfunktionens frånvaro i den 

högsta ledningsgruppen som en symbol för att personalfunktionen inte är så stark i företaget.   

Analys 

Kapitlet väver samman studiens teoretiska ram med det empiriska resultatet för att 

besvara forskningsfrågorna och ge en bild av hur organisationsstrukturen kan skapa 

kunskap om personalchefernas arbetsroll och inflytande. 

Studiens historiska skildring av personalarbetets organisering samt studiens empiriska resultat 

indikerar att intervjupersonernas arbetsroll och inflytande formas av personalfunktionens 

decentraliserade organisationsstruktur. Detta då det formella personalansvaret ligger hos 

linjecheferna och personalcheferna sitter i linjen. Studiens teoretiska ram visar att 

organisationsstrukturen kan skapa både hinder och möjligheter för personalchefernas 

inflytande i organisationen. I det empiriska underlaget diskuterar intervjupersonerna sin 

organisering och de för- och nackdelar som de ser med denna. Intervjupersonerna beskriver 

att organisationsstrukturen ger dem möjlighet att arbeta integrerat i verksamheten vilket är 

fördelaktigt då det ger tillgång till mycket information om dess behov och en nära kontakt 

med linjecheferna. Information belyses även i studiens teoretiska ram, då tillgång till 

information är en förutsättning för rationellt beslutsfattande (Barnard, 1938; Simon,1947). 

Utifrån detta kan den decentraliserade organiseringen vara ett medel som ger 

personalcheferna större möjligheter till inflytande i linjens beslutsfattande.  

En annan fördel med att arbeta integrerat i linjen som beskrivs av personalcheferna är att det 

ger möjligheter till ett gott samarbete med linjecheferna som har det formella 

personalansvaret. Utifrån studiens teoretiska ram kan ett gott samarbete mellan 

personalfunktionen och linjecheferna ge personalcheferna en möjlighet till större inflytande 

genom power-with (Follet, 1995; Losey m.fl., 2005; Purcell & Hutchinson, 2007). Detta 

framkommer även i denna studie personalcheferna till stor del har ett informellt inflytande 

som bygger på power-with då de i sitt arbete är beroende av ett fungerande samarbete med 

linjen. De fördelar med organisationsstrukturen som presenteras i empirin indikerar att 
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lokaliseringen i linjen ger personalcheferna tillgång till viktig information om verksamheten 

och dess behov. Därigenom får de en bättre möjlighet att bidra med sin kunskap och kunna 

skapa mervärde för organisationen.  

En nackdel med den decentraliserade organiseringen av personalfunktionen som framkommer 

i empirin är att personalcheferna i hög grad styrs av linjen och sina respektive chefer vilket 

ger dem mindre formellt inflytande, power-over, i organisationen (Follet, 1995). En följd av 

detta är i vissa fall ineffektivitet då varje linjechef har möjlighet att skapa en egen mall för 

samma personalprocess, vilket gör processerna otydliga (Flood, 1998 i Brandl m.fl. 2009). En 

annan följd av personalchefernas svaga formella ställning är att linjecheferna kan gå emot 

beslut som fattats av personalcheferna. Detta är ett exempel på hur linjen använder sig av den 

traditionella makten, power-over, medan personalcheferna i huvudsak använder sig av det mer 

informella inflytande som power-with möjliggör.  

En annan nackdel med organisationsstrukturen som framkommer i empirin är att 

personalcheferna har olika arbetsbelastning. Detta medför att de har svårt att ge jämförbar 

service till cheferna, vilket är i linje med Flood (1998 i Brandl m.fl. 2009) som poängterar att 

en decentraliserad organisering riskerar att leda till en bristande konformitet. Det empiriska 

materialet indikerar att den låga graden av standardisering i personalchefernas arbete gör det 

svårt för linjecheferna att veta vad som ingår i personalchefsrollen. Detta skapar en otydlig 

bild av personalfunktionen i organisationen. Den decentraliserande organiseringen kan 

således även vara ett hinder för personalfunktionens inflytande, då den till viss del skapar en 

underordnad och otydlig ställning gentemot linjen samt minskar möjligheten till power-over.  

Vissa av intervjupersonerna utrycker en önskan om att deras formella inflytande bör utökas. 

Flera av intervjupersonerna vill att detta ska ske genom starkare personalprocesser och mer 

samordning. Några vill dessutom förändra organisationsstrukturen och även införa en 

gemensam personalchef som kan ge mer tyngd till personalfunktionens beslut. Empirin visar 

på att power-with inflytande inte alltid upplevs som tillräckligt för att implementera 

personalpolicyer och goda praktiker i linjen.  Dock finns en oro för att ett inflytande baserat 

på power-over skulle tas emot negativt i linjen och upplevas som frånskilt verksamhetens 

behov. Om linjen inte stödjer personalprocesserna riskerar power-over inflytandet ge 

personalfunktionen mindre inflytande, då personalcheferna behöver linjens stöd för att deras 

beslut och idéer ska få genomslag i verksamheten (Purcell & Hutchinson, 2007). 
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Studiens resultat visar att organisationsstrukturen med dess möjligheter och hinder formar 

personalchefernas arbetsroll, vilket medför att rollen får olika inriktning i olika situationer. 

Flera olika arbetsroller skildras i empirin och de olika rollerna är formade av relationen till 

andra organisationsmedlemmar samt av organisationsstrukturen, vilket är en uppfattning som 

även stöds i Pritchards (2010) forskning. Utifrån såväl studiens teoretiska ram som empiriska 

resultat kan personalchefsrollen beskrivas som i första hand stödjande och rådgivande, 

samtidigt som den ofta har ett övergripande ansvar för personalprocesser (Hällsten, 2003; 

Ulrich m.fl., 2008). Det empiriska resultatet visar även att rollen till viss del fungerar drivande 

eller styrande i personalprocesser, vilket skildrar en del av dess komplexitet. Flera teoretiker 

framhåller att personalfunktionen genom att arbeta strategiskt eller styrande kan skapa 

mervärde för organisationen (Losey m.fl., 2005; Nkomo & Ensley, 1999 ; Pritchard, 2010). 

Att bidra med värde till verksamheten är något som även intervjupersonerna tydligt betonar 

som viktigt även om de främst framhåller den stödjande rollen, några önskar dock att de 

skulle kunna arbeta mera långsiktigt. Med bakgrund i Watsons (1997) resonemang kan rollen 

sägas innehålla en konflikt då personalcheferna innehar en chefsposition samtidigt som de är 

underställda avdelningscheferna. Därmed saknar de det formella inflytande som en 

chefsposition traditionellt sett har, vilket också framträder i studiens resultat. Nkomo och 

Ensley (1999) anser att om personalfunktionen accepterar rollen som outsiders within istället 

för att söka legitimitet genom en strategisk inriktning kan de verka för att föra samman olika 

nivåer i organisationen. Det empiriska resultatet tyder på att personalcheferna i studien har en 

outsiders within-position då de är en del av linjeorganisationen och är geografiskt placerade i 

linjen samtidigt som de tillhör en funktion med egna intressen och processer.  

Diskussion 

I detta kapitel förs en diskussion kring undersökningens resultat och analys. Därefter 

presenteras förslag på vidare forskning inom området. 

Syftet med studien är att skapa kunskap om hur personalchefer upplever sin arbetsroll och sitt 

inflytande i organisationen, samt att försöka förstå hur personalchefernas upplevelser av detta 

är kopplat till personalfunktionens organisationsstruktur. Under arbetet med studien har vi 

utvecklat en ökad förståelse för personalchefsrollen och har uppfattat att det finns en 

komplexitet i arbetsrollen och i att fungera som chef men samtidigt vara underställd linjen. 
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Studiens resultat och analys visar tydligt att organisationsstrukturen påverkar rollen, vilket 

också får stöd av studiens teoretiska ram. Detta genom att strukturen skapar olika 

förutsättningar för personalcheferna att verka i organisationen. Arbetsrollen upplevs som i 

första hand rådgivande men även till viss del styrande. Personalcheferna har främst inflytande 

genom sin nära relation och sitt samarbete med linjen, till vilket deras rådgivande roll bidrar. 

Den decentraliserade organisationsstrukturen med personalcheferna utlokaliserade i linjen 

upplevs som en förutsättning för att personalcheferna ska kunna arbeta integrerat med 

verksamheten och på ett bra sätt bidra till denna. Detta då organiseringen ger 

personalcheferna tillgång till förstahandsinformation om verksamheten vilken de även utifrån 

Simons (1947) perspektiv behöver för att kunna fatta rationella beslut. Vi uppfattar detta som 

att personalcheferna är i behov av denna information både för att de själva ska få kunskap om 

verksamheten och för att deras förslag ska uppfattas som legitima av linjen. Studiens analys 

visar även att personalchefernas organisering har möjliggjort en outsiders within-position, 

vilket beskrivs av Nkomo och Ensley (1999) som en möjlighet att ge rollen och yrket 

legitimitet. Organisationsstrukturen bidrar emellertid även till att skapa en otydlighet i 

personalchefernas arbetsroll, då den starka påverkan från respektive avdelning försvårar för 

samordning och konformitet i personalchefernas arbete. Detta ökar ytterligare rollens 

komplexitet då det försvagar personalchefernas formella ställning i organisationen och 

minskar deras möjligheter att gemensamt fungera styrande och att leda förändringsarbete.   

Då personalchefernas position i organisationen saknar det formella inflytande som en 

chefsposition traditionellt har, behöver de finna andra vägar för att få inflytande. Studien visar 

att personalcheferna främst har inflytande genom power-with, då de för ut sina idéer och 

processer genom ett nära samarbete med linjecheferna. Vi menar att det finns en dubbel 

förståelse av detta, då personalcheferna dels är beroende av detta samarbete för att ha 

inflytande och dels vinner kunskap och legitimitet genom den nära relationen till linjen. Follet 

(1995) framhåller även power-with som positiv då det är en gemensamt utvecklande och 

tillåtande form av inflytande som kan bidra till att förena olika uppfattningar genom 

kompromisser. Detta menar vi även kan vara en del i att personalcheferna i huvudsak är nöjda 

med att verka genom power-with. I studiens resultat framkommer dock att några av 

personalcheferna tror att de skulle kunna arbeta mer effektivt och bättre kunna bidra till 

verksamheten om de kunde samordna sig mera och få en högre grad av formellt inflytande, 

power-over, vilket indikerar att de inte alltid är tillfreds med de möjligheter till inflytande som 
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de har idag. Att de är nöjda med att verka genom power-with kan också förstås utifrån att de 

tror att det skulle vara svårt att få mer formellt inflytande och samtidigt behålla den nära 

verksamhetskopplingen och den goda relationen till linjecheferna.  

Historiskt har personalfunktionen främst betraktats som en stödfunktion i organisationen. 

Tidig forskning inom området som exempelvis Simon (1947) talar om ett administrativt stöd 

för organisationens operativa verksamhet. Frågor som lönesättning, rekrytering och utbildning 

har utifrån denna syn betonats och prioriterats som stödverksamheter i organisationer. Dessa 

områden betraktas dock även ur ett mer strategiskt perspektiv utifrån att personalfunktionen 

kan förena dem i ett sammanhållande arbete för att säkerställa verksamhetens 

kompetensförsörjning. Personalfunktionens historia tycks således skapa en spänning i 

personalchefernas arbetsroll mellan att å ena sidan vara ett stöd till linjen, och å andra sidan 

verka som chef med ett tydligt och långsiktigt inflytande i organisationens personalarbete. 

Våra resultat indikerar att det finns ett inbyggt dilemma i personalchefers arbete som påverkar 

deras arbetsroll och möjligheter att ha inflytande i organisationen. Studien tyder vidare på att 

den decentraliserade organisationsstrukturen understödjer detta dilemma då den möjliggör 

personalchefernas stödjande funktion samtidigt som den ger dem mindre möjlighet att samlas 

och gemensamt försöka driva frågor och processer.  

Förslag på vidare forskning  

I denna studie studeras endast personalchefernas upplevelser av sin arbetsroll och sitt 

inflytande. Rollen påverkas dock av andra organisationsmedlemmar varför det vore intressant 

att även studera hur exempelvis chefer i linjen upplever personalchefernas arbetsroll och 

inflytande. Även andra organisationsmedlemmars upplevelse av personalchefernas roll i 

verksamheten skulle kunna bidra med ökad förståelse. Att studera hur personalchefer i en 

centraliserad personalfunktion upplever sin arbetsroll och sitt inflytande skulle vara en annan 

intressant inriktning. I relation till denna studie skulle det även kunna bidra till förståelsen av 

organisationsstrukturens inverkan. Ett annat vidare studieområde skulle kunna vara att 

undersöka de informella vägar genom vilka personalchefer kan ha inflytande. Detta kan 

exempelvis göras utifrån nätverksteori genom att kartlägga personalchefers nätverk.
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Bilaga 1; Intervjuguide 

Berätta övergripande om uppsatsens syfte.  

Godkänner intervjupersonen att intervjun spelas in? 

 

Bakgrundsfrågor  

Berätta kort om vad du arbetar med idag. 

Hur länge har du haft den tjänsten? 

Vad tycker du är viktigast i ditt arbete? (Varför är det viktigt? Be om exempel) 

Beskriv din roll på R&D (Rollen som personalchef) 

 

Organisation 

Vilka personer har du mest kontakt med i ditt dagliga arbete? Internt! 

Hur ligger din arbetsplats geografiskt placerad i förhållande till deras? 

Hur tycker du att organiseringen på R&D:s HR-funktion fungerar?  (Beskriv) 

Vilka fördelar ser du med organisationsstrukturen (inom HR-funktionen)?  

Vilka nackdelar ser du med organisationsstrukturen (inom HR-funktionen)? 

Om du fick besluta hur HR arbetet skulle organiseras på R&D, hur skulle det då se ut? 

(Varför då?) 

 

Målsättning och stöd till chefer i organisationen 

Vad upplever du som din huvudsakliga arbetsmålsättning? 

I vilka situationer upplever du att avdelningscheferna har behov av ditt stöd? 

Upplever du att du har (organisatoriska) förutsättningar för att stödja cheferna?  

(På vilket sätt? Ge ett exempel på en situation när du inte har haft det?) 

Hur påverkar HRs organisationsstruktur dina möjligheter att stödja avdelningscheferna? 

 

HRs beslut i organisationen 

Beskriv beslutsvägarna inom R&D:s HR-avdelning? (Hur fungerar de? Fördelar/nackdelar?)  

Vilken är din roll i beslutsprocesserna i verksamheten? 

Vilken är din roll i beslutsprocesserna inom HR avdelningen? 

Vilka beslut i verksamheten vill du vara med och påverka? (Exempel!) 

Vilka beslutsprocesser är du involverad i?  

Finns det beslutsprocesser som du inte inkluderas i, trots att du anser att ditt arbete berörs? 

(Vad beror det på?) 

Vilken betydelse har möjligheten att påverka beslut för dig som personalchef? 

Hur tycker du att HR-frågor prioriteras i organisationen? (Kan du ge ett exempel?) 

Hur påverkar HRs organisationsstruktur dina möjligheter att påverka beslut? 

Är det något som du skulle vilja tillägga?  


