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Sammanfattning 

Omvärlden befinner sig i ständig förändring vilket sätter krav på företag att anpassa sig. Flera 

företag har på senare år börjat lägga över mer av personalansvaret på linjechefer för att på så vis 

ge HR-medarbetare möjlighet att arbeta med strategiska frågor och därmed effektivisera 

personalarbetet. Syftet med studien är att undersöka samspelet mellan HR-medarbetare och 

linjechefer vid avveckling i samband med en verksamhetsflytt. 

För att besvara syftet intervjuades 7 personer som var involverade i verksamhetsflytten. Då 

författarna genom studien pendlar mellan teori och empiri valdes en abduktiv metod. Med detta 

innebär både ett induktivt och deduktivt förhållningssätt. 

Den tidigare forskningen har främst gjorts på hur samarbetet mellan HR-medarbetare och 

linjechefer ser ut i det dagliga arbetet. Forskningen har bland annat kommit fram till att 

linjechefer haft svårigheter att hantera det ökade personalansvaret samt att gränsen mellan 

yrkesrollernas arbetsuppgifter suddats ut. Därför ter det sig intressant att undersöka hur samspelet 

ser ut vid en mer omfattande organisationsförändring. Det teoretiska ramverket utgår från 

Goffmans (1956) dramaturgiska perspektiv för att påvisa individers roller vid en 

verksamhetsavveckling och hur samspelet ligger till grund för processens resultat.   

Studien visar att ansvarsförskjutningen skapat otydlighet kring ansvarsområden mellan 

linjechefer och HR-medarbetare, vilket ligger i linje med tidigare forskning. Emellertid visar det 

sig att HR-medarbetarna tagit ett större personalansvar vid avvecklingsarbetet än vad det var 

tänkt, mycket beroende på att det var så pass omfattande förändring. 
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Inledning 

Med ökad globalisering och teknisk utveckling befinner sig omvärlden i ständig förändring. Detta 

ställer krav på företag och andra organisationer att fortlöpande se över hur de på lämpligaste vis 

ska hantera rådande konkurrens. Det handlar inte enbart affärsmässigt tänkande utan även om att 

införa nya innovationer och arbetssätt (Aspers, 2013). För att organisationer ska ha chans att 

överleva i den rådande situationen är det en förutsättning att anpassa sig efter sin omgivning 

(Gilley, Gilley & McMillan, 2009). Ett vanligt sätt att uppnå detta är att omstrukturera organisa-

tionens olika enheter genom att exempelvis ändra arbetsrutiner, minska personalstyrkan eller 

lägga ned delar av verksamheten (Eriksson, 2007). Emellertid gör tidigare forskning gällande att 

det vid organisationsförändringar finns risk för sociala och hälsomässiga negativa konsekvenser 

för anställda som exempelvis blir uppsagda. Det är därför av stor betydelse att organisationen 

hanterar processen ansvarsfullt för att mildra de negativa konsekvenserna (Rydell, 2015). 

Ur ett ledningsperspektiv ses förändring som en naturlig del i verksamhetens strävan att överleva 

och växa (Browning & Heinesen, 2012). I ljuset av den allt tuffare konkurrensen på arbets-

marknaden har HR-funktionen fått en mer avgörande roll i företagens strategiska personalarbete 

(Ulrich, 1995). Så kallade Change management-modeller har tagits fram som framgångsrecept på 

hur förändringar görs på bästa möjliga vis. Från att HR-professionen tidigare karaktäriseras av en 

mer administrativ roll har utvecklingen gått mot en mer uttalad strategisk och styrningsinriktad 

funktion som är tänkt att skapa mervärde till bland annat linjechefer (Damm, 1993). En följd av 

detta är att linjechefer fått ett ökat personalansvar. Tidigare forskning pekar på att en ansvars-

förskjutning är nödvändig för att HR-medarbetare ska få en tydligare strategisk funktion och på 

så sätt bedriva ett mer effektivt personalarbete (Thilander, 2013). Denna ansvarsförskjutning har 

bidragit till att gränserna mellan HR-medarbetares och linjechefers arbetsuppgifter suddats ut 

vilket lett till otydlighet i rollfördelningen mellan yrkesgrupperna (Ibid). 

Med bakgrund av organisationers behov att återkommande förändras och den ansvarsförskjutning 

som skett mellan HR-medarbetare och linjechefer ter det sig intressant att undersöka samspelet 

mellan yrkesgrupperna vid en omfattande organisationsförändring.   
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka samspelet mellan HR-medarbetare och linjechefer vid 

avveckling i samband med en verksamhetsflytt. Genom att intervjua HR-medarbetare, linjechefer 

och en facklig representant är förhoppningen att besvara följande frågeställningar: 

 Hur upplever inblandade parter sina roller i processen? (Utmaningar, ansvar, mål & 

förväntningar) 

 Hur upplever HR-personal, linjechefer och fackliga representanter samarbetet vid en 

verksamhetsavveckling? 

 Hur upplever HR-personal, linjechefer och fackliga representanter arbetet med att planera 

och genomföra verksamhetsavveckling? 

Avgränsningar och begrepp 

Föreliggande studie undersöker enbart avvecklingsarbetet vid verksamhetsflytt, inte förändring 

och utveckling av verksamhet på den mottagande sidan. Anledningen till detta är att fler, för 

studien relevanta personer, var involverade och förändringsarbetet var av mer komplex slag än 

vid uppbyggnadsarbetet. 

Med HR-transformationen menas i denna studie den förflyttning som HR-professionen gått från 

att vara en serviceenhet till att bli en mer effektiv, strategisk och värdeskapande enhet.   

Disposition av uppsatsen 

I nästa avsnitt presenteras teori och tidigare forskning inom området. De teoretiska perspektiv 

och utgångspunkter som tas upp är Goffman (1956) och Bergman Blix (2007). I den tidigare 

forskningen presenteras först hur personalarbetet i Sverige förändras genom historien för att 

sedan gå igenom hur detta påverkat samarbetet mellan linjechefer och HR-personal. Därefter 

följer metodavsnitt med metodval, urval, etiska aspekter, praktisk genomförande, analysprocess 

och begränsningar. Därefter följer resultat och analys tillsammans, där det empiriska materialet 

sammanfattas i text och citat. Uppsatsen avslutas med diskussion där studiens frågeställningar 

besvaras och resultatet diskuteras i förhållande till teori och tidigare forskning. 
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Teori & tidigare forskning 

I följande avsnitt kommer studiens teoretiska grund att presenteras där Goffman (1956) 

dramaturgiska perspektiv använts för att påvisa individers roller vid en verksamhetsavveckling 

och hur samspelet ligger till grund för processens resultat. Detta till skillnad från vanliga 

ekonomiska studier gällande organisationsutveckling vars fokus tenderar att ligga på 

framgångsfaktorer, förändringsfaser samt hur motstånd övervinns. Med ett sociologiskt 

perspektiv önskar författarna bidra med en alternativ och fruktbar förståelse för 

verksamhetsavvecklingen. Med teorins bredd lämpar den sig för att fånga upp samtliga delar av 

den verksamhetsavvecklingen som denna fallstudie avser undersöka, sett till de individer som 

intervjuats och deras framträdande i processen. I och med att teorins fokusområden tillsammans 

skapar förutsättningar för en fruktbar analys har valet gjorts att enbart låta Goffmans (1956) 

teori utgöra underlag för studiens resultat. 

Jaget och maskerna 

Goffman (1956) talar om hur individer, i andras närvaro, ständigt söker efter information om den 

andre för att vidareutveckla den information individen redan besitter. Denna information är sedan 

behjälplig för individen för att kunna förstå sig på situationen och i förväg veta vad de kan 

förvänta sig från personen i fråga. Vidare hjälper informationen individen själv att veta hur denne 

själv ska bete sig för att framkalla en viss respons från den andre (Goffman, 1956: 1). 

I och med Goffmans (1956) fokus på individers agerande i vardagen kommer Bergman Blix 

(2007) användas i och med den distansering hon gör mellan individens privata och yrkesmässiga 

roller (Bergman Blix, 2007: 163). Detta då en distansering görs mellan dessa två roller där 

individer dels spelar rollen som sig själva för att sedan gå till arbetet och framträda i rollen som 

exempelvis HR-Business Partner, chef eller facklig representant. Även om dessa roller i mångt 

och mycket internaliseras i individers vardagliga roll lämpar det sig att poängtera att studiens 

fokus endast ligger i den yrkesmässiga rollen. 

Teorin kommer i studien appliceras utifrån de begrepp som Goffman (1956) presenterar i sin 

teori, actor, stage och audience. Arbetsorganisationer kan liknas vid en teater där individen 
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spelar en roll likt skådespelare i en pjäs och metaforiskt sätter på sig en mask. Teorin ter sig 

fruktbar för studien i och med att studiens fokus ligger i att analysera individers roller och vilka 

utmaningar, förväntningar och mål som individen utgår ifrån i sitt handlande (Goffman, 1956). 

Den roll som spelas kommer i studien att kopplas till individens roll i verksamhetsavvecklingen 

och då till stor del baseras på vilken position individen har. Scenen syftar till de situationer där 

individen presenterar sig själv som skådespelare gentemot publiken. Vidare myntas begreppet 

backstage vilket liknas vid det arbetet som bedrivs bakom kulisserna där skådespelarna planerar 

och förbereder inför föreställningen (Ibid). Inom ramen för denna studie lämpar sig teorin utifrån 

att intervjupersonerna består av skådespelarna och publiken består av de medarbetare som 

berördes av avvecklingen. De situationer där skådespelarna framträder inför publiken utgör 

scenen medan det arbete som bedrivs bakom kulisserna (backstage) utgörs av de förberedelser 

och  planering som gjordes inför verksamhetsavvecklingen samt ses som den del av processen 

där skådespelarnas roller formas. 

Då en individ inte är bekant med personen, likt medarbetare på en arbetsplats och högre chefer 

från annan ort, kan de bilda sig en uppfattning baserat på tidigare erfarenheter av snarlika 

individer. Individer kan nämligen, utifrån tidigare erfarenheter, förutsätta hur den andre är utifrån 

den sociala miljön. Chefen kan även genom dokument och bevisning visa sig pålitlig på så vis att 

de styrker vem och vad personen är, ex. genom en formell titel. Känner de till den andre genom 

ex. hörsägen innan interaktionen kan de genom antaganden om personens psykologiska 

egenskaper och karaktärsdrag förutsäga dennes nuvarande samt framtida beteende (Goffman, 

1956: 1).  

Denna teoretiska utgångspunkt kommer främst ligga till grund vid analys av studiens intervju-

personers roller samt hur de upplever andras roller vid avvecklingen. Teorin ter sig även relevant 

i den mening att individers roller, vilket i studien kopplas till individens position, framkallar en 

viss respons hos andra individer i organisationen baserat på deras roll i processen. Vidare 

påverkas de antaganden som görs av publiken av deras tidigare erfarenheter och uppfattningar av 

vilka egenskaper de kan förvänta sig. Dessa förväntningar som finns mellan individer beroende 

på deras roll i processen kommer utgöra en viktig del av analysen.  

Framträdande 
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Goffman (1956) myntar begreppet framträdande gällande den sociala interaktion som 

förekommer mellan individen och publiken. Begreppet fäster vikt vid hur andra individer 

uppfattar individen själv och att de intryck som ges tas på allvar. Individen behöver nämligen 

presentera så att det framgår att denne verkligen besitter de egenskaper som andra tror individen 

besitter. Vidare bidrar detta till att de konsekvenser individens handlingar får verkligen blir de 

som bestämts i förväg (Goffman, 1956: 10). Inom ramen för studien analyseras denna del utifrån 

aspekterna förarbete och planering, handling och utfall. 

Stina Bergman Blix (2007) talar om individer i sina yrkesmässiga roller kan framträda i rollen 

med sådan professionalism men samtidigt distansera sig från rollen. Detta till skillnad från 

individer som agerar privat och då spelar rollen som sig själva. Individen, i sin yrkesmässiga roll, 

där denne representerar företaget behöver nämligen inte ta ansvar för sina handlingar på samma 

vis. Anledningen till det är att individen som organisatoriska människor inte förväntas visa upp 

hela sin personlighet (Bergman Blix, 2007: 163). Denna distansering ligger till grund för studiens 

syn på individers roller i och med dess fokus på individers handlingar inom ramen för respektive 

individs yrkesroll. Vidare kommer framträdande utgöra ett viktigt verktyg kring den 

professionalism som krävs vid verksamhetsavvecklingar. Dels för att den skapar en viss 

legitimitet gentemot publiken men också för att det utgör en viktig del i hur studiens 

intervjupersoner upplever sin egen roll utifrån den mask de väljer att bära i sitt arbete. Det kan ex. 

vara att HR:s ansvar ligger i att hänvisa till arbetsrättsliga lagar eller att chefer visar upp 

ekonomiska kalkyler och försäljningssiffror.  

Konsten att presentera sig själv 

Individers roller medför ett ansvar att handla på ett ansvarsfullt vis vilket kräver att individen 

undviker oavsiktliga handlingar, s.k. unmeant gestures. Dessa handlingar är sådana som kan för-

medla intryck som kan anses olämpliga i en viss situation. Det kan exempelvis vara om chefer 

som presenterar kalkyler omedvetet ger bilden av att de inte är trovärdiga inför medarbetare. En 

individ som utför en oavsiktlig handling riskerar att på så vis förkasta sitt eget rykte och 

framträdande, sina kollegors eller skapa oönskade handlingar från sin publik (Goffman, 1956: 

132). Inom ramen för studien skulle en oavsiktlig handling kunna leda till motstånd till 

verksamhetsflytten. 
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Oavsiktliga handlingar kan komma att hota den konsensus och enighet som råder mellan 

individer som samarbetar, ex. studiens intervjupersoner som tillsammans bedrev 

avvecklingsarbetet. Viktigt att notera är att dessa handlingar i princip aldrig är avsiktliga utan den 

som är ansvarig för handlingen har, enligt Goffman (1956), inte för avsikt att utföra en handling 

som medför de negativa konsekvenserna som inom begreppets mening uppkommer. Däremot kan 

det förekomma situationer där individer medvetet handlar på ett vis som kan förstöra alternativt 

hota rådande konsensus. Handlingen kan även vara av sådan sort att individen inte handlar för att 

hota konsensus men är väl medveten om risken för negativa konsekvenser med handlingen (Ibid: 

133).  

Försvarsegenskaper och metoder 

Goffman (1956) tar upp tre dramaturgiska begrepp som kommer presenteras nedan. Begreppen 

kan ses som egenskaper och metoder som individerna använder för att skapa förutsättningar för 

att mål uppfylls och att gruppens medlemmar, på ett enhetligt sätt, handlar inom ramarna för 

varje persons roll och förlitar sig på att även övriga medlemmar gör detsamma (Goffman, 1956). 

Begreppen utgör en grund för analys av dels graden av sekretess samt även den tillit mellan 

gruppens medlemmar som tros ligga till grund för samarbetet mellan individerna. 

1. Dramaturgisk lojalitet handlar om vikten av lojalitet mellan de individer som ingår samarbete 

med varandra. För att en grupp individer skall lyckas upprätthålla den kurs och det mål som satts 

upp är det av yttersta vikt att dess medlemmar handlar utifrån att de till fullo accepterat specifika 

moraliska förpliktelser. De skall därmed inte med avsikt delge gruppens hemligheter oavsett om 

det av principiella skäl eller för egen vinnings skull. Vidare fästs vikt vid att varje individ 

inkorporerar sin roll i processen så pass väl att denne inte framstår som falsk eller okunnig 

gentemot publiken (Goffman, 1956: 135). Den här aspekten blir väldigt viktig för studien i och 

med den tillit som råder mellan HR personal, linjechefer och fackliga representanter vid en 

verksamhetsavveckling. Skulle någon bryta mot den sekretess som råder och delge information 

till påverkade medarbetare i förtid eller välja att inte delge kritisk information till en annan 

medlem skulle det kunna få väldigt negativa konsekvenser för gruppen.  

Goffman (1956) talar även om vikten av att individen kan komma att behöva acceptera viss 

information mot sin vilja men ändå agera godtyckligt när än gruppen begär det. Det kan 
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exempelvis vara då en individ inte vill genomföra verksamhetsflytten men behöver ändå 

medverka i att driva processen. En hög grad av solidaritet mellan medlemmarna anses ha stor 

inverkan på huruvida individer väljer att vara lojala mot varandra. Ett sätt att göra detta är att 

skapa en backstage bild av publiken (audience) där de på sätt och vis avhumaniseras vilket gör 

att individer kan handla utan att emotionella hinder och känslomässig immunitet (Ibid: 136). 

2. Dramaturgisk disciplin är det andra begreppet som Goffman (1956) behandlar. Disciplin utgör 

en kritisk del gällande gruppens agerande samt att den behålls stabil över tid. Det handlar då om 

att samtliga individer spelar sin roll i processen på så vis att denne är fullt koncentrerad och 

uppslukad av sin roll att och vad den kräver av individen att inte ger efter för att agera på annat 

vis än vad gruppen begär. Begreppet handlar även om att individen skall vara tillräckligt flexibel 

i sin roll att eventuella slumpartade händelser kan hanteras om de dyker upp. Individen skall även 

visa på ett intellektuellt och emotionellt engagemang i uppgiften utan att låta sig ryckas med av 

sitt eget agerande och tappa fokus på gruppens mål (Goffman, 1956: 137).  

En individ som är disciplinerad, utifrån dess begreppsliga mening, är en individ som agerar 

utifrån sin del och sitt ansvar samtidigt som han/hon inte utför oavsiktliga handlingar under 

tiden. Vidare spiller personen inga hemligheter i förväg gentemot publiken utan är diskret i sitt 

agerande och kan även täcka upp ifall något annan gruppmedlem skulle agera olämpligt på ett vis 

så det endast framstår som att individen själv bara gör sitt jobb. I de fall det inte skulle vara 

tillräckligt kan en disciplinär individ delge skäl till publiken för den andra medlemmens 

agerande, välja att genom ironi och skämt förminska dess betydelse eller be om ursäkt och ställa 

den ansvarige till svars för handlingen (Ibid: 137). 

3. Dramaturgisk försiktighet utgörs av det förarbete och planering som sker mellan gruppens 

medlemmar (skådespelarna) innan själva föreställningen för att få så gott utfall som möjligt. 

Gruppen behöver söka förutse eventuella problem och förbättringsområden, försiktighet är 

därmed av hög betydelse. Denna del av processen fäster stor vikt vid att information hemlig för 

att säkerställa att inte publiken kan ta del av vad som komma skall. Om ärlighet och engagemang 

inte existerar finns risk för störningar och även att gruppen sönderfaller. Om aktörerna saknar 

inflytande att påverka den ärlighet och det engagemang som finns föreligger det även stor risk att 

aktörerna missförstår alternativt får en begränsad förståelse för vad som ska uppnås samt vilka 

medel som finns tillgängliga för att uppnå målet. För att uppnå detta är det dels viktigt att 
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medlemmarna som tas in i gruppen har den dramaturgiska lojalitet och disciplin som efterfrågas 

samt ge en klar bild av den mängd lojalitet och disciplin som krävs för det som skall göras, dels 

för varje individ men även för gruppen i sin helhet. Detta för att säkerställa att samtliga 

medlemmar ska ta sin roll på allvar, vara engagerade och agera med värdighet. Vidare har 

publiken står inverkan på denna process och publiken bör väljas varsamt för att säkerställa så få 

problem som möjligt (Ibid: 139). 

Teorikritik 

Bergman Blix (2007) har riktat kritik mot Goffman baserat på Hochschild (1979) i den mening 

att teorin saknar en särskiljning mellan skådespeleri som involverar hantering av yttre uttryck och 

det skådespeleri som innebär hantering av känslor. Även om Goffman till viss vidrör detta samt 

det att Goffmans syn på skådespeleri innebär känslouttryck så kritiseras teorin då ingen förklaring 

ges gällande hur de uppstår. Vidare menar Bergman Blix (2007) på att Hochschild, till skillnad 

från Goffman, riktar sitt fokus på hur individer hanterar sina känslor och på så vis kan uttrycka 

dem i lagom utsträckning samt i en given situation där behov av detta uppkommer (Bergman 

Blix, 2007: 164).  

Vidare görs särskiljningen mellan individers förmåga att kontrollera sina känslor inom den 

privata sfären, s.k. emotional work. Detta liknas vid en individs förmåga att ex. vara ledsen på 

begravningar för att det är vad som anses lämpligt givet situationen. Å andra sidan, inom den 

yrkesmässiga sfären, talar Bergman Blix om emotional labour, utifrån Hochschild, vilket 

fokuserar på hur individer ex. har förmågan att vara glada gentemot kunder eller att läkare visar 

empati för sina patienter (Ibid).  

Tidigare forskning 

Eftersom studien avser undersöka samspelet mellan HR-medarbetare och linjechefer under 

avvecklingsarbetet vid en verksamhetsflytt samt att det skett en rollförskjutning mellan 

yrkesgrupperna vill vi med följande avsnitt beskriva hur personalarbetet i Sverige förändrats 

över tid. Därefter behandlas tidigare forskning med avseende på HR-medarbetares och 

linjechefers förnyade ansvarsområden och samspelet mellan dem. 
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Traditionellt HR-arbete 

Företagens personalarbete har i Sverige sett olika ut under olika tidsperioder. Damm (1993) 

beskriver hur personalarbetet i början av 1900-talet grundade sig i den socialpolitiska rörelsen, 

där den främst fokuserade på förbättrade arbetsvillkor. Under 1900-talets andra hälft har arbetet 

inriktat sig på personaladministration och med införande av arbetslagstiftning på 70-talet lades 

mycket av personalarbetet på arbetsrätt, fackliga relationer, demokrati och inflytande. I början av 

1980-talet inleddes en övergång där personalarbetet fick ett ledningsperspektiv samtidigt som 

medarbetar och lärandeperspektivet fanns kvar (Damm, 1993). Begreppet Human resources (HR) 

och Human resource management (HRM) ha nu börjat ersätta begreppen personaladministration 

och personalarbete. Företagen började se medarbetarna som en resurs istället för en kostnad och 

därmed en konkurrensfaktor gentemot andra företag (Ibid). 

Från att tidigare främst varit inriktat mot personaladministrativa arbetsuppgifter har HR-

funktionen blivit en mer strategisk och styrningsinriktad enhet (Whittaker & Marchington, 2003). 

HR-arbetet kan olika ut på beroende på hur företagets storlek, verksamhet och företagskultur. De 

vanligaste arbetsområdena är idag att arbeta med organisationsutveckling, rekrytering, 

omställning, hantera arbetsrättsliga ärenden och att ge stöd och råd till linjechefer (ibid). En 

alternativ förklaring till att HR-medarbetare eftersträvat en mer strategisk roll kan ha att göra med 

den identitetskris som bland annat Flynn (2014) och Berglund (2002) tar upp i sina avhandlingar. 

De beskriver att yrkesrollen länge haft svårigheter att uppnå legitimitet i företagsvärlden eftersom 

personalarbete ofta är långsiktigt och sällan visar tydliga resultat. Genom att lyfta fram en mer 

strategisk hållning önskar professionen nå högre status. 

HR-transformationen 

Med globalisering, ökad konkurrens, teknisk utveckling och krav på flexibilitet är det viktigt för 

många företag att ha moderna och kostnadseffektiva affärsenheter (Granberg, 2011). HR-funk-

tionen bidrag till organisationsutveckling har länge ifrågasatts enligt Ulrich (1995). Även 

Lundmark & Söderström (1988) samt Schuler (1990) menar på att HR-funktionen tidigare setts 

som en ineffektiv och kostsam funktion som inte i någon större utsträckning bidragit till något 

mervärde. Dave Ulrich är inflytelserik inom organisationsforskning och beskrivs av Thilander 

som en central figur inom arbetet med att förändra HR-funktionen (Thilander, 2013). Enligt 

Ulrich (1995)  är lösningen att företagen måste genomgå en HR-transformation, vilket innebär att 
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HR-avdelningen ska vara en tre-delad enhet bestående av en serviceenhet, expertenhet och lokala 

HR-medarbetare (Ulrich, 1995).   

Serviceenheten är tänkt att bidra med administrativa tjänster till linjechefer och skapa standar-

diserade elektroniska hjälpmedel som linjecheferna själva ska kunna använda sig av. Tanken är 

att linjechefer ska ta ett större personalansvar för att ge större utrymme för HR-medarbetarna att 

arbeta med strategiska och värdeskapande frågor (Ulrich & Brockbank, 2005) . De lokala HR-

medarbetarna och expertenheternas strategiska arbete innebär att skapa processer som är 

samstämmiga med organisationens vision och att HR-experterna ska vara med när affärsstrategier 

diskuteras genom att bidra med sin kunskap om hur företaget kan investera resurser för att uppnå 

goda resultat. Det ska dock tilläggas att Ulrich (1995) även stött på kritik. Bland annat menar 

Hailey (1997) och Thilander (2013) att Ulrich har en övertro på sin egen modell. Exempelvis 

finns det svårigheter med att bedriva värdeskapande arbete på ett effektivt sätt samt att det nya 

samarbetet mellan HR-medarbetare och linjechefer är mer komplext än vad Ulrich (1995) vill 

göra gällande.    

Linjechefernas ansvarområden 

Då HR-funktionen överlåtit stora delar av personalansvaret till linjecheferna talar forskare ofta 

om att personalfrågor har decentraliserats (Granberg, 2011). Centrala personalfunktioner sågs 

som trögrörliga och kritiserades för sin ineffektivitet (Ulrich, 1995).  Decentraliseringen har 

bidragit till att linjechefer snabbare och mer effektivt kan hantera personalarbetet och få en 

närmre relation med medarbetarna. Cheferna tilldelades ett mer lokalt personalansvar, det vill 

säga det operativa arbetet, medan det konsultativa personalarbetet fortfarande låg centralt hos 

HR-medarbetarna (Granberg, 2011). Det ska dock understrykas att linjechefer och HR-

medarbetare samarbetar när det gäller personalfrågor. HR-medarbetarna sitter på specialkunskap 

medan linjechefer utför det dagliga personalarbetet och genomför de beslut som verksamheten 

har fattat. Man kan säga att arbetsuppgifterna överlappar varandra eftersom HR-medarbetarna för 

det strategiska arbetet medan linjechefer implementerar dem (Whittaker & Marchington, 

2003).     
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Linjechefernas intryck av HR-transformationen 

Decentraliseringen av HR-arbetet ska enligt ovan nämnda teorier (Ulrich, 1995 & Granberg, 

2011) föra med sig flexibilitet vilket bland annat anses bidra till att chefer snabbare kan lösa 

problem samt att kommunikationsvägarna blir kortare. I boken HR-transformation på svenska 

(2013) undersöks sju svenska företag som genomgått den så kallade HR-transformationen. 

Författarna söker svar på hur det förnyade arbetssättet påverkar HR-medarbetares och 

linjechefers arbete med personalfrågor samt om det förändrade personalarbetet de facto sänker 

kostnader och ökar effektivitet. I studien visar det sig att samtliga organisationer upplevt att 

övergången från en decentraliserad HR-funktion till en mer centraliserad funktion resulterat i att 

större ansvar lagts på linjechefer. De har fått fler arbetsuppgifter som tidigare låg under HR 

(Boglind, Hällsté & Thilander, 2013). Detta stöds även av forskning av Bergström och Sandoff 

(2000). Studien visar att linjechefer upplever svårigheter med att hantera det ökade 

personalansvaret. Den ökade administrationen leder till att de får mindre tid till att faktiskt leda 

arbetet, vilket är linjechefens primära arbetsuppgift (Bergström och Sandoff, 2000).  

I den tidigare nämnda undersökningen av Whittaker och Marchington (2003) framgår det att 

linjechefer många gånger upplever svårigheter att prioritera mellan verksamhetsmål och 

personalfrågor. I studien uppmärksammades det att många linjechefer strävar efter att axla det 

större personalansvar som decentraliseringen fört med sig, men att verksamhetsmål så som att 

hålla budget ger tydligare resultat gentemot organisationen än vad långsiktigt personalarbete gör. 

Detta medför att personalarbetet tenderar att få mindre uppmärksamhet. Studien visar även att 

vissa chefer medvetet prioriterar verksamhetsmålen framför personalarbetet eftersom 

belöningarna för uppnådda resultat helt enkelt är bättre (Whittaker & Marchington, 2003). I en 

studie av Keegan m.fl. (2002) framgår det också att linjechefer känner svårigheter med att både 

ansvara för verksamhetsmål och personalfrågor. I undersökningen blir det tydligt att linjechefer 

känner oro över att inte kunna kombinera bägge arbetsuppgifterna. Linjecheferna menar att 

verksamhetsmålen oftare prioriteras högre än personalfrågorna. Det ska dock tilläggas att studien 

även visar att ökat personalansvar bidrar till att linjecheferna i högre grad håller sig uppdaterade 

inom sina funktionsområden och på så vis ge bättre råd till sina medarbetare (Keegan m.fl., 

2002). 
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Boglind, Hällsté & Thilander (2013) undersöker även hur linjechefernas upplevelser av HR-

medarbetarnas nya värdeskapande roll. I studien visar det sig att linjecheferna har svårigheter att 

identifiera HR-funktionens värdeskapande insatser. Flera informanter menar på att 

värdeskapande är ett diffust ord. Eftersom samtliga medarbetare strävar efter att skapa värde 

finner flera linjechefer svårigheter med innebörden av ordet. Författarna väljer att dela upp 

begreppet “värde” i transaktionsvärde och användningsvärde för HR. Där transaktionsvärde 

innebär den kostnad det är att använda sig av HR. Decentraliseringen har medfört standardiserade 

tjänster där chefer ofta via mejlkontakt med HR eller via IT-system på egen hand förväntas finna 

information. Tidigare var det vanligt förekommande att större företag hade HR-avdelningar 

utspritt på flera kontor vilket gjorde det möjligt för chefer att enklare komma i kontakt och be om 

hjälp.  Denna förändring menar författarna är en tydlig kostnads effektivisering. Samtidigt ses 

cheferna som passiva mottagare vilket antyder att värdeskapandet blir enkelriktat (Boglind, 

Hällsté & Thilander, 2013).  

Användarvärdet innebär linjechefernas upplevelser av HR-funktionen. Värdet är kopplat till på 

vilket sätt HR hjälper cheferna i det operativa och strategiska arbetet. Studien visar att HR-

medarbetare främst är behjälpliga i det dagliga operativa arbetet. Det strategiska arbetet upplevs 

mer abstrakt eftersom det förutsätter goda relationer och ett bra samarbete. Detta är områden som 

tar tid att skapa eftersom det bygger på förtroende, vilket medför svårigheter i mätningen av 

användarvärdet (Ibid).    

HR-medarbetares intryck av HR-transformationen 

I en internationell undersökning från 2008 genomförd av det europeiska forskningsnätverket 

CRANET (The Cranfield Network on Human Resource Management) skriver Lindeberg och 

Månsson (2008) att HR-funktionens strategiska roll de senaste åren har stärkts. Fler 

personalchefer tar plats i ledningsgrupper med fokus på övergripande strategiarbete. 

Undersökningen visar även att decentraliseringen har avstannat och att HR-medarbetare tar 

tillbaka ansvaret på vissa områden som exempelvis kompetensutveckling (Lindeberg & Månsson, 

2008). I en studie av Larsson och Persson (2002) menar författarna att HR-medarbetares och 

linjechefers syn på ansvarsfördelningen i teorin är relativt likartad men att det uppfattas svårare i 

praktiken. Vid bland annat omplaceringar och konflikter framgår det att linjechefer gärna ser att 
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HR-funktionens bör ta ansvaret, medan HR-medarbetare anser att det ligger på linjechefernas 

arbetsområde (Larsson och Persson, 2002).     

I och med HR-funktionens nya roll diskuterar Söderlund och Bredin (2005) betydelsen av att 

tydliggöra det ansvar som lagts på linjecheferna särskilt vid organisationsförändringar. Om 

ansvarsfördelningen är oklar riskerar förändringsprocessen att bli onödigt utdragen och svår att 

driva igenom (Söderlund & Bredin, 2005). Även resultatet i Thilanders forskning (2013) visar på 

problematiken med att yrkesrollerna i stor grad överlappar varandra vilket  har genererat 

svårigheter att koordinera de olika rollerna. Eftersom skillnaden mellan yrkesgruppernas 

ansvarsområden upplevs otydliga finns det risk för motstridiga förväntningar. Det är därför 

viktigt med bestämda riktlinjer för vilket stöd linjechefer behöver. Samspelet mellan 

yrkesrollerna bygger i praktiken på att de tillsammans löser de problem och utmaningar som rör 

personalarbetet. Det handlar om att bygga goda relationer mellan chefer och HR-medarbetare, där 

det formella ansvaret bör få mindre betydelse (Thilander, 2013). Eftersom vi i denna studie vill 

undersöka hur ansvarsförskjutningen av personalarbetet påverkar samspelet mellan HR-

medarbetare och linjechefer finner vi Thilanders (2013) och Söderlund & Berlins (2005) 

forskning relevant. 

I Boxall och Pursells (2011) forskning problematiseras HR-medarbetarnas nya funktion. Den nya 

ansvarsfördelningen menar forskarna kan skapa intressekonflikter mellan vem de ska företräda. 

De menar att HR-funktionen både ska företräda ägarna och samtidigt medarbetarna. Emellertid 

uppstår det situationer i organisationsarbetet som inte kan gynna båda parter. De tar bland annat 

upp nedskärningar som något där arbetsgivaren gynnas på bekostnad av medarbetarna. I dessa 

situationer menar forskarna att det kan uppstå intressekonflikter i HR-arbetet gällande vem de ska 

företräda (Boxall och Pursells, 2011). Denna forskning är intressant för denna studie då den avser 

undersöka HR-medarbetarnas roll vid en verksamhetsflytt där flera medarbetare blir av med sina 

arbetstillfällen. 

I Rydells (2015) studie om partssamverkan vid nedläggningsprocesser beskrivs hur förändrings-

arbete karaktäriseras av långa processer som består av olika faser. Vid större förändringar så som 

personalminskning eller arbetsplatsnedläggningar sätts det ofta igång en undersökning där 

ledningen ställer omorganiseringen mot att behålla verksamheten i sitt nuvarande skick (Ibid). 

Inom organisationsforskningen har det konstaterats att gedigen planering och rak kommunikation 
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är några av de viktigaste byggstenarna för ett lyckat förändringsarbete (Gilley, Gilley & 

McMillan, 2009). Tidigare forskning gör gällande att det vid omfattande 

organisationsförändringar finns risk för sociala och hälsomässiga negativa konsekvenser för 

anställda som exempelvis blir uppsagda. Det är därför av stor betydelse att organisationen 

hanterar processen ansvarsfullt för att mildra de negativa konsekvenserna (Rydell, 2015). Dessa 

två studier är användbara för oss eftersom vi i vår studie är intresserade av just samspelet mellan 

dem som ansvarar för nedläggningsarbetet vid en verksamhetsflytt.  

Sammantaget visar forskning att HR-transformationen delvis skett. Detta har bland annat lett till 

ökat personalansvar för linjechefer, vilket de haft svårigheter att anpassa sig till. Tidigare 

forskning visar dessutom att det värdeskapande arbete som HR-funktionen förväntas bidra med är 

enkelriktat och är svårt att mäta. Ansvarsförskjutningen har även lett till att HR-medarbetare och 

linjechefers arbetsuppgifter överlappar varandra vilket skapat otydliga förväntningar mellan 

yrkesgrupperna (Boglind, Hällsté & Thilander, 2013). Kritik kan därmed riktas mot Ulrichs 

(1995) teori att HR-transformationen skulle effektivisera personalarbetet. Resultaten från dessa 

undersökningar är till hjälp för oss eftersom vi ämnar undersöka hur ansvarsförskjutningen 

påverkar samarbetet mellan yrkesgrupperna. Den tidigare forskningen är främst kopplad till det 

dagliga personalarbetet. Därför finner vi det intressant att undersöka hur samarbetet mellan HR- 

medarbetare och linjechefer ser ut vid en stor organisationsförändring och på så sätt bidra till 

forskningsområdet.  

Metod och data 

I följande avsnitt redogör författarna för de metodologiska ställningstaganden som gjorts för 

denna kvalitativa fallstudie. Vidare presenteras det urval som utgör studiens intervjupersoner 

följt av en beskrivning av praktiskt genomförande samt hur analysprocessen utfördes. 

Författarna tar även ställning till eventuella begränsningar med de metodval som gjorts och 

avslutningsvis görs en redogörelse för hur författarna tagit hänsyn till etiska aspekter.  

Metodval 
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Samtal utgör ett väl lämpat verktyg för att söka se den mening som individer tillskriver 

aktiviteter, vilket endast kan förstås utifrån en förståelse av helheten av forskarens material 

(Aspers, 2011: 141). Då syftet med studien var att undersöka hur samspelet ser ut mellan HR-

medarbetare och linjechefer vid avveckling i samband med en verksamhetsflytt gjordes valet att 

använda semistrukturerade intervjuer som metod för datainsamling. Då författarna genom studien 

pendlar mellan teori och empiri valdes en abduktiv metod. Med detta innebär både ett induktivt 

och deduktivt förhållningssätt (Aspers, 2011: 265). 

Då intervjuerna var semistrukturerade utformades ett antal tydligt angivna frågor. Vidare 

formulerades frågorna på så vis att vardera fråga hade utrymme för följdfrågor för att på så vis 

följa upp intervjupersonernas svar (Aspers, 2011: 143). Detta tillät en djupare analys av intervju-

personers handlingar, planering och förarbete, mål och utfallet av handlingen. Vilket i sin tur 

möjliggjorde för författarna att påvisa huruvida ex. en oavsiktlig handling förelåg. 

Urval 

Då intresseområdet för studien låg i att undersöka processen kring en verksamhetsflytt 

kontaktades företag som genomfört en sådan relativt nyligen. Anledningen till detta var för att 

säkerställa att de individer som var inblandade i flytten sannolikt fortfarande arbetade kvar på 

företaget. Författarna kom då i kontakt med en HR chef på företaget som därefter gav ut 

kontaktuppgifter till de personer som satt i styrgruppen, ansvariga för verksamhetsflytten, vilka 

utgör studiens urval. Urvalet för studien bestod av sju medarbetare på ett internationellt företag 

som genomfört en verksamhetsflytt. För att få en bred täckning intervjuades personer med olika 

befattningar och ansvarsområden inom ramen för avvecklingsarbetet som bedrevs i samband med 

flytten. Intervjupersonerna var tre HR Business Partners, varav två arbetade med 

avvecklingsarbetet och en på mottagarsidan på nya orten. Vidare intervjuades två högre chefer 

som ansvarade för arbetet på respektive ort. Dessa fem intervjupersoner satt även med i 

styrgruppen för förändringsarbetet och lade tillsammans upp processen för verksamhetsflytten. 

Utöver dessa fem intervjuades en linjechef som valde att flytta med verksamheten till ny ort och 

utgjorde en viktig del i kompetensöverföringen mellan kontoren. Slutligen intervjuades en facklig 

representant som varit delaktig i förändringen och då främst kring avvecklingsarbetet. 

Intervjuernas fokus låg därmed på hur en intervjuperson upplevt avvecklingsarbetet utifrån sin 
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roll. Första kontakten med företaget skedde med en HR chef som sedan hänvisade till studiens 

intervjupersoner som då kunde kontaktas personligen. 

Praktiskt genomförande 

En pilotintervju utfördes med en av intervjupersonerna för att i förväg kunna belysa eventuella 

brister och fördelar med intervjuguiden. Pilotintervjun gav även författarna själv en möjlighet att 

få en större insikt i fältet samt organisationens arbetssätt vid förändringar. Utifrån resultatet av 

pilotintervjun reviderades intervjuguiden för att säkerställa att frågorna skulle ge så relevant data 

som möjligt (Aspers, 2011: 15-16). Intervjupersonen vid pilotintervjun intervjuades senare på 

nytt utifrån den nya intervjuguiden och frågor som ställdes vid första intervjun ställdes på nytt för 

att säkerställa att tidigare frågor inte medfört andra svar. Vidare framkom information kring 

litteratur som företaget använde vid förändringsarbete och som samtliga intervjupersoner inom 

HR var certifierade inom. Litteraturen utgår där från ADKAR-modellen, som är en change 

management modell (Hiatt, 2006). Modellens begrepp användes därefter vid utformning av 

intervjuguiden för att säkerställa en enhetlig och gemensam förståelse mellan intervjupersonerna 

och författarna. 

Intervjuguiden konstruerades på så vis att det fanns rum för flexibilitet och ändring av 

ordningsföljd på frågorna kunde göras utifrån intervjupersonens svar. Detta för att låta 

intervjupersonens tankegångar vara i fokus istället för att intervjuarnas (Eriksson-Zetterquist & 

Ahrne, 2015: 38). Vidare utformades intervjufrågorna på så vis att intervjupersonerna gavs 

möjligheten att redogöra för konkreta situationer, utifrån studiens teman. Det medförde en 

möjlighet att ta del av intervjupersonernas erfarenheter vilket var av vikt för studien.  

Intervjuerna genomfördes vid separata tillfällen under april månad och varje intervju tog ca en 

timme att genomföra. Båda författarna deltog vid samtliga intervjuer då två intervjuare anses 

lämpligt vid intervjuer som rör intervjupersonen som positionsinnehavare. I dessa intervju-

situationer kan intervjuarna komplettera varandra samtidigt som det anses artigt att ställa upp 

med två intervjuare (Trost, 2010). Då inte samtliga intervjupersoner var stationerade i Stockholm 

men reste en del i tjänsten fick anpassning ske till intervjupersonernas scheman och då de var på 

Stockholmskontoret. Valet att hålla intervjuerna på arbetsplatsen gjordes i och med den roll som 

platsen spelar och den trygghet det kan medför att ha den i en miljö där intervjupersonen själv 
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känner sig bekväm (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015: 42). För en intervjuperson var detta 

dessvärre inte möjligt att ha intervjun ansikte mot ansikte av rent geografiska skäl utan intervjun 

fick göras över telefon. 

Analysprocessen 

Samtliga intervjuer utfördes under april månad. Efter slutförd intervju påbörjades transkriberings-

arbetet så snart det var praktiskt möjligt. Samtliga intervjuer transkriberades ordagrant. Fokus 

lades däremot inte på hur saker och ting sagts, som ex. tonläge och dylikt, utan endast på vad som 

sades. Vid längre pauser markerades detta däremot i transkriberingen med en rad punkter (...) och 

andra reaktioner så som skratt skrevs även ut med (skratt) (Poland, 1995: 302).  Detta var en 

anpassning som gjordes utifrån den tidsmarginal som fanns för studien samt då det ansågs mest 

relevant för studiens syfte.  

Efter att intervjuerna transkriberats lästes de igenom av båda författarna, detta för att säkerställa 

att båda var insatta i all data som fanns tillgänglig samt för att det underlag som tagits fram 

verkligen var relevant. När detta gjorts påbörjades kodningsarbetet där färgkodning valdes som 

metod (Aspers, 2011). De olika teman som valdes var följande: ansvar, utmaningar, 

förväntningar, involvering och målsättningar. Vidare skapades underkoder vilka delades in efter 

huruvida uttalandet avsåg HR, chef eller facklig representant. Dessa underkoder användes för 

samtliga citat för att påvisa vilken roll respektive citat avsåg. Detta gjordes för att differentiera 

dessa från varandra och underlätta sökbarheten i materialet. Då kodningen av data slutförts lästes 

det kodade materialet igenom på nytt av båda författarna.  

Begränsningar 

Av naturliga skäl fanns inte möjlighet att följa avvecklingsprocessen i realtid genom exempelvis 

skuggning eller annan observationsmetod, något som annars varit önskvärt för att få en mer 

objektiv syn på processen. I och med att studien avser intervjupersonernas egna upplevelser, 

något som kan påverkas av andra faktorer så som individens tidigare erfarenheter och dylikt, har 

säkerligen insamlad data påverkats av dessa. Vilka intervjupersoner som medverkade i studien 

kan även ha haft en påverkan på resultatet då avvecklingsarbetet kan ha upplevts på annorlunda 

vis av andra individer. Även det faktum att intervjupersonerna var medvetna om varandras 
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medverkan kan ha medfört att viss information utelämnades eller att interna konflikter tonades 

ner. Viss relevans för studien kan ha funnits i att intervjua flera av de direkt berörda 

medarbetarna vilket troligen bidragit till en annan bild av processen. Dock skulle detta troligen 

medfört en förskjutning av studiens fokusområde som trots allt låg på individerna som drev 

förändringen snarare än de som direkt påverkades av den. Dessutom hade ett sådant urval inte 

lämpats för att besvara studiens frågeställningar.  

Vidare existerar alltid en risk med att den faktiska anledningen till verksamhetsflytten inte 

framgår. Om det exempelvis skulle vara andra bakomliggande faktorer som inte uppdagas under 

intervjutillfället eller om beslut från högre ledning lagt grunden för beslutet utan intervjuper-

sonernas vetskap. 

Etiska aspekter 

Utifrån de forskningsetiska principer framtagna av Vetenskapsrådet (2002), vars syfte är att 

utgöra riktlinjer som forskaren, har hänsyn tagits till respektive princip. Nedan följer en 

redogörelse för hur det här gjorts utifrån de fyra huvudsakliga kraven: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). 

Informationskravet innebär att deltagarna informeras om den aktuella studies syfte (Ibid: 7). För 

att göra detta skickades ett informationsbrev till en HR chef på företaget. I brevet framgick 

studiens syfte, frågeställningar och även en presentation om undersökningen och dess författare. 

Vidare framgick information om tilltänkt tidsplanering och metod för datainsamling. 

Intervjupersonerna informerades sedan av chefen om studiens syfte och fokusområde. När 

intervjuer bokades in med varje intervjuperson skickades ett liknande mail ut likt det som 

skickades till chefen och samtliga intervjuer inleddes med en redogörelse av studiens syfte. 

Vidare togs hänsyn till samtyckeskravet då samtliga intervjupersoner informerades om att 

deltagandet var frivilligt då förfrågan skickades ut till chefen som sedan informerade 

intervjupersonerna. För att säkerställa att det framgick tydligt nog informerades 

intervjupersonerna om det frivilliga deltagandet vid inbokning av intervju samt vid intervjuns 

början. Vidare informerades de om att de när som helst kunde avbryta intervjun. Innan intervjuns 

början tillfrågades de även om de gav medgivande till att intervjun spelades in (Ibid: 9). Hänsyn 

togs till konfidentialitetskravet genom att medvetna försiktighetsåtgärder togs avseende 
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personuppgifter (Ibid: 12). Vid intervjutillfället informerades intervjupersonerna om att de utåt 

sett skulle förbli anonyma. Dock framkom vissa svårigheter med den interna anonymiteten då 

intervjupersonerna kände till vandras deltagande samt det faktum att HR chefen kände till 

samtliga intervjupersoners deltagande. Däremot kunde den externa anonymiteten säkerställas 

genom att inte nämna intervjupersonerna vid namn samt genom att inte uppge vilken bransch 

företaget verkar inom. Detta då information om bransch skulle exponera företaget och i och med 

detta skulle information gällande vilka som deltog vid verksamhetsflytten bli relativt enkel att 

söka fram. Vad gäller nyttjandekravet informerades intervjupersonerna, innan intervjun, om att 

det som sägs vid intervjun endast skulle komma att användas i forskningssyfte (Ibid: 14).   

Resultat 

Nedan följer en redogörelse av studiens resultat utifrån dess syfte, att undersöka samspelet 

mellan HR-medarbetare och linjechefer vid avveckling i samband med en verksamhetsflytt. 

Avsnittet inleds med att presentera  hur planeringen och förarbetet upplevdes av 

intervjupersonerna. Därefter beskrivs deltagarnas reflektioner gällande avvecklingsprocessen i 

sig följt av intervjupersonernas upplevelser kring rollfördelningen. Därefter avslutas kapitlet med 

en analys av de förväntningar som fanns mellan intervjupersonerna baserat på deras 

positioner.  Vidare kommer citaten användas för att besvara studiens frågeställningar. Samtliga 

citat som presenteras är hämtade från transkriberade intervjuer som gjorts för studien. 

Planering & förarbete 

En stor del av det arbete som gjordes i samband med verksamhetsavvecklingen utfördes innan 

själv verkställandet. För att möjliggöra en fruktbar analys av processen i sin helhet förelåg 

därmed ett värde i att undersöka förarbetet och planeringsprocessen. En ständigt återkommande 

faktor kring planeringen var hur involveringen av medarbetare skulle ske. Tidsmässigt 

informerades berörda medarbetare på kontoret där avvecklingen skulle ske om vad som komma 

skulle fyra månader i förväg. Majoriteten av medarbetarnas närmsta chefer fick samma 

information en timme tidigare än sina medarbetare. Intervjuperson 2 som var ansvarig chef för 
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avvecklingskontoret, som även innehade en plats i styrgruppen, gör följande uttalande kring den 

dialog som fördes: 

“Det var ju det här vi diskuterade, det var verkligen diskussioner. Vi säger det den första september så 

stänger vi 1 maj så har vi lång tid på oss. Så började jag fundera, men gud det kommer inte att gå liksom, 

om folk slutar, hur ska vi hålla uppe motivationen så länge, men det är möjligt att det kunnat gått.“ -IP2  

Intervjuperson 4 som är HR Business Partner talade även om de reflektioner som ledde till 

beslutet och även denne nämnde den rädslan för förlust av motivation som låg till grund för 

beslutet: 

“Men samtidigt kan man inte tala om för alla för lång tid innan man effektuerar. Människor tappar 

motivation och risken är att folk slutar. Tiden är en faktor och det här är minimum” -IP4. 

Att chefer och medarbetare som påverkades av verksamhetsflytten involverades så som de gjorde 

medförde vissa utmaningar för verksamheten med bl.a. hantering av motstånd och stöttning av 

medarbetare samt med kompetensöverföringen. Intervjuperson 5 som var ansvarig chef för 

mottagarsidan talar om när medarbetare och gruppchefer involverades och ifrågasätter om 

tidsaspekten var alltför snäv: 

“Hade vi kunnat göra det på ett annat sätt? Ja det tror jag, jag tror vi hade kunnat involvera dem 

tidigare och fått bättre utfall.” -IP5 

Det framgick att beslutet om när chefer och medarbetare var övervägt och baserat på tidigare 

förändringsarbetet som gjorts inom organisationen. Flera intervjupersoner var överens om att den 

sena involveringen innebar större påfrestningar än väntat, där HR-medarbetare fick ta större 

ansvar än planerat. Detta kan kopplas till Boxall och Pursells (2011) forskning om HR-

medarbetarnas nya funktion och intressekonflikten som kan uppstå mellan att företräda företaget 

eller medarbetaren. Decentraliseringen av personalarbetet och HR:s ökade fokus på ledningen 

kan tolkas som att medarbetarnas intressen fått mindre uppmärksamhet.  

Avvecklingsprocessen 

En av intervjupersonerna var en chef på plats på kontoret där avvecklingsarbetet bedrevs. 

Intervjupersonen själv involverades i ett tidigare skede vilket, enligt denne, underlättade enormt 

vad gäller hantering av den egna känslomässiga resan som processen innebar. Chefen kunde i och 

med detta ta sig igenom känslan av sorg som beskedet innebar innan förändringen 
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offentliggjordes för medarbetarna. Det gjorde att individen kunde fokusera mer på att stötta sina 

medarbetare, något som blev problematiskt för intervjupersonens kollegor som fick beskedet vid 

ett senare skede. 

“Jag tror att den processen i (stadsnamn) och processen med kompetensöverföring så länge de 

personerna i (stadsnamn) fortfarande var på plats hade underlättats enormt om de hade fått det här 

tidigare också. Sen är man ju olika som personer och så vidare men jag tror att det hade varit en enorm 

fördel.” -IP7 

Vidare bör det tilläggas att chefen gjorde valet att godta arbetsgivarens erbjudande om 

omplacering och följde därmed med verksamheten till annat ort. Anledningen till att 

intervjupersonen involverades tidigare än andra chefer på samma nivå var efter aktivt 

övervägande i styrgruppen där potentiella medarbetare som troligen kunde tänkas följa med 

kartlades. I och med den geografiska skillnad som flytten innebar förutsatte nämligen 

arbetsgivaren att endast runt en handfull medarbetare skulle tacka ja till omplacering. 

Intervjupersonen själv talar om hur den aspekten, att denne involverades i ett tidigare skede än 

sina kollegor, påverkade valet att följa med verksamheten enligt nedanstående citat: 

“Jag tror att hade jag fått frågan samtidigt som mina övriga chefskollegor hade fått det så tror inte jag 

att jag hade sagt ja i den processen som sen följde och som var så intensiv också så att jag tror att jag 

hade blivit mer negativt påverkad än vad jag faktiskt blev i det här läget. Det var positivt utifrån den 

aspekten.” -IP7 

Denna del av processen som behandlar förarbetet och involveringen av berörda medarbetare kan 

även relateras till Goffman (1956) och hans tre dramaturgiska begrepp lojalitet, disciplin och 

försiktighet (Goffman, 1956). Han talar då om hur processer som dessa tenderar att präglas av 

sekretess, stor tillit mellan gruppens medlemmar (skådespelarna) samt den förväntan som finns 

på dem att göra vad som krävs samt agera utifrån individens roll i processen. IP7 som kände att 

inte tillräcklig utbildning tillhandahållits och som även var direkt berörd av förändring kan till 

viss del ses som både skådespelare och publik i denna process. Intervjupersonens roll innebar 

nämligen att denne inte involverades i tid till förarbetet och inte hade möjlighet att påverka 

processen i den utsträckning som ursprungliga skådespelare, sett till begreppet försiktighet. Å 

andra sidan, när förändringen väl trädde i kraft blev IP7 i flera avseenden en skådespelare vars 

roll innebar att stötta berörda medarbetare och agera mer som chef än som medarbetare. 

Processen upplevdes dock relativt hanterbar i och med att individen ändå involverades i ett tidigt 
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skede till skillnad från sina andra chefskollegor men ansåg sig ändå lämnad att uppträda på scen 

utan att ha haft möjlighet att påverka från början, vilket enligt Goffman (1956) är en väldigt 

viktig faktor. Avsaknad av detta kan leda till bristande förståelse av vad som ska uppnås samt 

bristande förståelse för de medel som finns tillgängliga (Goffman, 1956). Nedanstående citat är 

från hur IP7 upplevde det ansvar som lades på cheferna på plats på kontoret: 

“Sen tror jag att även ledning på plats från högre ort var i (stadsnamn) de första veckorna sen försvann 

mycket av de som faktiskt hade tagit det här beslutet ifrån kontoret och det var cheferna på plats som fick 

hantera situationen sen då.” -IP7 

Enligt ovanstående citat framgår det en form av gråzon kring rollen IP7 hade. Det framkom 

nämligen att direkt påverkade chefer på avvecklingskontoret, i styrgruppens ögon, var publik. 

Dock, i och med den avsaknad av chefer från högre ort på kontoret, så förskjuts ansvaret från 

dessa till de nedre chefsleden och de fick istället ta rollen som skådespelare, vilket de inte var 

förberedda på. De fick därmed i flera fall uppträda på en scen de själva inte varit med och byggt 

samt med avsaknad av nödvändig kunskap kring tillgängliga verktyg. Något som enligt 

intervjupersonen hade underlättats om någon form av utbildning funnits tillgänglig.  

”Du som chef är ju din medarbetares närmaste person så att säga i den dagliga biten där så man vänder 

sig ju mycket till sin chef. Så att jag tror att en utbildning... en form av utbildning i hanteringen av det här 

hade underlättat.” -IP7 

I och med att situationen som rådde på avvecklingssidan var så pass speciell medförde det allt 

mer otydliga roller inte bara för chefer på plats utan även för HR-medarbetare. Situationen 

medförde att HR-medarbetarna gick ur sin strategiska roll för att istället lägga fokus vid 

medarbetarens situation. Det framgick även under intervjuerna med HR-medarbetarna att de 

tidigare arbetat som chefer vilket enligt en av dem gjorde att de, vid behov, kunde sätta på sig 

chefsglasögonen och se saker ur ett chefsperspektiv. Vidare uttrycker Intervjuperson 3 sin syn på 

chefens ansvar i processen och hur det ligger i att säkerställa kompetensöverföringen och att 

verksamheten hålls igång. Detta framgår av följande citat: 

“Då hade vi (HR-medarbetare) ju möten med chefer på kontoret som skulle ansvara för att hålla 

verksamheten igång och de skulle jobba med kompetensöverföring och så vidare. Där fick ju vi gå in 

flera gånger på de här mötena och styra upp för att de inte tog tag i frågor. Där kanske vi gjorde något 

som man normalt inte ska göra som HR person” -IP3 
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Vilka personer som var på plats ansågs spela en avgörande roll i processen och aktiva val gjordes 

för att säkerställa att rätt person var på rätt plats. Ovanstående citat visar även på hur individer 

med dramaturgisk disciplin, men tillräcklig flexibilitet, kan gå ur sin egen roll för att hantera 

slumpartade händelser. Vidare kan händelsen tolkas som en konsekvens av en oavsiktlig handling 

(Goffman,1956). Intervjuperson 1, som arbetade som HR Business Partner på mottagarsidan 

uttryckte sig enligt nedanstående: 

”Det finns en anledning till att det var (namn ) och (namn) som arbetade med avvecklingen och inte jag. 

[…] Det funkar jättebra. Men vi är olika och då handlar det om att spela laget.” -IP1 

Ovan nämna citat kopplat till Goffman (1956) lämpar sig väl i den mening att för att säkerställa 

att en pjäs framförs så framgångsrikt som möjligt för publiken beror det mycket på vilka 

skådespelare som framför den (Goffman, 1956). Vidare talade intervjupersonen om de 

förväntningar som denne hade på sina kollegor utifrån den roll de hade i avvecklingsarbetet. De 

kollegor som nämndes ovan tilldelades den rollen i processen av specifika anledningar, något 

som även medförde specifika förväntningar på deras framträdande, likt Goffmans (1956) syn på 

hur individer, utifrån dess uppfattningar om individer, förväntar sig specifika beteenden. 

Ovanstående faller även inom ramen för teorins syn på hur pass väl en individ kan spela en viss 

roll (Goffman, 1956). 

Upplevelser av rollfördelningen 

HR-transformationen har som tidigare nämnts inneburit att HR-medarbetare och linjechefer fått 

ändrade ansvarsområden där linjechefer fått ökat personalansvar och HR-medarbetare en mer 

strategisk roll (Damm, 1995). Den nya rollfördelningen har för många organisationer visat sig 

bland annat leda till oklara ansvarsområden och motstridiga förväntningar (Thilander, 2013). I 

denna studie framgår det av både linjechefer och HR-medarbetare att förändringsarbeten kan se 

olika ut och att det vid flytt av en verksamhet ses som en extraordinär situation. Detta medför att 

personalarbetet blir en tydligare uppdelning än i det dagliga arbetet. Intervjuperson 2 som var 

ansvarig chef för avvecklingsverksamheten, beskriver det på följande sätt. 

”Det har förändrats, det läggs mer och mer på chefer, det tycker jag. Sen får vi naturligtvis stöttning. Det 

här är en sådan prekär situation, så här fick vi mycket stöttning av HR. Men tittar man på business as 

usual. Så tycker jag det läggs mer och mer på chefer.” – IP 2 
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Det framgår av båda yrkesgrupperna att det finns en tydlighet i vad deras primära arbetsuppgifter 

är vid en organisationsförändring. I nedanstående citat beskriver linjechefen från den mottagande 

sidan vikten av att chefen är förankrad i beslutet. Att du som chef har en central roll i föränd-

ringsarbetet och att detta tydligt måste synas gentemot medarbetarna. En av HR-medarbetarna 

från den avvecklande sidan instämmer och menar på att högre chefer från avvecklingssidan 

visade på detta. 

“För medarbetare känner om chefen är dedikerad för det här eller inte. Sen gäller det att ha stöttning 

och så där. Men om man själv inte har köpt in på det då går det inte, då är det jättesvårt. Då gör man det 

svårt för medarbetarna menar jag. Så chefen tar en central roll i att en förändring ska lyckas.” –IP5 

Vidare talade intervjuperson 4 om vikten i att säkerställa att chefer har en förståelse för varför 

avvecklingen sker. Detta relaterades till Goffman (1956) och begreppet dramaturgisk försiktighet 

i den mening att chefens förståelse för vad som ska uppnås samt vilka medel som finns 

tillgängliga för att uppnå målet är av stor vikt för att arbetet ska bli framgångsrikt. Intervjuperson 

4 uttryckte sig enligt nedanstående citat: 

“Att stå upp för sitt beslut och aldrig svaja. Det är jätte viktigt. Det gick bra tycker jag. Både från 

ansvarig chef från nedläggningskontoret och från dennes chefer. Det här med varför vi lägger ner måste 

hela tiden vara klar.” -IP4 

I ovan nämnda citat framgick det att chefer behövde stöttning under förändringsarbetet. Att detta 

har uppmärksammats i organisationen är flera intervjupersoner var överens om. I studien 

framgick det att det är där HR-medarbetarna kommer in. De bör finnas som stöd och ge 

linjecheferna goda förutsättningar att utföra sitt arbete. Utifrån intervjupersonernas berättelser 

framgår det att deras uppfattning ligger i linje med den tidigare forskningen så som Granberg 

(2011) samt Whittaker & Marchington (2003). I nedanstående citat beskriver Intervjuperson 1 att 

HR-medarbetare vid en större organisationsförändring förväntas ta ett större personalansvar och 

säkerställa att den humana delen av förändringsarbetet inte glöms bort.  

“Mitt uppdrag är att företräda, jag är en arbetsgivarrepresentant, det ska man inte glömma bort. HR har 

aldrig tystnadsplikt. Däremot så handlar det ju också om att se människorna oavsett om dom är chefer 

eller medarbetare i den resan som vi gör. Och där blir ju mitt uppdrag att säkerställa att förutsättningar 

är så bra både för medarbetarna och chefer. Det vill säga att klä på båda parterna.” -IP1 

Ovanstående syn delas även av Intervjuperson 3, se nedan, som påpekade hur denna aspekt blev 

mer påtaglig i och med att den sociala aspekten blir så pass märkbar då verksamheter avvecklas. 
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“Det går inte att säga svart eller vitt. Fokus under de här månaderna när verksamheten fortfarande fanns 

kvar men vi inte hade verkställt uppsägningarna. Då hade vi mer fokus på att stötta individer, 

medarbetare.” -IP3 

De två citaten ovan relaterades till oavsiktliga handlingar (Goffman, 1956) och hur HR-medar-

betare, med sin specialistkunskap, ansvarar för att säkerställa att cheferna har tillräcklig kunskap 

för att undvika oavsiktliga handlingar. På så vis undviks även potentiella negativa konsekvenser. 

Vidare utgör HR:s roll en viktig byggsten för att säkerställa att cheferna framstår som kunniga 

och legitima gentemot medarbetarna, det vill säga den dramaturgiska lojaliteten. 

Vidare framgick det att chefens roll och intressen till stor del varierar beroende på vilken del av 

processen individen befinner sig på. Chefen verksamheten som avvecklades upplevde att en viss 

motstridighet var nödvändig för att bromsa processen, dels för verksamhetens skull men även för 

medarbetarnas. Intervjuperson 2, chef på avvecklingssidan sade följande: 

“Så jag fick tyvärr, vilket inte alltid är kul ta på mig den här motvalls kärringen rollen och faktiskt ”hallå 

nu får nu skärpa till er”. Det här kommer inte gå. Vi kommer inte klara det här på 5 månader. Vilket det 

innebär att få hela tiden säga nej, nej, nej det kommer inte att gå. Men jag tror att den rollen är oerhört 

viktig. Ehm.. eftersom .. den som kan verksamheten är ju den också som förstår komplexiteten. Sen är det 

ju inte någon lätt roll att ta på sig.” 

Detta medan Intervjuperson 5, chef för mottagarsidan önskade en snabb process för att på så vis 

kunna säkerställa verksamheten på dennes sida, vilket uppfattades enligt nedan: 

“Men det var ju det primära uppdraget att se till så det här händer och framförallt att få upp det och få 

det att flyga ganska snabbt. Utan att försaka eller för den sakens skull försaka kvalitén som vi hade vi 

våra processer.” -IP5 

Det framgick i intervjuerna med bägge cheferna att kompromisser fick göras sinsemellan och att 

processen krävde en hel del uppoffringar från bägge intervjupersonerna vad gällde deras 

intressen, samtidigt som det medförde att processen sågs från två relativt olika perspektiv vilket 

upplevdes som positivt. 

För att vidare förstå samarbetet och det ansvar som föreligger i individers roller analyserades de 

förväntningar som medlemmarna hade på varandra vilket presenteras nedan. 

Förväntningar 
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I studien framgick det att båda yrkesgrupperna upplevde vissa oklarheter i vad som förväntades 

av dem från övriga medlemmar i styrgruppen. På frågan om yrkesgrupperna ansåg att 

förväntningarna på dem var tydliga menade både HR-medarbetare och linjechefer att det i stora 

drag fanns en tydlighet, men att det inom en del områden inte fanns några klara direktiv. Mycket 

hängde på individen själv om hur den såg på sin roll. Från nedanstående citat av en HR-

medarbetare som arbetade med den avvecklande sidan framgick det att förväntningarna ibland 

var motstridiga och att de nya ansvarsområdena inte var riktigt så enkla att uppfylla. 

Intervjuperson 4 uttryckte sig på följande sätt: 

“I vår organisation tycker jag att det inte är tydligt, nej. Vi har ingen process för eller strategi för vad 

jag ska göra som HRBP [HR Business Partner]. Nu ska vi vara mer inne i businessen. Jag vet inte riktigt 

hur det ska gå till då jag sitter i knät på businessen, jag tränger mig verkligen på.”  -IP4 

Vidare framgick det en viss utmaning i att hantera det ansvar som lades på intervjuperson 2, som 

var chef. Detta likt det som Söderlund och Bredin (2005) talar om kring betydelsen av att 

tydliggöra det ansvar linjecheferna har vid förändringar likt den studien avser. Intervjupersonens 

erfarenhet ansågs spela en avgörande roll för att hantera denna utmaning vilket troligen kan ha 

medfört enklare koordinering mellan intervjupersonerna, något som annars kan vara en svårighet 

enligt Thilander (2013). Intervjuperson 2 beskriver detta enligt nedan: 

“ah det tror jag nog. Jag vet inte, jag tror att jag klarar att min erfarenhet hjälper mig i en sån här 

situation, det hade varit jätte tufft att vara oerfaren. Eh..för det är nästan svårt att både gå in i en 

chefsroll och i en HR roll som chef.” -IP2 

I Thilanders (2013) forskning  beskrivs det att gränserna för vad som ligger på HR-medarbetarna 

och vad som linjechefer suddats ut vilket kan leda till motstridiga förväntningar och därmed 

försvåra samarbetet. I Thilanders (2013) forskning beskrivs vidare att samspelet till stor det 

bygger på att chefer och HR-medarbetare löser problem tillsammans. Mycket handlar om att 

bygga goda relationer och tillit mellan yrkesgrupperna. Fackliga representanten uttalade sig även 

om vikten av en god relation med HR enligt nedan: 

“Så det var ett väldigt bra samarbete mellan mig och HR. Den informella delen är vad kanske 

medlemmarna inte ser. Att vi faktiskt har en bra relation med arbetsgivaren.” -IP6 

Intervjuperson 4 uttalade sig om de verktyg som denne använde för att hantera de förväntningar 

ställdes i samband med avvecklingen. Tidigare erfarenheter visades här ha en betydande roll för 

hur individen själv formar sin roll, vilket framgår i nedanstående citat. 
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“Jag gör många gånger skillnad. Jag får bekräftelse från organisationen och medarbetare. Så jag har 

utifrån tidigare erfarenheter format min roll efter vad jag hade behövt när jag var ledare.” -IP4 

HR-medarbetare upplevs ha en relativt flexibel roll i den mening att de själva kan påverka vad de 

gör och inte gör i sin roll. Vidare kan de agera olika beroende på vad situationen kräver av dem. 

Intervjuperson 1, som är HR Business Partner gör följande utlåtande: 

“Det är oftast den gråzonen man hamnar i som HR, alltså hur affärsnära är du? Du kan välja att vara en 

helt integrerad del i affären eller så kan du välja att vara en ren supportfunktion… Det vill säga ofta har 

du en roll som HR Business partner, så kan du välja hur mycket HR du är och hur mycket Business 

partner du är.“ -IP1 

Detta medan chefernas roll upplevs mer fokuserad på verksamheten, vilket inte bidrar till lika 

mycket möjlighet till flexibilitet som HR-medarbetare har. Intervjuperson 5, som är chef, 

beskriver sin roll enligt nedan:  

“För det första att hålla ihop verksamheten. Få den att flyga, se till så den rekryteringsprocessen finns på 

plats, se till så kompetensen finns på plats. Se till så system, all logistik, all bemanning, det var mitt 

yttersta ansvar i den här övningen.” -IP5 

Chefen tycks även behöva förlita sig väldigt mycket på HR och att de bidrar med den kunskap 

som är nödvändig för chefen i dennes arbete. Eftersom skillnaden mellan yrkesgruppernas 

ansvarsområden upplevs otydliga finns det risk för motstridiga förväntningar. Det är därför 

viktigt med bestämda riktlinjer för vilket stöd linjechefer behöver. Samspelet mellan 

yrkesrollerna bygger i praktiken på att de tillsammans löser de problem och utmaningar som rör 

personalarbetet. Det handlar om att bygga goda relationer mellan chefer och HR-medarbetare, där 

det formella ansvaret bör få mindre betydelse (Thilander, 2013). 

Diskussion 

Organisationsförändringar och verksamhetsavvecklingar är ett utbrett forskningsområde som 

länge varit en het potatis för bland annat sociologer. Flertalet studier har gjorts med varierande 

resultat och slutsatser. I nedanstående kapitel förs en diskussion kring insamlad data utifrån teori 

och tidigare forskning. Denna diskussion grundas i studiens syfte, att undersöka samspelet mellan 
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HR-medarbetare och linjechefer vid avveckling i samband med en verksamhetsflytt, samt valda 

frågeställningar. 

Hur upplever inblandade parter deras roll i processen? (Utmaningar, ansvar, mål & 

intressen) 

I enighet med insamlad data framgick det en variation i de utmaningar som respektive part stod 

inför. Första uppdelningen som bör göras i detta fall är mellan avvecklingssidan och 

mottagarsidan. För de intervjupersoner som medverkade i avvecklingen stod medarbetarna i 

fokus där  vikt fästes vid att göra deras situation så bra som möjligt, trots omständigheterna, 

utifrån de resurser och verktyg som tillhandahölls av organisationen. 

I enighet med tidigare forskning framgick det i studien att mycket av det personalansvar som 

tidigare legat på HR nu har förskjutits till chefer (Granberg, 2011). Däremot var detta inte helt 

påtagligt under avvecklingsarbetet, utan stor del av personalansvaret upplevdes fortfarande ligga 

hos HR. Detta framgick utifrån en facklig synvinkel  där stor förväntan fanns på HR när det kom 

till att arbetsgivaren skulle leva upp till de förpliktelser de hade gentemot medarbetarna. Från HR 

själva bekräftades dels den fackliga synen på HR men tolkningen som gjordes utifrån insamlad 

data blev snarare att detta sågs som ett verksamhetsansvar då negativa sanktioner drabbar arbets-

givaren vid misslyckande att leva upp till de förpliktelser som finns. Förpliktelser som förhand-

lingsskyldighet och att säkerställa arbetsrättsliga processer. HR å andra sidan ansåg sig främst 

vara ett chefsstöd vars ansvar låg i att utrusta cheferna med den kunskap som krävs. 

Chefernas roll i verksamhetsavvecklingen varierade troligen mest beroende på vilken sida av 

processen individen befann sig på. Vad gäller avvecklingssidan så låg ansvaret i att säkerställa 

medarbetarnas välmående. För chefer på högre ort gjordes detta inom ledningsgruppen och för 

chefer inom verksamheten hanterades det genom direktkontakt med medarbetarna där de sociala 

aspekterna blev väl påtagliga. En intervjuperson upplevde här en avsaknad av stöd från högre 

chefer och även en stor utmaning för egen del i att hantera den svåra situationen. Denna intervju-

person önskade i efterhand att någon form av utbildning tillhandahållits i att hantera individer i en 

så pass svår tid som denna avveckling innebar.  

Den tidigare forskningen behandlar främst hur det dagliga arbetet ser för de båda yrkesrollerna. 

Intervjupersonerna i studien delade denna bild, men poängterar att det vid större organisations-

förändringar likt den som studerats ser annorlunda ut. Det framgår i denna studie att 
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genomförandet av en verksamhetsflytt kräver omfattande planering och en tydligare 

rollfördelning, vilket är väntat eftersom det är så pass många som ledare som är involverade och 

medarbetare som berörs 

För chefer på mottagarsidan var situationen av en helt annan karaktär. En intervjuperson som var 

chef på mottagarsidan uttalade sig här om att det främsta ansvaret låg i att säkerställa att 

verksamheten fortskred. Rollen innebar därmed att säkerställa kompetensöverföring, utbilda 

medarbetare och att se till så de affärsmässiga målen uppnåddes. Denna variation av mål 

kolliderade sedan i ledningsgruppen där den ena sidan önskade att arbetet skulle bromsas in med 

individernas behov i åtanke medan den andra sidan ständigt tampades med krav från ledningen i 

att nå upp till diverse affärsmål. 

Hur upplever HR-personal, linjechefer och fackliga representanter samarbetet vid en 

verksamhetflytt? 

Inom ramen för denna studie framgick det att ett gott samarbete förelåg mellan så gott som 

samtliga parter. Det framgick att linjechefer på lägre nivå som arbetade med avvecklingen kände 

en avsaknad av stöd från chefer från högre ort för att hantera  den svåra situationen. Vidare 

upplevdes det från fackets sida att ett gott samarbete med HR förelåg vilket inte förväntades i och 

med den utgångspunkten att HR:s roll förskjutits och fokus numera ligger på verksamheten och 

strategier. Detta medan fackets huvudsakliga fokus är att säkerställa sina medlemmars intressen 

vilket troddes innebära en form av intressekonflikt mellan parterna men någon sådan framgick 

inte i denna studie. 

Utifrån chefens roll i avvecklingsprocessen fästs stor vikt vid HR:s kunskap som 

specialistfunktion och cheferna visade ett stort behov av stöttning gällande arbetsrättsliga 

processer och dylikt. Det framgick även att ansvarig chef från avvecklingskontoret förväntade sig 

att HR-medarbetare skulle finnas på plats och ta ett stort personalansvar. På så sätt skulle 

medarbetarna ha några utifrån att ventilera sina frågor och funderingar med samtidigt som 

linjecheferna kunde säkerställa att verksamheten rullade på. Här framgår det att HR-

medarbetarna tog en annan roll än vad som förväntades av dem i det dagliga arbetet. Detta 

stämmer överens med tidigare forskning där det nämns hur yrkesrollernas arbetsuppgifter 

överlappar varandra och att mycket av personalarbetet kräver att chefer och HR-medarbetare 

samarbetar med varandra (Whittaker & Marchingtons, 2003). 



30 
 

Tanken med HR-transformation är enligt Ulrich (1995) att HR ska skapa värde till cheferna. I 

Boglind, Hällsté & Thilanders (2013) studien kategoriserar de värde som transaktionsvärde och 

användningsvärde. Transaktionsvärde är kostnaden för cheferna att använda sig av HR och 

användningsvärde är chefernas upplevda värde av HR. I denna fallstudie visade det sig att HR-

medarbetarna tog ett stort ansvar och var på plats under längre period än väntat eftersom 

processen upplevdes som mer komplex då lägre chefer behövde mer stöttning än planerat. I och 

med detta kan man tänka sig att transaktionskostnaden blev högre än kalkylerat, trots att 

förväntningarna var att HR-skulle finnas på plats. Användarvärdet kan vi utifrån chefernas 

uttalanden tolka som positivt då både ansvarig chef för nedläggningsarbetet och den lägre 

linjechefen som dessutom följde med i verksamhetsflytten menar på att de fick bra stötting från 

HR-medarbetarna.   

Hur upplever HR-personal, linjechefer och fackliga representanter arbetet med att planera 

och genomföra en verksamhetsflytt? 

Det framgår även att både HR-medarbetare och linjechefer upplever vissa oklarheter i sina roll-

beskrivningar. Att som chef både ha ansvar för personal och att leda arbetet och som HR-med-

arbetare både arbeta strategiskt och samtidigt vara support upplevs svårt. Båda yrkesgrupperna 

framhåller att erfarenhet är av stor vikt för att kunna uppfylla de breda förväntningar som ligger 

på dem samtidigt som flera av yrkesgruppernas arbetsuppgifter överlappar varandra. Man kan 

tänka sig att mindre erfarna chefer och HR-medarbete därmed hade haft betydligt svårare att 

hantera en så pass omfattande organisationsförändring så som en verksamhets flytt. Fallstudien 

visade även på att HR-rollen i flera avseenden har diffusa ramar. Exempelvis talar HR Business 

Partnern från den mottagande sidan att HR ofta opererar i en gråzon, där det mycket är till 

individen att avgöra hur involverad individen ska vara i affärerna och hur mycket denne vill agera 

support.  

Goffmans teoretiska ståndpunkt att individen, likt en skådespelare klädd i en mask, agerar utifrån 

sin karaktär gentemot publiken blir väl framträdande för studiens intervjupersoner. Men den 

distansering som Bergman Blix (2007) talar om blir inte lika påtaglig utan studies 

intervjupersoner visar på att vem du är som person även har en stor påverkan på vilken roll du tar 

inom en verksamhetsflytt. Det framgick att strategiska överväganden låg bakom vilka HR 

personer som tilldelades olika ansvarsområden där de som arbetade med avvecklingen hade ett 
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större medarbetarfokus. För de högre cheferna blev däremot inte denna aspekt lika påtaglig utan 

där lämpar sig Bergman Blix (2007) distansering av individers roller bättre. Detta tros bero på det 

affärsmässiga fokus som ligger till grund för chefernas roll. Detta tros ha att göra med att högre 

cheferna mäts i hårda värden, som affärssiffror, medan HR, åtminstone i detta fall, mäts i mjuka 

värden så som medarbetarhälsa och dylikt.  

Förslag till vidare forskning 

Vidare hade relevans kunnat finnas i Hochschilds syn på Goffmans teori kring surface- och deep 

acting där skildring görs mellan dessa utifrån engelska tekniken och Stanislavskis teknik. Distink-

tionen mellan dessa två begrepp görs utifrån att den engelska tekniken utgår från ett ytligt framt-

rädande där skådespelare kontrollerar sina gester och ansiktsuttryck för att ge sken av att det är 

individens egentliga personlighet. Å andra sidan har vi Stanislavskis teknik vilken liknas vid deep 

acting och utgår från att skådespelaren ger utspel för sina egna känslor och därav antar rollen på 

ett djupare plan. Denna teoretiska förankring blir därmed mer fokuserad på den emotionella 

aspekten (Bergman Blix, 2007). En sådan analys hade dock förutsatt en djupare ingång i 

respektive intervjupersons handlande och troligen krävt någon form av observation, exempelvis 

skuggning, för att söka se vilken teknik individen använder. Det bör däremot tilläggas att det 

säkerligen inneburit en intressant infallsvinkel i studien. Dock var ett sådant tillvägagångssätt inte 

möjligt men skulle kunna utgöra en bas för vidare forskning inom fältet. 

Utöver detta skulle intresse finnas i att replikera studien men med ett förändrat urval där mer 

fokus läggs på intervjupersoner med lägre chefspositioner och som därmed är närmare 

medarbetarna hierarkiskt sett. Likt intervjuperson 7 i denna studie som själv påverkades av 

verksamhetsflytten. En sådan studie hade troligen kunnat bidra till ett mer kritiskt förhållningssätt 

samt medfört en annan synvinkel på processen i sin helhet.  
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

1. Berätta om ditt jobb här, vad gör du för något? 

2. Berätta i stora drag om den förändringen som gjordes. 

3. Vad var målet med den? Uppfylldes målet? 

4. Vad var din roll i förändringsprocessen?  

5. Anser du att det var tydligt vad som förväntades av dig utifrån din roll i processen? 

6. Vem anser du att du företrädde i processen, arbetsgivaren eller medarbetarna? 

7. Upplevde du att förväntningarna som ställdes på dig varierade mellan olika delar av 

organisationen? Hur? 

8. Hur upplever du chefens roll i förändringsprocessen? (Frågan ställdes även gällande 

övriga titlar) 

9. Vilka förväntningar hade du på cheferna vid förändringen? 

10. Utifrån ADKAR, vilken del av processen fungerade smidigast anser du? 

11. Och vilken del innebar störst utmaning anser du? 

12. Vad ser du för förtjänster med ADKAR, kopplat till den här förändringen? 

13. Har du något mer som du skulle vilja lägga till eller berätta om? 


