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Sammanfattning  
Linjechefers HR-roll har under de senaste åren blivit tydligare. Empiriskt material saknas som beskriver hur chefer hanterar HR-
rollen och hur de resonerar kring de HR-praktiker de är ansvariga för att hantera. Utan tillräcklig empiri inom området är det också 
svårt för HR-medarbetare att anpassa det stöd linjecheferna behöver. Denna studie syftar därför till att undersöka hur linjechefer 
hanterar den HR-roll som deras arbete innebär samt att bidra med förståelse för grunden till olika sätt att hantera rollen. 
 
Genom tio kvalitativa intervjuer med linjechefer inom ett förband vid Försvarsmakten har tillvägagångssätt och resonemang om 
HR-praktiken karriärutveckling studerats. Resonemang skiljde sig åt medan det praktiska arbetet hanterades likartat. Olika 
arbetssätt kunde utläsas. HR-funktionens relation till linjecheferna betonades för att möjliggöra anpassat stöd för linjechefernas 
arbete utifrån de skilda arbetssätten. 
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undersöka hur linjechefer hanterar den HR-roll som deras arbete innebär 

samt att bidra med förståelse för grunden till olika sätt att hantera rollen.  

Genom tio kvalitativa intervjuer med linjechefer inom ett förband vid 

Försvarsmakten har tillvägagångssätt och resonemang om HR-praktiken 

karriärutveckling studerats. Resonemang skiljde sig åt medan det 

praktiska arbetet hanterades likartat. Olika arbetssätt kunde utläsas. HR-

funktionens relation till linjecheferna betonades för att möjliggöra 

anpassat stöd för linjechefernas arbete utifrån de skilda arbetssätten. 
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1. INLEDNING 
Efter en trendig omorganisering av HR-funktionen behöver chefer ta allt större 

ansvar för HR-praktiker. Förevarande studie kommer undersöka hur linjechefer 

hanterar den HR-roll som deras arbete innebär samt vilka betydelser som tillskrivs 

deras sätt att hantera rollen. En bakgrund till studien kommer vidare att 

presenteras. Därefter presenteras studiens syfte och frågeställningar, fallet som 

studien bygger på samt centrala begrepp för studien. 

1.1 Bakgrund 
Linjechefernas ansvar för HR-processers genomförande och framgång har 

blivit allt mer markant. Detta sedan många organisationer börjat använda 

HR-funktionen utifrån ett tydligare strategiskt perspektiv, jämfört med 

den administrativa funktion som de ofta tidigare hade (Boglind, Hällstén 

& Thilander, 2013). 

I en intervju av Karin Persson (2017), Chefstidningen, med Per Thilander, 

universitetslektor vid Företagsekonomiska institutionen, Göteborgs 

universitet, beskrivs hur den så kallade HR-transformationen blev en 

global trend under början av 2000-talet. HR-transformationen är en idé om 

värdeskapande arbete och kostnadsreducering, som tar fasta i Ulrichs 

(1995) modell om att dela vissa system och funktioner inom 

organisationer. Transformationen har inneburit att HR-avdelningar 

numer har en tydlig strategisk funktion och linjechefer därför fått ett större 

ansvar för HR-processer (Boglind et al., 2013). Resultatet av HR-

funktionens omorganisering, och linjechefernas ökade ansvar, har dock 

inte alltid blivit så som man föreställt sig. Thilander beskriver:  

Man har skapat en situation där man ville förenkla chefernas situation men i 

stället har bundit fast dem vid administrativa sysslor som är svåra att kapa. 

Om vi vill att cheferna ska vara nära verksamheten måste vi hitta bättre sätt 

att stödja dem i deras arbete (Persson, 2017).  

För att HR-medarbetare ska kunna ge en chef rätt stöd för att hantera 

personalfrågor behöver chefen sättas i centrum, menar Thilander (i 

intervjun med Chefstidningen), som fortsätter: Stödet behöver […] vara 

skräddarsytt. Samtidigt blir det ineffektivt och dyrt om alla chefer ska ha enskilda 

lösningar. Chefstödet från HR-avdelningen verkar således centralt för att 

linjechefer ska ha möjlighet att ha den närhet till verksamheten som 

förändringen av HR-funktionen kräver. 
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1.2 Problembeskrivning 
Bos-Nehles (2010) beskriver att linjechefernas HR-roll diskuteras och 

kritiseras av flera, samtidigt som hon lyfter att det inte finns tillräckligt 

med empiriskt material i området. Utan tillräcklig empiri som bidrar till 

att förstå linjechefernas HR-roll är det också svårt att skräddarsy det stöd 

som Thilander (genom Persson, 2017) menar behövs för att chefen ska 

klara av de HR-praktiker som de ställs inför.  

En del forskning har bedrivits som studerar linjechefer i relation till deras 

HR-roll. Vissa har ämnat förklara linjechefers uppfattning om sin HR-roll 

och vilken relation linjecheferna har till HR-medarbetare (se bl.a. Boglind 

et al., 2013; Whittaker & Marchington, 2003). Studier finns också som 

undersöker linjechefernas betydelse för genomförande av HR-strategier 

samt hur HR-medarbetares stöd har inflytande i detta (se bl.a. Anwaar, 

Nadeem & Hassan, 2016). Forskning har även bedrivits som fokuserat på 

medarbetares uppfattningar om sina chefer i förhållande till de HR-

praktiker som de ansvarar för (se bl.a. Crawshaw & Game, 2015). Flera 

aspekter av linjechefernas HR-roll har således behandlats genom 

empiriska studier under 2000-talet.  

Empiri verkar dock saknas som beskriver hur linjechefer hanterar HR-

rollen i sitt vardagliga arbete. Att linjechefers arbete har förändrats, i och 

med HR-transformationen, samt att detta medfört diverse reaktioner hos 

linjecheferna har klargjorts (Boglind et al., 2013). Alltså finns forskning 

som belyser hur chefer resonerar kring den HR-roll de har. Däremot 

saknas tillräcklig empirisk forskning som beskriver hur cheferna hanterar 

denna roll samt hur de resonerar kring HR-praktiker som de är ansvariga 

för att hantera.  

Att chefens förutsättningar för att få stöd i de HR-praktiker som hanteras 

är tillräckliga anses, tillsammans med rätt kompetens, vara en 

grundförutsättning för att linjechefen ska kunna hantera de HR-praktiker 

som efterfrågas (Anwaar et al., 2016; Boglind et al., 2013). Thilander 

(genom Persson, 2017) lyfte att det är kostsamt att ha individuella, och 

därmed skilda, stödprocesser gentemot respektive chef. Samtidigt är det 

inte effektivt att ha ett sätt att möta alla på eftersom cheferna, liksom alla 

människor, hanterar saker på olika sätt. Genom empiriskt underlag som 

kan tyda olika arbetssätt linjechefer använder sig av i hantering av HR-
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praktiker skulle stödfunktionen kunna anpassas bättre gentemot linje-

cheferna.  

Genom förståelse för chefers praktiska tillvägagångssätt med HR-

praktiker, och för deras resonemang kring dessa, bör kunskap om hur HR-

medarbetare kan stödja cheferna anskaffas. På så sätt kan man nå de 

kostnadsreduceringar och värdeskapande arbetssätt som HR-

transformationen syftade till (jmf. Ulrich, 1995).  

1.3 Syfte och frågeställningar 
Studiens syfte är att undersöka hur linjechefer hanterar den HR-roll som 

deras arbete innebär samt att bidra med förståelse för grunden till olika 

sätt att hantera rollen. För att uppfylla syftet ämnar studien besvara 

följande frågeställningar:  

1. Hur resonerar linjechefer kring HR-praktiker de ansvarar för? 

2. Hur beskriver linjechefer att de arbetar med HR-praktiker de 

ansvarar för?  

3. Vilka olika arbetssätt kan tydas i linjechefernas hantering av HR-

praktiker utifrån deras resonemang och beskrivningar? 

4. På vilka sätt kan HR-medarbetare, givet de olika arbetssätten, stödja 

linjecheferna avseende HR-praktiker de hanterar?  

1.4 Fallbeskrivning  
För att studera studiens syfte på ett lämpligt sätt kommer en fallstudie 

genomföras. Fallstudien behandlar en organisation; Försvarsmakten, och 

en HR-praktik; karriärutveckling. Att studera en organisation och ett 

specifikt område inom HR kommer möjliggöra förståelse för linjechefers 

arbete bättre än om flera organisationer och/eller flera HR-praktiker 

studerades. I studiens metodkapitel kommer valet av fall ytterligare att 

argumenteras för (se 3.2 Urval). 

Den statliga myndigheten Försvarsmakten representeras av olika förband 

och verksamheter (även kallat organisationsenheter) runt om i hela 

Sverige. Försvarsmakten har nästan 20 000 medarbetare som har 

myndigheten som huvudarbetsgivare. Verksamheten är indelad i olika 

enheter och förband (Försvarsmakten, 2019b). Ett av dessa förband har 

valts ut för att genomföra den empiriska insamlingen i denna studie.  
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Försvarsmakten genomförde en HR-transformation 2009 där HR-

funktionens förändring resulterade i att stora delar av HR-arbetet 

centraliserades (Försvarsmakten, 2010). Likt Ulrichs (1995) modell av HR-

system har Försvarsmakten numer administrativa uppgifter och 

specialistkompetens på central nivå medan varje organisatorisk enhet har 

en lokal HR-avdelning som bidrar med lokalt stöd till lokala ledningen 

(Försvarsmakten, 2013). I och med att administratörer försvann från de 

lokala förbanden, för att ersättas av den centrala funktionen, förväntades 

linjecheferna ansvara helt för vissa av HR-praktikerna, menar Thilander 

(2013), som undersökte Försvarsmaktens HR-transformation i sin 

doktorsavhandling. En av HR-praktikerna linjechefer inom Försvars-

makten får hantera är medarbetares karriärutveckling. 

1.5 Centrala begrepp och definitioner  

1.5.1 Linjechef 

Anwaar et al. (2016) definierar linjechefer som de chefer som direkt leder 

andra medarbetare, och som samtidigt är underordnade en högre 

ledningsnivå. Andra benämningar som kan användas synonymt till 

linjechef är förstalinjechef, första linjens chef eller mellanchef. 

I denna studie kommer linjechef att användas för att benämna de chefer 

som har ett uttalat chef- och/eller ledaransvar för medarbetare som arbetar 

operativt i verksamheten på det förband som studeras.  

1.5.2 Karriärutveckling 

Genom att definiera karriär som en individs levnadsbana (Briscoe, Hall & 

Mayrhofer, 2012) så kan karriärutveckling definieras som olika steg i 

denna livslånga process (jmf. Waheed & Zaim, 2015). 

En av Försvarsmaktens karriärutvecklingsfunktioner beskrivs ha syftet att 

dels verka för den anställdes personliga utveckling, dels utgöra ett verktyg i 

Försvarsmaktens strategiska personalförsörjning (Kadefors, Holmer & Östebo, 

2015:11). Denna dubbla målsättning uttrycker två varianter av utveckling; 

dels den egna individens utveckling, dels hela organisationens utveckling. 

Studiens vidare definition av karriärutveckling vilar på denna dubbla 

uppfattning om begreppet. 
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2. TEORETISK REFERENSRAM 
För att positionera studien i forskningsområdet kommer inledningsvis ett avsnitt 

om tidigare forskning presenteras. Andra delen av kapitlet redovisar en modell 

som utgår från den presenterade forskningen. Modellen kommer vidare att 

användas för att diskutera studiens resultat (se kapitel 5. Diskussion). 

2.1 Tidigare forskning 
Det är nödvändigt att positionera studien i forskningsområdet för att 

tydliggöra studiens möjliga bidrag till forskningen. För att undersöka hur 

linjechefer hanterar den HR-roll som deras arbete innebär samt att bidra 

med förståelse för grunden till olika sätt att hantera rollen är det av 

relevans att tydliggöra vad som studerats gällande linjechefers uppfattning 

om HR-rollen och hur linjechefer tar sig an HR-praktiker praktiker. Även 

relationen mellan HR-organisationen och linjecheferna kopplat till 

linjechefernas HR-roll, kommer att redogöras för. För att studera den HR-

praktik som fallstudien centrerar kommer det slutliga området behandla 

linjechefernas roll för medarbetares karriärutveckling Avslutningsvis 

sammanfattas forskningsområdet för att tydliggöra studiens möjliga 

forskningsbidrag. 

2.1.1 Linjechefers uppfattning om HR-rollen 

Flera har studerat hur linjechefer uppfattar den reformerade chefsroll de 

har i och med tydligare ansvar i specifika HR-frågor (se bl.a. Boglind et 

al., 2013; Whittaker & Marchingtong, 2003). Den generella uppfattningen 

om HR-rollen har uttryckts i såväl positiva som negativa ordalag. Boglind 

et al. (2013) visade att de flesta linjechefer inledningsvis reagerade 

negativt när deras arbete innebar en tydligare HR-roll än tidigare. När en 

tid hade gått visade det sig att linjecheferna hade ett allt tydligare positivt 

förhållningssätt gentemot HR-rollen, än när förändringen var ny (Boglind 

et al., 2013). Anwaar et al. (2016) kunde genom sin studie av linjechefers 

HR-roll med fokus på stöd från HR redovisa att negativitet gentemot HR-

rollen kunde bero på otillräckliga kunskaper för att hantera rollen och 

upplevd ökad arbetsbörda.  

Positivitet gentemot HR-rollen i linjechefers uppdrag kunde Whittaker 

och Marchingtong (2003) påvisa i sin studie om linjechefers uppfattningar 

avseende hur involverade de är i HR-aktiviteter. Deras resultat 

konkluderade att linjecheferna generellt är positiva till deras HR-roll. En 
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särskild anledning till den positiva bilden var att de fick möjlighet att 

utveckla sina medarbetare på ett tydligare sätt då de fått ett mer uttalat 

ansvar i detta område (Whittaker & Marchingtong, 2003).  

Boglind et al. (2013) visar att många linjechefer inte enbart uppfattade de 

nya arbetssätten enbart som just nya arbetssätt utan som en grund-

läggande förändring i rollen som chef, vilket har både positiva som 

negativa effekter. Linjechefer som också var experter inom sitt område 

kunde inte längre lägga lika mycket energi på uppgifter som är specifika 

för deras specialistområde, eftersom mer tid behöver läggas på 

administrativa uppgifter gentemot personalärenden. Samtidigt påpekas 

att vissa linjechefer, i och med HR-transformationen, upplever sitt 

arbetsgivaransvar som tydligare och viktigare (Boglind et al., 2013).  

Linjechefernas upplevelse av tydligare ansvar för HR-frågor (Whittaker & 

Marchingtong, 2003) och i rollen som arbetsgivare (Boglind et al., 2013) 

kan jämföras med ett av de fynd som Hassan, Abu Mansor, Wan Abdul 

Rahman och Yus kelana (2014) gjorde i en litteraturstudie om linjechefers 

HR-roll i förhållande till ansvaret för implementering av HR-praktiker. De 

menar att det är linjechefer som är ansvariga för att sammanfoga HR-

strategin och medarbetarnas utveckling, och att det krävs att linjecheferna 

uppfattar sig själva som ansvariga för detta för att lyckas med uppgiften 

(Hassan et al., 2014). Boglind et al. (2013) uttrycker detta genom att 

förklara att HR-transformationens genomförande i organisationer medför 

ett behov av att också genomföra en chefstransformation. De menar att det 

krävs att linjecheferna förändrar sin bild av innebörden av personalansvar 

samt att det blir tydligt för dem vad som förväntas av chefsrollen (Boglind 

et al., 2013).  

De presenterade studierna belyser linjechefers uppfattningar om HR-

rollen avseende ansvar, relevans och attityd gentemot rollen (se bl.a. 

Whittaker & Marchingtong, 2003), samt vilka effekter som följer och vad 

som krävs av organisationen gentemot linjechefernas HR-roll (Boglind et 

al., 2013).  

2.1.2 Hur linjechefer tar sig an HR-praktiker 

Flera studier har fokuserat på HR-praktikernas inverkan på företags 

finansiella och operationella prestationer (se bl.a. Lee & Lee, 2017; Yarnall, 

2007). Sikora och Ferris (2014) lyfter att få har studerat hur linjechefer 
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implementerar olika HR-praktiker. Genom teorier om social kontext har 

Sikora och Ferris (2014) kommit med ett förslag; att linjechefers 

användning av sin organisations HR-praktiker influeras av ett flertal 

sociala kontextfaktorer, bland annat kultur, politik och sociala 

interaktioner. Sikora och Ferris (2014) har inget empiriskt underlag utan 

använder tidigare studier och teorier för att skapa förståelse för hur 

linjechefer hanterar HR-praktiker. Eftersom få har studerat detta område 

empiriskt stärks förevarande studies potentiella praktiska implikationer.  

I föregående avsnitt poängterades att linjechefers upplevelse av tydligare 

ansvar för hantering av personalfrågor var central för att de ska lyckas 

med överbryggningen av HR-strategin och personalen (Hassan et al., 

2014). Att uppleva sig själv som ansvarig ska dock inte sammanblandas 

med motivation/egen vilja att utföra uppgiften. Detta visade Bos-Nehles 

(2010) som genom en analys av linjechefers framgång av HR-praktikers 

implementering kunde klargöra att motivation inte påverkande hur väl 

linjechefen lyckades med uppdraget. Resultatet berodde på att linjechefer 

som var motiverade att följa arbetssätt för HR-praktiker som uttalats inte 

anpassade arbetssättet efter den situation de befann sig i, vilket ledde till 

sämre effektivitet i jämförelse med de som anpassade arbetet efter 

organisationens behov. Hög kompetens om HR-praktiker gav desto större 

effekt i dess implementering (Bos-Nehles, 2010).  

Hassan et al. (2014) tydliggör tre faktorer som inverkar på linjechefers 

delaktighet i att ta initiativ för HR-processer på arbetsplatsen: vilket HR-

stöd som finns att tillgå, den egna viljan samt chefens egna effektivitet i 

det egna arbetet. De tre faktorerna förekom var för sig i flera studier 

(Hassan et al., 2014). För att jämföra med studien av Bos-Nehles (2010) så 

belyser Hassan et al. (2014) linjechefens initiativtagande för att hantera 

HR-praktiker men inte dess framgång avseende vilken effekt de får för 

medarbetare och organisationen, vilket Bos-Nehles (2010) studerat.  

Genom sin doktorsavhandling kom Thilander (2013) fram till att 

effektivitet i arbetet inte behöver vara detsamma för en linjechef som vad 

beslutsfattare högre upp i organisationen tror ska generera effektivitet i 

linjechefens arbete. Det Hassan et al. (2014) betonar om chefens effektivitet 

i det egna arbetet blir därför viktigt att observera från just chefens 

perspektiv, och inte från ett perspektiv som innefattar högre beslutsfattare 
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eller utgår från andra funktioner. HR-stöd var ytterligare en faktor som 

Hassan et al. (2014) menar inverkar på linjechefers initiativtagande för 

HR-processer. Denna aspekt kommer lyftas särskilt i nästkommande 

avsnitt (se 2.1.3). 

Det finns skilda meningar avseende linjechefers faktiska hantering av HR-

processen. Martin och Schmidt (2010) förklarar att det inte är en fördel att 

ge linjechefer ansvar för karriärutvecklingsprocessen utifrån hur de kan 

komma att hantera den. De menar att linjechefer som får ansvara för vilka 

medarbetare som ska genomföra karriärutvecklingsprogam kommer att 

utgå ifrån de prestationer som chefen i fråga observerat istället för att utgå 

ifrån vilken potential individen har, vilket gör att medarbetaren inte 

hanteras som den tillgång för organisationen som den i reella termer är 

(Martin & Schmidt, 2010). Den andra aspekten Martin och Schmidt (2010) 

lyfter är att linjechefer kan ta perspektivet från sin egna enhet gällande 

karriärutveckling, vilket de menar innebär att linjechefen inte kommer 

vilja bli av med talangfulla medarbetare och därmed inte självmant 

uppmana karriärutvecklingsprogram som innebär högre anställnings-

barhet; ett kortsiktigt perspektiv för medarbetaren kopplat till 

organisationen. Däremot fann Perry och Kulik (2008) att HR-medarbetare 

uppfattade att hanteringen av personalfrågor blivit mer effektiv när de var 

mindre involverade i dessa, och linjechefer desto mer involverade. Detta 

resulterades i en studie om HR-medarbetares uppfattning om effektivitet 

i personalhantering beroende på HR-organisationens involvering i 

personalhantering (Perry & Kulik, 2008).  

Det verkar såldes finnas en del skilda meningar och en del samstämdhet 

utifrån den forskning som presenterats avseende linjechefers angreppssätt 

av HR-praktiker. Tre faktorer som visat sig inverka på linjechefers 

initiativtagande gällande HR-processer är HR-stöd, egen vilja och 

effektivitet i det egna arbetet (Hassan et al., 2014). Bos-Nehles (2010) 

visade dock att motivation inte ger ökad framgång i HR-praktikernas 

genomförande, vilket däremot kompetens visade sig göra. Det verkar 

finnas vissa risker med att linjechefer får ansvar för vissa HR-processer, 

såsom kortsiktiga perspektiv (se Martin & Schmidt, 2010), samtidigt som 

vissa fördelar verkar komma utav att linjechefer hanterar vissa HR-

praktiker framför HR-medarbetare, såsom effektivitet i arbetet (Perry & 

Kulik, 2008).  
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2.1.3 Relationen mellan HR-organisationen och linjecheferna 

Thilander (2013) har, som tidigare nämnts, studerat Försvarsmaktens HR-

transformation. Vid en sådan förändring får HR-avdelningen en tydligare 

strategisk funktion och linjechefer får ett större ansvar för HR-processer 

(Boglind, et al., 2013). Inom Försvarsmakten kunde det observeras en 

osäkerhet bland linjecheferna för vilka delar i HR-funktionen som 

ansvarade för vilka frågor, vilket blev problematiskt när de behövde stöd 

för att lösa ett problem (Thilander, 2013).  

Whittaker och Marchington (2003) påvisar att linjechefer ofta saknar den 

HR-kunskap som behövs för att uppfylla de ansvarsområden som givits 

till dem, något som bland annat Anwaar et al. (2016) lyfter som en aspekt 

vilken inverkar på linjechefers uppfattning om sin HR-roll negativt (se 

avsnitt 2.1.1). Det verkar således viktigt att se över vilka brister som kan 

uppkomma i och med omorganiseringar och åtgärda dessa, alternativt ha 

en plan för hur dessa ska åtgärdas, inför förändringen.  

Att HR-organisationen stödjer linjechefer till att införskaffa relevanta 

förmågor och kompetenser framhävs av flera som relevant för att 

linjechefer ska ha möjlighet att hantera HR-praktikerna på ett 

tillfredsställande sätt (se bl.a. Anwaar et al., 2016; Bos-Nehles, 2010). Bos-

Nehles (2010) poängterar att HR-organisationen bör ha som målsättning 

att förbättra linjechefers kunskaper inom HR-praktiker de ska hantera 

samt att ge möjligheter för dem att genomföra arbetet. Detta sammanfattar 

hon efter att ha genomfört en AMO-analys (studerat förmåga, motivation 

och möjligheter) och konkluderat att förmåga för, samt möjligheter att, 

utföra HR-praktiker är prediktorer för hur väl linjechefer lyckas 

genomföra HR-praktiker. Förmåga var den starkaste prediktoren. 

Motivation påverkande inte prestationen (Bos-Nehles, 2010).  

Anwaar et al. (2016) visade att HR-stöd gentemot linjechefer korrelerar 

med högre organisatorisk prestation. Författarna fann även att starkt HR-

stöd medför en starkare konkurrenssituation för organisationen (Anwaar 

et al., 2016). I studien av Boglind et al. (2013) visade många linjechefer 

tydligt motstånd mot centraliseringen av administrativt HR-stöd: 
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… oviljan att söka stöd via självservice eller via en, för dem, okänd HR-

medarbetare på en fysiskt avlägsen plats. Vanan att nyttja de personliga 

relationerna var svår att bryta eftersom linjecheferna (och HR-medarbetarna) 

helst sökte personlig kontakt (Boglind et al., 2013:122).  

De sociala banden anses således av relevans för att linjecheferna ska känna 

sig bekväma att söka stöd för HR-praktikerna. Bos-Nehles och Meijerink 

(2018) lyfter att HR-medarbetare bör sträva efter att bygga en social 

relation gentemot linjechefer för att linjecheferna ska få möjlighet att 

implementera HR-praktikerna på operativ nivå. 

Whittaker och Marchington (2003) påvisade att juniora linjechefer mer 

sannolikt upplever att de får mindre stöd från HR-funktionen i jämförelse 

med seniora chefer. Detta resultat kan härledas till den slutsats 

McCracken, O´Kane, Brown och McCrory (2017) visar genom sin 

kvalitativa studie om hur relationen mellan HR-business partners och 

linjechefer utvecklas med tiden. De menar att det tar tid för linjechefer och 

HR-business partners att utveckla en relation som fungerar som ett 

effektivt partnerskap (McCracken et al., 2017). Resultatet av Whittaker och 

Marchingtons (2003) studie skulle kunna förklaras av modellen av 

McCracken et al. (2017) eftersom juniora chefer mer sannolikt inte haft 

tiden att utveckla det effektiva partnerskapet som de mer seniora cheferna 

har.  

HR-stöd anses, enligt ovanstående diskussion, positivt och gynna 

organisationen. När det dock finns brister gällande motstånd från 

linjechefer att nyttja det stöd som finns, eller okunskap avseende vilken 

del i organisationen som ska kontaktas, nyttjas inte HR-stödet i den mån 

det utgör konkurrensfördelar (jmf. Anwaar et al., 2016). Personliga 

kontakter verkar också vara av relevans då linjechefer hellre diskuterar 

personalrelaterade frågor med personliga kontakter än okända 

administratörer (jmf. Boglind et al., 2013), vilket också bekräftas genom 

påståendet om att relationen mellan affärsnära HR-medarbetare och 

linjechefer tar tid att utveckla (McCracken et al., 2017).  

2.1.4 Linjechefernas roll för medarbetares karriärutveckling 

Fallet som denna studie utforskar är ett förband inom Försvarsmakten 

samt en HR-praktik, karriärutveckling. Detta avsnitt avser redogöra för 

forskning som behandlar karriärutveckling och med ett riktat fokus mot 
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chefers inverkan på dess resultat. Med karriär menas, i denna studie, 

individens levnadsbana vilket inte enbart är förknippat till den 

organisation man arbetar inom utan även till andra aspekter i livet 

(Briscoe et al., 2012). 

Karriärutveckling är en HR-praktik som i vissa kulturella sammanhang, 

bland annat länder i västvärlden, blivit individens egna ansvar i högre 

utsträckning jämfört med för något decennium tillbaka (Clarke & 

Patrickson, 2008). Medarbetare söker dock ännu stöd hos arbetsgivaren 

och förtroende för organisationen gällande karriärutveckling, vilket 

Clarke och Patrickson (2008) menar kan innebära en dissonans med 

chefens uppfattning om att medarbetaren själv ska ansvara för 

karriärutvecklingen. Clarke och Patrickson (2008) föreslår att arbetsgivare 

ska framhäva fördelarna med att medarbetaren själv söker sig till 

karriärutvecklingsprogam samt att arbetsgivaren bör förespråka 

utveckling av olika slag som leder till ökad anställningsbarhet, även inom 

andra organisationer. Författarna menar att detta leder till att fler kommer 

söka sig till organisationen som en effekt av vetskapen om hög 

anställningsbarhet bland medarbetare, att fler kommer vilja stanna på 

grund av ökad känsla av psykologiskt kontrakt gentemot organisationen 

samt att det finns fördelar för den enskilde medarbetaren som får fler 

alternativa arbetsplatser (Clarke & Patrickson, 2008). Även andra lyfter att 

linjechefer bör stötta medarbetarna till karriärutveckling för att effekten 

karriärutvecklingsfunktionen ska stärkas (se bl.a. Harrison, 2011). 

Linjechefers HR-roll har visat sig inverka på medarbetares 

karriärutveckling, vilket Ramachandra, Abu Mansor och Mohamed (2011) 

visade genom en kvantitativ studie om linjechefers deltagande av 

medarbetarens professionella utveckling. Deras bidrag visar att 

hanteringen av medarbetares karriärutveckling gynnas av att linjechefer 

är delaktiga i processen. Implementeringen blev mer framgångsrik än om 

enbart HR-medarbetare hanterade karriärutvecklingen (Ramachandra et 

al., 2011). Detta kan liknas vid Crawshaw och Games (2015) studie som 

påvisar att medarbetare uppfattar sin chef som en nyckelperson för sin 

karriärutveckling. Genom att studera medarbetares uppfattningar om sin 

egna karriärutveckling beroende på deras anknytning till chefen visades 

att lägre anknytning till chefen genererade negativa uppfattningar om 

karriärutvecklingsmöjligheter, lägre deltagande i organisatoriska karriär-
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utvecklingsaktiviteter och högre omsättningsintentioner (Crawshaw & 

Game, 2015). Harrison (2011) fann på liknade sätt att linjechefens roll var 

bidragande till medarbetares uppfattning om starkare karriärutvecklings-

möjligheter. Även uppfattningen om en lärande kultur i organisationen 

var en betydande faktor (Harrison, 2011). Crawshaw och Game (2015) 

menar att chefens ledarskap är centralt för att karriärutvecklings-

funktionerna ska fungera på ett tillfredsställande sätt. Författarna 

konkluderar att ett fungerande ledarskap i förhållande till medarbetarens 

karriärutveckling är att vara stödjande, lyssna in behov och visa intresse 

för medarbetarens framtid (Crawshaw & Game, 2015). På ett liknade sätt 

lyfter Renwick (2003) linjechefernas relation till medarbetarna som viktig 

för att lyckas med alla typer av HR-praktiker som linjechefer hanterar, 

vilket senare också bekräftas av Bos-Nehles och Mejierink (2018).  

För att Talent Managementprocesser (där karriärutveckling inkluderas) 

ska fungera optimalt förespråkas att kunskaper om de program och 

funktioner som används måste spridas (Farndale et al., 2013). Har 

medarbetare och chefer också en positiv uppfattning om funktionerna har 

de lättare att uppfatta fördelarna med funktionen. Att se fördelar med 

funktionen kan bidra till att funktionen fungerar som en ”inifrån och ut”-

process (Farndale et al., 2013), alltså att medarbetare och chefer på egen 

hand använder sig av funktionerna och ser vad som kan vara fördelaktigt 

att använda sig av vid bestämda tidpunkter. Om organisationen fungerar 

på detta sätt visar Farndale et al. (2013) att det psykologiska kontrakt 

mellan medarbetare och organisation stärks, vilket är en anledning till att 

medarbetare väljer att arbeta vidare i organisationen. För att detta ska 

möjliggöras är det av vikt att ledare och chefer i organisationer bidrar till 

att forma en positiv och gemensam attityd gentemot Talent Management-

funktionerna (jmf. King, 2016).   

Något som kan sprida negativ stämning gällande karriärutvecklings-

funktioner, och således inte innebära det optimala läge som beskrivs ovan 

(jmf. Farndale et al., 2013), är om vissa grupper inom organisationen 

exkluderas från karriärutvecklingsprogrammen (De Vos & Dries, 2013). 

Detta visade sig genom studier av organisationer där stora delar av 

medarbetarna ansågs vara relativt utbytbara. Dessa medarbetare erbjöds 

ofta inte några särskilda möjligheter för utveckling, vilket medförde att 

negativa attityder formades hos dessa medarbetare gentemot 
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organisationen och karriärutvecklingssystemet (De Vos & Dries, 2013). 

Om förtroendet för organisationen är lågt visade Crawshaw och Game 

(2015) att medarbetarens uppfattning om sin relation till sin chef kunde 

påverkas negativt. Det är därav relevant för chefer och HR-medarbetare 

att se över vilka medarbetare som blir erbjudna karriärmöjligheter och 

som inte blir det.   

Sammanfattningsvis kan ovanstående studier gemensamt visa på vad 

forskningen hittills funnit avseende vad som krävs för att lyckas med 

karriärutveckling. Linjechefens roll är viktig för karriärutvecklingens 

resultat (se bl.a. Ramachandra et al., 2011). Bland annat har vilket 

ledarskap chefen har, medarbetarens anknytning till chefen (Crawshaw & 

Game, 2015) och vilket budskap som sprids om praktikerna (Farndale et 

al., 2013) visat sig bidra för hur väl HR-praktikerna fungerar. Fler väljer 

att kvarstanna inom organisationen, genom ett stärkt psykologiskt 

kontrakt, om funktionerna funderar så som de är avsedda (Farndale et al., 

2013).  

2.1.5 Sammanfattning av forskningsområdet 

Den presenterade forskningen belyser olika aspekter av linjechefers HR-

arbete. De olika aspekterna anses skapa förståelse för studiens 

syftesställning genom att de beskriver dess olika delar utifrån flera 

perspektiv. Ett flertal studier utgår från ett organisatoriskt perspektiv 

alternativt medarbetarens perspektiv. Några studier har fokuserat på 

linjechefers perspektiv, vilket har berört deras uppfattning om HR-rollen 

och vad som möjliggör eller hindrar linjechefer att hantera HR-praktiker. 

Det verkar således saknas empiriska studier som beskriver hur chefer 

faktiskt hanterar HR-rollen och de praktiker detta innebär för chefen, trots 

att chefens HR-roll har klarlagts av flera som avgörande för HR-processers 

framgång. Genom att studera hur linjechefer hanterar den HR-roll som 

deras arbete innebär samt att bidra med förståelse för grunden till olika 

sätt att hantera rollen ämnar denna studie bidra till att fylla denna 

kunskapslucka.  

2.2 Teoretisk modell 
Utifrån den forskning som presenterats ovan har faktorer för att nå 

framgång i linjechefers personalarbete respektive för medarbetares 

karriärutveckling tolkats, vilka presenteras nedan. Faktorerna förklarar 
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olika delar av studiens valda områden (se Figur 1). Var för sig belyser de 

elva faktorerna hur man kan nå framgång i linjechefers personalarbete 

respektive för medarbetares karriärutveckling. Genom att analysera 

faktorerna i förhållande till studiens empiri kommer linjechefernas 

arbetssätt kunna tydliggöras vilket också kan bidra till förståelse för hur 

HR-medarbetare kan stödja linjecheferna i arbetet. Faktorerna kommer 

således användas i studiens analys.  

Eftersom linjechefers personalarbete generellt (inkluderat medarbetares 

karriärutveckling) är viktigt för organisationens utveckling (se bl.a. 

Anwaar et al., 2016) kan HR med fördel, lokal eller central, involveras i 

samtliga aspekter. HR-stöd har visat sig bidra med högre organisatorisk 

prestation (Anwaar et al., 2016), varför HR-funktionens närvaro generellt 

anses relevant. Med denna anledning kommer också HR-organisationens 

roll anses vara av vikt genomgående i den kommande analysen. 

 

Figur 1. Framgångsfaktorer för linjechefers personalarbete och medarbetares 

karriärutveckling.  
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2.2.1 Framgångsfaktorer i linjechefers personalarbete 

För att linjechefernas HR-arbete ska bli framgångsrikt lyftes deras 

uppfattning om sin HR-roll ha betydelse. Linjechefer behöver se sig själva 

som ansvariga för att föra samman HR-strategin och medarbetarnas 

utveckling (Hassan et al., 2014). Linjechefer behöver också få en tydlig bild 

över vad som förväntas av dem som chefer gällande förhållningssätt, 

utförande och kompetens; alltså vad innebörden av deras personalansvar 

innebär (Boglind et al., 2014). I den presenterade modellen anses HR-

organisationen kunna bidra till att linjechefernas uppfattningar blir så 

som forskningen uppmanar.  

Det visades också att linjechefernas sätt att hantera HR-rollen kunde vara 

olika framgångsrik. För att lyckas med de mål som sätts för HR-

praktikernas genomförande har linjechefens kunskap om HR-praktiken 

en avgörande roll (Bos-Nehles, 2010). Om linjecheferna också hanterar 

praktikerna enskilt i den mån det var möjligt, utan delaktighet från HR, 

kunde hanteringen av personalfrågor uppfattas som mer effektiv (Perry & 

Kulik, 2008). HR-organisationen anses kunna bidra med att rätt kunskaper 

förmedlas om HR-praktikerna och ge rätt förutsättningar för att 

linjecheferna ska kunna hantera personalfrågor enskilt. 

Bos-Nehles och Meijerink (2018) lyfter att HR-medarbetare bör sträva efter 

att bygga en social relation gentemot linjechefer för att linjecheferna ska 

få möjlighet att implementera HR-praktikerna på operativ nivå. Även 

McCracken et al. (2017) belyste att en nära relation mellan en specifik HR-

medarbetare och linjechefen kunde medföra en upplevelse av partnerskap 

mellan linjechef och HR, vilket innebär en stark relation som kan 

möjliggöra framgång i HR-praktiker. Okunskap om vem linjechefen ska 

kontakta eller motstånd till det stöd som ges kan dock innebära att HR-

stödet inte blir framgångsrikt (Boglind et al., 2013). Kontaktvägar för 

linjechefen att nå HR-medarbetare har därför också lyfts som relevant för 

att nå framgång i linjechefers personalarbete. Ovanstående sex faktorer 

anses således, genom effektivt HR-arbete, bidra till framgång för 

linjechefers personalarbete. 

2.2.2 Framgångsfaktorer för medarbetares karriärutveckling  

För att nå framgång specifikt avseende medarbetares karriärutveckling 

(till skillnad från generella aspekter om HR-praktiker som förklaras ovan) 
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förklaras modellen inledningsvis utifrån hur linjecheferna kan inverka på 

karriärutvecklingen. Clarke och Patrickson (2008) lyfte relevansen att som 

chef uppmana medarbetaren att söka sig till karriärutvecklingsprogram 

eller liknande samt att förespråka utveckling som leder till ökad 

anställningsbarhet. Medarbetares karriärutveckling har också visat sig bli 

mer framgångsrik om linjechefer är delaktiga i processen jämfört med om 

enbart HR-medarbetare är det (Ramachandra et al., 2011). Även starkare 

anknytning mellan linjechef och medarbetare kunde bidra till att 

karriärutvecklingsaktiviteterna blir framgångsrika (Crawshaw & Game, 

2015). För att linjechefer ska lyckas med dessa faktorer anses HR-

organisationen kunna bidra med riktlinjer, uppmaningar och andra 

resonemang för linjecheferna.  

HR-organisationen visades också kunna ha betydelse för medarbetares 

karriärutveckling genom olika faktorer. Genom att förmedla kunskaper 

om karriärutvecklingens effekter kan HR-medarbetare bidra till att 

organisationens medlemmar för positiva uppfattningar om funktionerna 

(Farndale et al., 2013). Exkludering av grupper från karriärutvecklings-

progam kan skapa negativitet kring funktionerna (De Vos & Dries, 2013), 

varför inkludering av alla personalgrupper är relevant för att nå 

framgång av karriärutveckling av medarbetare. Ovanstående fem faktorer 

anses således, genom effektivt HR-arbete, kunna bidra till framgång av 

karriärutveckling av medarbetare. Eftersom karriärutveckling också är en 

del av linjechefernas personalarbete anses också den del av modellen som 

förklarar framgångsfaktorer för generellt personalarbete kunna appliceras 

även för området karriärutveckling.  
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3. METOD 
Följande kapitel beskriver studiens tillvägagångssätt. Inledningsvis motiveras 

studiens metodologiska utgångspunkter och därefter tydliggörs studiens urval. 

Vidare presenteras vald datainsamlingsmetod, studiens genomförande och hur 

bearbetning samt analys av data genomförts. Avslutningsvis redogörs för hur 

kvalitetsmått samt etiska överväganden har genomsyrat studien.  

3.1 Metodologiska utgångspunkter 
Studien utgår från det ontologiska antagandet att verkligheten utgörs av 

det mänskliga medvetandet samt har ett konstruktivistiskt perspektiv; en 

epistemologisk uppfattning om att kunskaper om verkligheten socialt 

konstrueras (jmf. Bryman, 2018; Åsberg, 2001). Det är alltså människans 

egna uppfattningar, genom interaktioner med omvärlden, som formar 

hennes uppfattning om världen. En objektiv värld som är lika för alla är 

således inte något som det konstruktiva perspektivet uttrycker. Förståelse 

erhålls genom människans egna uppfattning om situationen utifrån 

tidigare erfarenheter (Åsberg, 2001). Det epistemologiska perspektivet 

studien utgår ifrån är relevant att lyfta för att vidare få förståelse för vilken 

typ av kunskap som förväntas av studiens slutsatser. Syftet med studien 

är att undersöka hur linjechefer hanterar den HR-roll som deras arbete 

innebär samt att bidra med förståelse för grunden till olika sätt att hantera 

rollen vilket innebär att resultaten som vidare presenteras kommer bestå 

av chefernas egna meningar och förståelser om omvärlden. Det empiriskt 

insamlade materialet har därför behandlats utifrån förståelsen att det är 

individens konstruerade verklighet som analyseras. Empirin är sedan 

tolkad av författaren vars uppfattningar om materialet är det som 

framförs.  

De tolkningar och analyser som genomförs i studier utgår från 

förförståelser som hindrar författaren från att vara fullständigt objektiv 

(Gilje & Grimen, 2007; Patel & Davidson, 2011). Förförståelse kan vara 

både positivt och negativt att använda sig av (Gilje & Grimen, 2007) och 

det är därför relevant att tydliggöra hur förförståelsen använts i denna 

studie. Förförståelsen om Försvarsmakten har införskaffats genom att 

författaren genomgått militär grundutbildning och därmed fått med sig 

kunskaper om organisationen. Förförståelsen har använts för att 

underlätta den empiriska insamlingen genom att frågor kunnat ställas på 
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ett sätt där deltagaren inte behöver uttrycka överdrivna mängder utsagor 

för att förståelse för uttalandena ska bildas. Ett exempel från den 

empiriska insamlingen är att intervjuarens egna kunskaper om 

Försvarsmakten har bidragit till att vissa organisationsspecifika ord och 

funktioner inte behövdes förklaras av deltagare, vilket hade varit 

nödvändigt för att få förståelse för området om erfarenheterna saknades. 

Negativa aspekter av förförståelse för studien kan vara författarens 

bakgrund inom HR-området. Denna bakgrund kan tänkas ha bidragit till 

att delar av området tas för givet i möte med deltagare, trots att det inte är 

förgivettaget för deltagaren. Detta kan ske utan forskarens medvetande 

(Gilje & Grimen, 2007). Försök till att hindra detta har gjorts genom att 

författaren i förväg funderat kring de områden som ska diskuteras och 

studerat vart missförstånd skulle kunna uppstå. Förförståelse inverkar 

således på denna studie på flera sätt. 

För att få förståelse för hur linjechefer hanterar den HR-roll som deras 

arbete innebär samt för grunden till olika sätt att hantera rollen har empiri 

inledningsvis samlats in och analyserats enskilt, utan beblandning av 

studiens teoretiska ramverk, vilket belyser att studien är induktivt driven 

(Fejes & Thornberg, 2015). Studiens teoretiska modell och vald tidigare 

foskning utgjorde ett ramverk för hur diskussionen fördes, vilket visar på 

att studiens teoretiska diskussion haft deduktiva influenser. Diskussionen 

ligger också till grund för studiens slutsatser vilket påvisar att också de 

konkluderats genom deduktiva analyser. 

Eftersom studien söker svar om individers meningar antogs kvalitativa 

metoder vara en passande insamlingsmetod av empirin. Det är de egna 

upplevelserna och tankesätten som är det intressanta enligt studiens syfte, 

vilket gör kvalitativa metoder lämpliga (jmf. Bryman, 2018; Repstad, 

2007).  

3.2 Urval 
För att kartlägga studiens forskningsområde har tidigare forskning 

presenterats i avsnitt 2.1. Utifrån sökord har flera studier påträffats där 

några valdes ut i förhållande till studiens syfte och frågeställningar. 

Sökord som har använts i olika kombinationer, på både engelska och 

svenska, är line manager, HR, Human Resources, Human Resource 

Management, career, career development och HR-transformation. Även 



19 

 

referenser som träffade artiklar hänvisar till har använts. Artiklar som 

presenterades är kritiskt granskade (eng. peer reviewed).  

Studiens syfte indikerar att studien ska uttrycka sig om linjechefer som 

har en HR-roll i sin tjänst. För att operationalisera syftet har empiri 

insamlats från en vald organisation. Valet att genomföra en fallstudie 

grundar sig i antagandet om att det finns en komplexitet inom 

organisationskulturer (jmf. Bryman, 2018). Genom att samla empiri från 

en organisation, istället för flera, möjliggörs att mindre tid behöver läggas 

på att förstå deltagarens aktuella organisation. Mer tid kan således 

planeras för studiens kärnfrågor.  

För att undersöka hur linjechefer hanterar den HR-roll som deras arbete 

innebär samt att bidra med förståelse för grunden till olika sätt att hantera 

rollen ansågs det även lämpligt att avsmalna området och diskutera ett 

specifikt område inom HR. På så sätt blir frågeområdena tydligare för 

deltagaren som får möjlighet att exemplifiera och utveckla sina svar, 

snarare än att allmänna uttalanden om deltagarens arbete fokuseras. 

Allmänna uttalanden anses inte ge nog med empiri för att uppfylla 

studiens syfte.  

Som nämnts i inledningen (se avsnitt 1.4) har ett förband inom 

Försvarsmakten samt HR-praktiken karriärutveckling valts ut som 

studiens fall. Försvarsmakten har valts ut som organisation då de 

genomfört en tydlig omorganisering i och med HR-transformationen. 

Valet av förband har grund i flera faktorer, såsom organisationens storlek, 

vilken typ av verksamhet som bedrivs och den hierarki som föreligger i 

den specifika organisationen. Det mest relevanta argumentet för valet av 

organisation är att det fanns flera linjechefer på samma förband som alla 

leder minst nio medarbetare och därför behöver hantera flera 

personalområden i sitt arbete.  

Valet av HR-praktik grundar sig i att karriärutveckling är något som 

Försvarsmakten lägger energi och resurser på, vilket klargörs bland annat 

genom att de låtit forskare granska en av organisationens funktioner för 

karriärutveckling (se Kadefors et al., 2015). Karriärutveckling ligger även 

inom författarens egna intresseområde. 
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Deltagarna har valts ut genom ett strategiskt urval (jmf. Trost, 2010). 

Linjechefer som har använt sig av organisationens funktioner för 

karriärutveckling (se 4.1.1) i varierande grad har önskades tillfrågas om 

medverkande i studien. Lokala nyckelpersoner i form av HR-medarbetare 

vid förbandet har bidragit i urvalsprocessen genom att föreslå sjutton 

deltagare. 

Ett kriterium för urval av deltagare har varit att linjechefen ska ha varit 

uttalad chef eller ledare inom organisationen i minst ett år för att 

linjechefen ska ha haft möjlighet att använda organisationen uttalade 

karriärutvecklingsfunktioner samt lära känna medarbetarna. Sexton 

potentiella deltagare kvarstod efter detta urval. 

Vid kvalitativa studier finns inget standardiserat antal deltagare för att 

möjliggöra fullgoda resultat (Repstad, 2007). Inledningsvis kontaktades 

tio individer varav en inte hade möjlighet att deltaga i studien. En 

ytterligare individ kontaktades som också deltog. Studieområdet ansågs 

mättat efter den empiriska insamlingen med tio deltagare varpå inga 

ytterligare urval av deltagare genomfördes. 

Några av studiedeltagarna var chefer med uttalat personalansvar (nedan 

benämnda chef). Vissa av deltagarna var inte uttalat ansvariga för HR-

praktiker såsom lönesättning eller arbetsmiljö, men behandlar 

medarbetarnas utveckling (nedan benämnda ledare). Ledarna har en chef 

som närmaste chef. Fem chefer respektive fem ledare har deltagit i 

studien. En jämn fördelning av chefer och ledare var ytterligare en aspekt 

i det strategiska urvalet. Deltagarna kommer att presenteras nedan (se 

Tabell 1) för att ge en överblick över vilken form av ansvar de har för 

medarbetare, om de har tidigare erfarenhet av att vara chef eller ledare 

samt hur länge de haft den tjänst som de har idag (indelat i grupperna 1-

2 år, 3-4 år eller 5 år eller mer). En av deltagarna identifierar sig som 

kvinna och nio identifierar sig som män. Kön kommer vidare ej att 

redogöras för. Deltagarna tillhör olika yrkeskategorier inom 

Försvarsmakten (se 4.1.2). Deltagarna har också medarbetare som tillhör 

olika yrkeskategorier. För att inte avslöja deltagarnas identitet kommer 

varken tillhörande yrkeskategori eller medarbetarnas tillhörande 

yrkeskategori/er att redogöras för. Det kan dock uttalas att de flesta 

deltagare har medarbetare som tillhör samtliga yrkeskategorier. Samtliga 
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deltagare har verkat inom Försvarsmakten i majoriteten av sina arbetsliv, 

vilket var minst 13 år.  

Tabell 1  

Presentation av studiens deltagare 

Pseudonym Chef/Ledare 

Tidigare chefs/ 

ledarerfarenhet 

Antal år i  

nuvarande tjänst 

Deltagare 1  Chef nej 5+ 

Deltagare 2  Ledare ja 1-2 

Deltagare 3 Chef nej 1-2 

Deltagare 4 Chef ja 3-4 

Deltagare 5  Ledare ja 3-4 

Deltagare 6  Chef ja 3-4 

Deltagare 7  Ledare ja 3-4 

Deltagare 8  Ledare nej 1-2 

Deltagare 9 Ledare ja 5+ 

Deltagare 10 Chef ja 1-2 
 

3.3 Datainsamlingsmetod  
För att samla information om vald HR-praktik, såsom förbandets 

arbetssätt för HR-praktiken och HR-medarbetares åsikter om HR-

praktiken, samt för att få en kontextuell förståelse om organisationen har 

flera fysiska möten, mailkonversationer och telefonsamtal utan bestämd 

agenda ägt rum mellan författaren och HR-medarbetare vid förbandet. 

HR-medarbetare har bidragit med tillgång till organisationens interna 

dokument med beskrivningar och rutiner för karriärutvecklings-

funktioner som använts i studien (se 4.1.1). 

Intervjuer har valts som studiens metod för empirisk insamling. Genom 

kvalitativa intervjuer tillåts svar som inte hade varit möjliga att få genom 

exempelvis observationer (jmf. Aspers, 2011). HR-praktiken som 

studerats ansågs även vara för känslig för att ha möjlighet att genomföra 

en deltagande observation, vilket beror på att samtal om karriärutveckling 

mellan medarbetare och chef ofta hanteras enskilt. Fältet hade således 

varit svårt att få tillträde till (jmf. Bryman, 2018).  

Flera verkar överens om att intervjuer med några förutbestämda öppna 

frågor, som kan ställas i olika ordning, samt som har olika följdfrågor, har 

låg grad av strukturering avseende frågornas uppbyggnad (Bryman, 2018; 
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Patel & Davidson, 2011; Trost, 2010). Den valda typen av intervjuform kan 

kallas för kvalitativa intervjuer (Bryman, 2018; Patel & Davidson, 2011) 

eller semistrukturerade intervjuer (Fejes & Thornberg, 2015; Patel & 

Davidson, 2011). I denna studie kommer intervjuvarianten vidare 

benämnas kvalitativa intervjuer. Fördelen med att använda sig av 

kvalitativa intervjuer är att frågor ställs på ett vis som möjliggör för 

deltagaren att svara på ett fritt sätt, vilket ger kunskap om vad som anses 

relevant och viktigt av deltagaren (Bryman, 2018). Genom att inte ha en 

fast ordning på frågornas ordningsföljd eller fasta följdfrågor kan 

intervjun anpassas efter det samtal som skapas mellan intervjuare och 

deltagare (Trost, 2010). På så sätt möjliggörs detaljerade och fylliga svar 

(Bryman, 2018). För att ha möjlighet att få en uppfattning om hur 

linjechefer hanterar den HR-roll som deras arbete innebär samt att bidra 

med förståelse för grunden till olika sätt att hantera rollen är linjechefens 

egna uppfattningar och detaljer om dessa av intresse. Kvalitativa 

intervjuer anses därför lämpligt för denna studie. 

Repstad (2007) föreslår att vid en första omgång av en intervjustudie är 

det lämpligt att intervjua mellan sex till åtta personer, för att därefter ta 

ställning till om studieområdet är mättat eller om mer empiriskt material 

krävs. I denna studie har tio deltagare medverkat med förhoppning om 

att flera urval inte skulle behövas, vilket resultatet också blev. 

Intervjufrågorna i studien var delvis förutbestämda, då några var på 

förhand nedskriva medan diverse följdfrågor ställdes utifrån vilka svar 

som generades. De förutbestämda frågorna fanns formulerade och 

uppdelade i olika teman relaterade till studiens syfte och frågeställningar. 

Genom att inte nyttja aspekter från tidigare studier i utformningen av 

intervjuguide var denna process induktivt driven, vilket tidigare nämnts. 

Tillsammans med förslag på följdfrågor fanns frågorna angivna i en 

intervjuguide (se bilaga 1) för att underlätta för intervjuaren gällande 

vilka ämnen som ska behandlas (jmf. Bryman, 2018; Trost, 2010). 

Intervjuguiden är uppbyggd utifrån Brymans (2018) råd. Intervjuguiden 

är därför indelad i tre huvudgrupper av frågor (inledande öppna frågor, 

mellanliggande frågor och avslutande frågor). Frågorna formulerades för 

att möjliggöra öppna svar (Bryman, 2018). I gruppen ”mellanliggande 

frågor” finns fyra teman som frågorna är uppbyggda kring. Varje intervju 

berörde samtliga teman, men inte samtliga frågor. Att strukturera 



23 

 

intervjuerna enligt detta vis, med några teman och vissa förutbestämda 

öppna frågor, förespråkas av flera vid empiriinsamlingar med 

syftesställningar av kvalitativ karaktär.  

3.4 Studiens genomförande 
Inledningsvis har tre fysiska möten med representanter från HR-

avdelningen vid förbandet ägt rum samt tre telefonsamtal. Anteckningar 

fördes som underlag för fortsatt arbete med studien. Mötena har varierat 

både i längd och avseende vilka som deltagit. När den empiriska 

insamlingen påbörjades befann sig författaren i HR-avdelningens lokaler 

vid ett flertal tillfällen. Efter detta har författaren även vid andra tillfällen 

haft en arbetsplats vid förbandet under studiens genomförande, med 

anledning att underlätta kontextuell förståelse.  

Intervjupersonerna har inledningsvis kontaktats via telefon och/eller mail 

från förbandets personalchef för att få vetskap om att de kunde komma 

att bli kontaktade för en förfrågan om intervju. Därefter kontaktades 

deltagarna av studiens författare. I samband med en första kontakt 

skickades ett missivbrev (se bilaga 2) till respektive potentiell deltagare 

med information om studien och vad som förväntas av dem som deltagare 

(se 3.7 Etiska överväganden). Vid jakande svar om deltagande i studie 

bokades en tid och plats för intervju. 

Plats för intervju har valts med omsorg för att deltagarna i största möjliga 

mån inte skulle uppleva obehag (jmf. Fejes & Thornberg, 2015). Intervju-

personerna har blivit tillfrågade om att vara på sin egna arbetsplats 

alternativt på ett avskilt konferensrum på arbetsområdet. De tillfrågades 

egna förslag för intervjuplats har välkomnats. Avskildhet i valet av plats 

för intervjun har varit av vikt. För att undvika att intervjupersonen försätts 

i en underlägsen position har ingen utomstående fått deltaga eller 

observera intervjuerna (jmf. Trost, 2010).  

Inför intervjuerna har vissa aspekter om intervjuteknik studerats, såsom  

på vilket sätt frågor ställs, vilka typer av följdfrågor som är lämpliga, 

vilket språk som används, hur man som intervjuare kan hantera tystnad, 

med mera (jmf. Bryman, 2018; Fejes & Thornberg, 2015; Trost, 2010).  

Intervjuerna genomfördes under februari och mars 2019. Intervjuernas 

längd varierade mellan 55-95 minuter. Samtliga intervjuer började genom 
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att deltagaren uppmanades berätta om sitt arbete på ett öppet sätt, vilket 

Trost (2010) uppmanar till för att etablera en förtroendeingivande dialog. 

Därefter ställdes frågor med tydligare förankring i studiens syfte och 

frågeställningar utifrån intervjuguiden.  

För att ha möjlighet att analysera citat, har intervjuerna spelats in. På så 

sätt har även noteringar av uttryck såsom tonfall och pauser möjliggjorts 

(Trost, 2010). Intervjuerna har spelats in genom en ljudupptagnings-

applikation i en surfplatta som varit utan uppkoppling till internet. 

Offline-läget hävdas vara av vikt för att inte riskera att ljudupptagningen 

blir tillgänglig för andra genom exempelvis tillgång till molnlagnings-

funktioner. Surfplattan har därför varit i offlineläge fram tills 

transkribering var genomförd och ljudfilerna raderade.  

Anteckningar har förts under samtalen i de situationer där uttryck som 

inte registreras av ljudupptagningen, men som antagits kunna ha mening 

för analysen, observerats (jmf. Trost, 2010). Exempel på dessa uttryck är 

handrörelser, såsom att peka på något, jakande alternativt nekande 

huvudrörelser eller störningsmoment. 

3.5 Bearbetning och analys av data 
Inspelningarna av intervjuerna har transkriberats för att därefter kunnat 

analyseras. De anteckningar som genomförts under samtalen har lagts in 

i samma dokument som transkriberingen. Transkriberingarna har 

genomförts manuellt eftersom all behandling av empirin bidrar till 

djupare förståelse för studieobjektet (jmf. Aspers, 2011). Vissa på förhand 

utvalda sätt för att kommentera betingelser i texten har använts för att ge 

ytterligare förståelse till materialet. Exempelvis har pauser markerats 

”…”, bristfällig ljudupptagning markerats med ”/…/” och sådant som kan 

avslöja deltagarens identitet markerats med ”[förklaring]”. Citat som 

presenterades i resultatet har vid enstaka tillfällen haft innehåll av visst 

icke-relevant material för studien, såsom upprepningar. För att förenkla 

det presenterade materialet för läsaren har detta tagits bort, och istället 

markeras med ”[…]”.  

Det nedskrivna materialet har kodats för att möjliggöra analys av 

materialet. Kodningen har utgått från det empiriska materialet vilket 

innebär att det teoretiska ramverket inte har beaktats under denna 

process. Alltså har inga förutbestämda teman eller mönster utifrån de 
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valda modellerna används i kodningsprocessen. Kodningsprocessen 

inleddes med öppen kodning (jmf. Aspers, 2011). Därefter strukturerades 

de öppna koderna i kategorier genom att studera mönster i de öppna 

koderna. Kategorierna sammansattes i övergripande teman. Denna 

process kan benämnas som skapande av kodschema och är inspirerad av 

Aspers (2011). Kodschemat har använts för att skapa struktur bland 

koderna. I nästföljande kapitel (se 4. Resultat) redovisas de teman som 

används i kapitlet. Varje avsnittsindelning inleds med att använda teman 

presenteras. För att underlätta studiens replikerbarhet följer ett exempel 

på hur materialet har kodats:  

Jag tycker det är roligt. Jag får en tillfredsställelse själv och se när nån 

utvecklas, jag tycker det är skoj med jobbet för det hör ju till jobbet  

– Deltagare 3 

Citatet ovan har givits den öppna koden Gillar att se medarbetare utvecklas 

vilket kategoriserats under huvudtemat 5. Resonemang om det egna arbetet 

i relation till karriärutveckling, den underliggande kategorierna 5.2 Åsikt 

om att hantera karriärutveckling kopplat till medarbetare samt 5.2.2. Roligt. 

Det är således tolkningar av vad deltagarna i studien har uttryckt som 

legat till grund för de kategorier som bildats. 

Som nämnts, i avsnittet om metodologiska utgångspunkter (se 3.1), har 

denna studie ett antagande om att kunskaper om verkligheten socialt 

konstrueras, ett konstruktivistiskt perspektiv. Genom att hänvisa till detta 

antagande är det också tydligare att förstå individens yttranden som 

redan tolkade av dem själva när de uttrycks. Genom att också forskaren 

tolkar utsagorna genom att tillskriva teoretiska begrepp kan individens 

tolkningar stärkas och ges mening, vilket kallas dubbel hermeneutik (Gilje 

& Grimen, 2007).  

Två skilda analystekniker har använts i analysen av empirin med syfte att 

berika analysen mer än om en teknik använts (jmf. Aspers, 2011). En av de 

valda teknikerna kan kallas för statisk analys. Med statisk analys menas 

att relationen mellan valda teoretiska begrepp och empirin studeras 

(Aspers, 2011). Det empiriska materialet har således, genom de kategorier 

som skapats, tolkats i relation till den modell som valts ut i studien. 

Exempelvis har likheter och skillnader mellan empiri och teori jämförts. 

Den andra analystekniken som användes i denna studie är relationell 
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analys. Genom relationell analys studeras de intervjuades kontakter samt mot 

vilka de orienterar sina handlingar (Aspers, 2011:206). Det som i citatet 

benämns kontakter innebär inte enbart människor utan kan också vara ting, 

fenomen eller organisationer (Aspers, 2011). Eftersom syftet är preciserat 

till att undersöka hur linjechefer hanterar den HR-roll som deras arbete 

innebär samt att bidra med förståelse för grunden till olika sätt att hantera 

rollen har linjechefers relationer till medarbetare, HR-avdelning, närmaste 

chef, organisationen och andra relationer som uppkommit i intervjuerna 

analyserats genom såväl relationella som statiska analystekniker. 

Aspekter som uppkommit i förhållande till studiens syfte som inte kan 

härledas till det som Aspers (2011) benämner kontakter har analyserats 

genom statisk analysteknik. Genom analysteknikerna har det empiriska 

materialet kunnat härledas och jämföras med teori och tidigare forskning.  

Studiens första två frågeställningar ansågs kunna besvaras utifrån 

studiens empiriska data medan frågeställningarna tre respektive fyra 

ansågs behöva teoretiskt grundad analys för att kunna besvaras. Studiens 

diskussion har dock vidrört delar av samtliga frågeställningar, men de 

huvudsakliga teoretiska analyserna behandlar linjechefers arbetssätt 

respektive hur HR kan tänkas stödja linjecheferna utifrån dessa arbetssätt 

(frågeställning tre och fyra). 

3.6 Kvalitetsvärdering  
Överensstämmelsen mellan det empiriska underlaget och de analyser 

som utvecklats genom studien har säkerställts genom den kodnings-

process och de analystekniker av data som redogjorts för (se 3.5 

Bearbetning och analys). Eftersom materialet inledningsvis har kodats 

genom öppen kodning samt att hela kodningsprocessen har bortsett från 

studiens valda teoretiska modell har en första analys inte kunnat anses 

vara för nära teorin, utan empirin har fått eget utrymme. Noggrannheten 

i processen har belysts genom redogörelser för transkriberings, kodnings 

och analysprocessen. Tillförlitligheten i studiens analys anses därför vara 

godtagbar. Den egna förförståelsen inom området har, som tidigare 

nämnts, inverkat på vilka tolkningar som skett, vilket bör reflekteras över 

vid läsarens kvalitetsvärdering av studien.  

Trovärdigheten, vilket tillhör begreppet tillförlitlighet (Bryman, 2018), till 

det empiriska materialet kan studeras utifrån deltagarnas förståelse för 
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det område som diskuterats i jämförelse med intervjuarens förståelse. 

Trovärdigheten stärks om deltagarnas utsagor uppfattas på ett korrekt 

sätt av forskaren (Bryman, 2018). Därav har intervjuerna tidigt innehållit 

frågor om begreppen karriär och karriärutveckling för att intervjuaren ska 

få en uppfattning om deltagarens syn på begreppen. Utifrån detta har 

intervjuerna kunnat anpassas efter deltagarens uttalade uppfattning. 

Följdfrågor ställdes även på ett sammanfattande sätt utifrån deltagarens 

utsagor med syfte om att försäkra att det som sades uppfattades korrekt. 

Det är som forskare svårt att vara objektiv till sitt material, varför 

tolkningar av empirin redovisas (jmf. Åsberg, 2001). Detta kan tänkas 

problematisera studiens trovärdighet.  

Genom att använda datatriangulering (intervjuer med linjechefer, möten 

med HR-avdelningen och inläsning av interna dokument för karriär-

utveckling) kan tillförlitligheten till studiens resultat anses stärkas (jmf. 

Bryman, 2018). 

Studiens resultat har ämnats redogöras för på ett strukturerat och 

lättillgängligt sätt vilket, om det genomförs på ett lämpligt sätt, inverkar 

tillfredsställande på resultatets kvaliteter (Fejes & Thornberg, 2015).  

Överförbarheten i studien har försäkrats genom att ge beskrivningar om 

den sociala miljö och den organisationskultur där studien har bedrivits. 

Genom att kulturella betingelser belyses i resultatet underlättas 

bedömningen för överförbarhet till andra sociala kontexter (jmf. Bryman, 

2018). Hur överförbar studien antas vara är upp till läsaren att bedöma. 

En valideringsteknik som användes i studien är peer review (jmf. 

Creswell, 2007). Individer med jämförbar akademisk bakgrund som 

författaren samt individer med mer gedigen akademisk bakgrund har 

kritiskt granskat studiens operationalisering och metod. 

3.7 Etiska överväganden 
Studiens operationalisering innebär att människor har daltagit och 

därmed utgjort grunden för den empiriska insamlingen. När människor 

berörs av studier är det av vikt att belysa de etiska aspekter studien 

förhållit sig till. Vetenskapsrådet (2017) har publicerat en bok om god 

forskningssed, vilken har använts som underlag för de etiska 

övervägandena.  
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Vid tillfrågan om medverkande i studien skickades ett missivbrev till 

vederbörande (se bilaga 2). I brevet fanns information om studiens syfte, 

beräknad tidsåtgång, frivillighet att delta, ljudinspelning, avidentifiering 

och hur materialet kommer hanteras (jmf. Vetenskapsrådet, 2017). 

I missivbrevet nämns avidentifiering. Under studiens genomförande, 

fram till publicering, har en pseudonymisering skett (jmf. Vetenskaps-

rådet, 2017). Vid publicering raderades kodnycklar från materialet och 

uttalanden som kan avslöja deltagarens identitet har redigerats bort. 

Syftet att spara kodnycklar fram till publicering var att ha möjlighet att 

höra av sig till deltagarna för eventuella kompletteringar av materialet.  

Under intervjun inleddes samtalet med att deltagaren fick information om 

att intervjun var på dennes villkor; att det ansåg okej om hen ville avbryta, 

ta en paus eller låta bli att besvara frågor (jmf. Trost, 2010).  

Förbindelsen om konfidentialitet gentemot deltagarna har ämnats 

uppfyllas genom att dokumenten med transkriberingarna från 

intervjuerna varit lösenordskyddade på en låst dator. Obehöriga har 

således inte haft möjlighet att ta del av materialet (jmf. Vetenskapsrådet, 

2017). 

För att studien i efterhand ska kunna granskas, eller om en önskan finns 

att återanvända materialet, så är materialet lagrat på en extern hårddisk i 

lösenordskyddade dokument. Materialet finns endast till förfogande för 

behöriga granskare genom att kontakta författaren.   
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4. RESULTAT 
I följande kapitel kommer studiens resultat presenteras. De första två avsnitten 

redovisar Försvarsmaktens karriärutvecklingsfunktioner respektive inverkan på 

karriärutveckling. Nästföljande två avsnitt behandlar linjechefernas resonemang 

om karriärutveckling respektive om medarbetare i relation till karriärutveckling. 

De följande två avsnitten är tydligare relaterade till linjechefens egna handlingar 

för karriärutveckling avseende deras generella arbete med karriärutveckling 

respektive hur de hanterar organisationens karriärutvecklingsfunktioner. 

Slutligen sammanfattas kapitlets viktigaste bidrag.  

4.1 Försvarsmakten och karriärutveckling 
Före resultatet från intervjuerna presenteras kommer mer specifika 

aspekter avseende fallorganisationen Försvarsmakten presenteras i 

relation till karriärutveckling. Dessa beskrivningar avser bidra till 

förståelse för det kommande resultatet. Organisationens funktioner för 

karriärutveckling samt de yrkeskategorier som personalen delas in i 

kommer att presenteras. Materialet till avsnittet är inhämtat från 

Försvarsmaktens hemsida, interna dokument samt personlig 

kommunikation med tre medarbetare vid förbandets HR-avdelning.  

4.1.1 Karriärutvecklingsfunktioner 

Fem olika funktioner finns uttalade för karriärutveckling inom 

Försvarsmakten: medarbetarsamtal, livs- och karriärplanering, lokala 

omställningsmedel, mentorskapsprogram och interna utbildningar. 

Medarbetarsamtal är ett formaliserat verktyg som ska användas mellan 

chef och medarbetare minst en gång per år (HR-medarbetare, personlig 

kommunikation, 7 februari 2019). Samtalet utgör en grund inför det årliga 

lönerevisionsarbetet chefen gör, men samtalet i sig är inte lönesättande. 

På Försvarsmaktens intranät finns information om medarbetarsamtalen 

samt en mall som både chef och medarbetare kan använda sig av där 

exempel ges på samtalsämnen. Huvudfokus är att prata om 

medarbetarens nuläge samt behov av utveckling utifrån individens egna 

önskemål och chefens syn på individens kapacitet. I mallen uppmanas 

chefen bland annat fråga medarbetaren om denne vill göra en livs- och 

karriärplanering eller söka lokala omställningsmedel för vidare-

utveckling. I medarbetarsamtalet bokförs mål som sätts upp mellan chef 

och medarbetare som syftar till att uppnås under en viss tidsperiod. 
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Chefer blir påminda om verktyget årligen inför att samtalen ska äga rum 

(HR-medarbetare, personlig kommunikation, 7 februari 2019). 

Livs- och Karriärplanering (LoK) är en strukturerad metod som innebär 

att en medarbetare tillsammans med en, av Försvarsmakten, certifierad 

handledare och karriärplanerare analyserar medarbetares nuvarande 

situation (utifrån arbete, fritid, hälsa och familj) för att sedan sträva efter 

att nå en utvecklingsplan för nya uppsatta mål (Försvarsmakten, 2019a). 

LoK handlar om att hitta vilket jobb som passar individen där individens 

kompetens nyttjas och kan utvecklas. LoK ska också bidra till balans 

mellan arbete och privatliv för medarbetaren samt att hitta en riktning för 

sitt liv i dess helhet (Försvarsmakten, 2019a). En LoK-handledare 

uttrycker att meningsfullhet, arbetsglädje och motivation till arbetet ökar 

när medarbetaren har realistiska och utmanande mål att sträva mot och 

när medarbetaren får arbeta med det hen drivs av (och har rätt kompetens 

för att lyckas)(HR-medarbetare, personlig kommunikation, 23 april, 2019). 

Genom LoK kan handledare och medarbetare tillsammans hitta dessa mål 

och drivkrafter vilket kan leda till en bättre arbetsprestation. 

Lokala omställningsmedel är finansiering av kompetensutvecklande 

åtgärder som ska syfta till ökad anställningsbarhet av individ inom 

och/eller utanför Försvarsmakten (Försvarsmakten, 2015). Utöver att 

enbart bidra till den enskildes anställningsbarhet ska medlen bidra till en 

långsiktig kompetensförsörjning samt öka myndighetens attraktionskraft 

(Försvarsmakten, 2015). Om en medarbetare söker lokala omställnings-

medel för något som inte kan anses direkt gynna Försvarsmakten, om en 

medarbetare söker lokala omställningsmedel för att genomföra en 

utbildning som anses lång eller om en medarbetare repetitivt ansöker om 

lokala omställningsmedel förklarar riktlinjerna att medarbetares först bör 

genomföra en LoK (Försvarsmakten, 2015).  

Försvarsmakten (2016) har angett riktlinjer för mentorskapsprogram så 

varje förband ska kunna utveckla en sådan funktion. Mentorskapet syftar 

både till att positivt bidra till kompetens- och personalförsörjning men 

även att utveckla och behålla anställda kvinnor i organisationen. 

Medarbetare som kan vill vara mentorer och medarbetare som vill vara 

adepter meddelar detta och kan sedan bli utvalda utifrån de riktlinjer som 

det specifika förbandet valt (Försvarsmakten, 2016). Det studerade 
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förbandet har valt att prioritera nya chefer och nyanställda officerare till 

att bli adepter samt stötta och behålla kvinnliga chefer (HR-medarbetare, 

personlig kommunikation, 7 februari, 2019). 

Interna utbildningar erbjuds till medarbetare på olika sätt. Det kan handla 

om att utvecklas inom den tjänst man har, genom exempelvis en tekniskt 

inriktad utbildning från Försvarsmaktens tekniska skola (HR-

medarbetare, personlig kommunikation, 27 februari 2019). De interna 

utbildningarna kan även beröra områden som inte är inom det specifika 

arbetsområdet men som berör arbetsplatsen, exempelvis en utbildning i 

arbetsmiljö. En ytterligare version av en intern utbildning handlar om att 

utvecklas på de sätt som krävs för att kunna axla en ny tjänst. Exempelvis 

behöver en officer läsa på Försvarshögskolan för att få vissa högre 

gradbeteckningar, vilket medför att individen kan söka sig till andra 

tjänster (HR-medarbetare, personlig kommunikation, 27 februari 2019). 

4.1.2 Yrkeskategorier 

Försvarsmakten har tre huvudsakliga yrkeskategorier: soldater och 

sjöman (vidare benämnt soldater), officerare samt civilt anställd personal 

(Försvarsmakten, 2019d). Inom varje yrkeskategori finns flera olika 

tjänster och befattningar. 

En soldats arbete handlar till stor del om att öva sina arbetsuppgifter i den 

profession man har och att utbilda sig inom sitt arbetsområde teoretiskt 

(Försvarsmakten, 2019c). Det finns många utvecklingsmöjligheter som 

soldat. Medarbetare kan vara anställda som soldater på hel- eller deltid 

(Försvarsmakten, 2019c).  

Officerare är en yrkeskategori som är indelad i tre grupper: officer 

(kommer vidare att kallas taktisk officer med syfte att särskilja grupperna 

från varandra), specialistofficer och reservofficer (Försvarsmakten, 

2019d). Reservofficer innebär att man är taktisk officer eller 

specialistofficer på deltid och har en annan huvudsaklig sysselsättning. 

Specialistofficerare är antingen experter inom specifika arbetsområden 

eller närmaste befäl till soldater. Taktiska officerare är vanligtvis chefer 

med någon form av övergripande ansvar för en verksamhet eller 

personalgrupp. Förutom skillnad i arbetsuppgifter skiljer också 

utbildningen för grupperna (Försvarsmakten, 2019d). Att tillägga är också 
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att det hierarkiska gradsystemet skiljer grupperna åt (HR-medarbetare, 

personlig kommunikation, 27 februari 2019).  

Försvarsmaktens främsta uppgift är att ansvara för Sveriges militära försvar och 

att värna om Sverige (Försvarsmakten, 2019d) vilket kan få tanken till att 

det främst är militärer som arbetar inom Försvarsmakten. Ungefär var 

tredje anställd i myndigheten är dock inte militär utan benämns som civilt 

anställd. Arbetsområden kan då exempelvis vara ekonomi, IT, sjukvård, 

service eller HR (Försvarsmakten, 2019d). 

4.2 Organisationens inverkan på karriärutveckling 
I följande avsnitt kommer deltagarnas uppfattningar om organisationens 

struktur och dess påverkan på medarbetares karriärutveckling samt 

uppfattade organisatoriska problem i relation till karriärutveckling att 

presenteras. Avsnittet är delvis ämnat för att ge läsaren förståelse för 

studiens valda organisation, delvis ämnas att bidra med förståelse för 

linjechefernas resonemang. Två teman med underliggande kategorier har 

använts i avsnittet: Organisationen och organisationskultur samt Resonemang 

om organisationen i relation till karriärutveckling.  

4.2.1 Organisationens och strukturens inverkan på karriärutveckling 

Organisationen är i grunden strukturerad på sätt som gör att 

verksamheten ska fungera såväl som i fredliga förhållanden som när höjd 

beredskap råder, beskriver några deltagare. Som myndighet styrs 

Försvarsmakten av politiska beslut, vilket vissa deltagare resonerade 

kring. En linjechef berättar att vissa system inte är anpassade för ett högre 

beredskapsläge, vilket är ett fokusområde för verksamheten idag:  

Vi är väldigt regelverksstyrda, och dom bakbinder oss ibland, helt i onödan 

för att, vi lider lite av eh, den eviga fredens tid som jag har kallat den. När det 

har vart: nej vi ska nästan inte ha nån försvarsmakt, […] det var ju liksom 30-

tal igen, det kommer aldrig mer bli krig - hela den synen var ju hela samhället 

format av, och då fick våra regelverksskrivare fria händer nästan, det var ingen 

faktor att du skulle behöva använda det här i en mer stressad situation, och 

det lider vi av idag skulle jag vilja säga (Deltagare 3) 

Citatet beskriver hur organisationen påverkas av politiska strömningar 

genom att de regelverk som gäller skrivits i en tid med annan syn på 

samhället än vad som gäller i dagsläget. Man kan beskriva det som att 

organisationen bygger på centralisering genom att regelverk som är svåra 
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att ändra på styr verksamheten. Flera linjechefer beskriver sin 

organisatoriska situation som svårförändrad:  

det är som att vända en hyresfastighet liksom ett varv, när den väl är fastgjuten 

[…] det är sjukt trögt (Deltagare 5)   

det är rätt så tungrott allting (Deltagare 7) 

Organisationens struktur påverkar hur medarbetarna ser på sin egen 

arbetssituation med avseende på att kunna göra förändringar i 

organisationen. En linjechef uttalar sina tankar om varför organisationen 

ser ut som den gör: 

man kan tycka att det är segdraget, och det är det ju ofta, organisationens 

design är ju för att lösa en specifik uppgift, det vill säga en strid, då fungerar 

det ju (Deltagare 6) 

Linjechefen menar att de dubbla uppgifterna inom organisationen, att 

arbeta under fredstid respektive med höjd beredskap, fungerar olika bra i 

förhållande till organisationsstrukturen eftersom strukturen är skapad 

utifrån att höjd beredskap gäller. Deltagare 6 ser dock problem med detta 

i fredstid då chefen själv får svårt att leda sin personal på ett bra sätt när 

hen blir toppstyrd: Det är som att få en gris i knät. Linjechefen menar att hen 

ibland får uppgifter tilldelade till sig som hen anser är skapade på ett 

märkligt, och ibland felaktigt, sätt som hade kunnat undvikas om man 

samverkat med andra delar i organisationen innan beslutet fattats. 

Centraliserad ledning och toppstyrdhet/låg grad av självstyre genomsyrar 

deltagarnas beskrivningar av organisationen.  

Uppfattningarna om hur Försvarsmakten premierar medarbetares 

karriärutveckling varierar. Vissa uppfattar en önskning om att 

medarbetare ska sträva efter att växa hierarkiskt medan andra inte 

uppfattar detta. En deltagare beskriver att Försvarsmakten uttrycker sig 

på ett sätt men menar ett annat när det gäller karriär:  

I dom stora termerna så pratar man om att det är viktigt med karriär, men om 

man går ner och börjar titta lite så innebär ju att dom flesta ska ju stanna kvar 

där dom är, fast det förmedlar man ju inte riktigt ut (Deltagare 4) 

Linjechefen menar att det är motsägelsefullt att organisationen ger uttryck 

för att premiera karriär samtidigt som majoriteten inte ges möjlighet att 

växa hierarkiskt i organisationen.  
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Utifrån linjechefernas åsikter om karriärutveckling i relation till 

organisationen kan det tolkas som organisationens struktur har viss 

inverkan på medarbetares karriärutveckling. I och med den centraliserade 

beslutsorganisationen påpekar vissa linjechefer att det ibland uppkommer 

uppgifter som går före det som de själva planerat. En linjechef påtalar, i 

och med detta, att vissa utvecklingsinsatser för medarbetare som 

planerats skjuts åt sidan: 

sätter man upp ett mål för en individ, […] men sen ändrar sig verksamheten 

lite, ja men okej det blir inte den kursen i år, vi får försöka nästa år igen och 

då. … aa då tappar ju den individen viss, eller i motivationen många gånger, 

eftersom den ser att nu blir min personliga utveckling tillbakaprioriterad ett 

år till då (Deltagare 2) 

Linjechefer menar på att medarbetare kan tappa viss motivation om 

dennes planerade karriärutveckling inte blir av, vilket kan bero på 

omkringliggande faktorer som chefen inte själv kan bestämma över. 

Organisationen inverkar således medarbetares karriärutveckling.  

4.2.2 Organisatoriska problem i relation till karriärutveckling 

Vissa deltagare i studien pratade om organisatoriska problem som de 

upplever avseende karriärutveckling. Flera av studiens deltagare anser att 

lönerna i Försvarsmakten är låga, varpå en deltagare belyste det som 

problematiskt att inte kunna påverka medarbetares löner i relation till 

karriärutveckling:  

Utifrån lön så är det nästan så att du måste byta jobb för att få högre lön och 

[…] det är ju kass. För min del vill jag ju kunna lägga på, nu när du gått 

[specifik utbildning] så kan vi lägga på 2000 kronor i månaden på den här 

personen, för nu har vi ju fyllt det kravet och så vidare. Så att man ser 

utvecklingen där, hellre än att man vill dra nån annan stans (Deltagare 3) 

Linjechefen menar att det hade varit önskvärt att som chef kunna ge en 

högre lön till medarbetare som med tiden uppfyller vissa krav för tjänsten. 

Hen visar på att det kan finnas en risk att medarbetare istället väljer att 

byta tjänst om den inte blir kompenserad ekonomisk för utvecklings-

insatser. Detta anses vara problematiskt inom Försvarsmakten utifrån 

linjechefens perspektiv.  

Ett annat problem som belystes var att de olika yrkesgrupperna har olika 

möjlighet till karriärutveckling. Majoriteten av studiens deltagare påtalar 
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detta på något sätt. Det anses finnas en tydlig karriärväg för dem som är 

taktiska officerare: överlag är det att såhär ska det gå till i deras karriär 

(Deltagare 2). Grundidén om hur taktiska officerare ska utvecklas i 

karriären är mer tydlig än inom andra yrkesområden. Specialistofficerare 

kan istället fördjupa sig i områden, uttrycker sig linjecheferna: utveckla sig 

åt sidan, och det är ju inom specialistspåret givetvis (Deltagare 6). För 

specialistofficerare uttrycks inga tydliga och uttalade utvecklingssteg. 

Några av deltagarna påpekar att det är svårare att hitta karriärvägar för 

soldater och civilt anställda medarbetare. Deltagare 9 påpekar dock att 

detta kan vara positivt eftersom medarbetare inte per automatik kommer 

byta arbetsplats: Jag vill ju ha kvar mina [medarbetare]. Är det så att jag […] 

ska […] va lite ärlig sådär, så är jag tacksam att det inte finns så stor karriärstege 

för dom. Citatet kan tolkas som att rädslan för att medarbetarna ska vilja 

byta jobb ökar om det finns en uttalad karriärväg.  

4.3 Hur linjecheferna ser på karriärutveckling 
I följande avsnitt redovisas linjechefernas resonemang om begreppet 

karriärutveckling och dess innebörd. Därefter presenteras deltagarnas 

generella åsikter om karriärutveckling av medarbetare. Resultatet som 

presenteras i detta avsnitt bygger på kategorier från temana Praktiskt arbete 

med karriärutveckling, Resonemang om det egna arbetet i relation till 

karriärutveckling samt Resonemang om begreppet karriärutveckling och hur 

man kan utvecklas i arbetet. 

4.3.1 Karriärutvecklingsbegreppet  

Begreppet karriärutveckling definieras av studiens deltagare på lika 

många sätt som det fanns deltagare. Ingen av deltagarna har heller en 

tydlig definition av begreppet utan varje deltagare förklarar karriär-

utveckling på flera sätt. Vissa beskriver karriärutveckling som något som 

är individuellt och att dess karaktär beror på individen. Andra förklarar 

att karriärutveckling relateras till den tjänst man har. Två generella 

skillnader i tankesätt kan således utläsas som kan tänkas ha betydelse för 

hur linjechefer uppfattar sitt egna arbete med karriärutveckling. 

Deltagare 8 förklarar sina tankar om karriärutveckling: Jag tänker att det är 

ganska basic, att du ska lära sig nya saker. Hen menar att karriärutveckling 

rör all form av utveckling i relation till arbetsplatsen. Att karriärutveckling 

handlar om att fördjupa sina kunskaper på ett eller annat sätt förklaras av 
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flera deltagare och kan tydliggöras med en liknelse av Deltagare 3: Och sen 

har ju alla träd grenar. Deltagare 3 menar att det kan finnas olika hierarkiska 

nivåer att utvecklas i men även många andra vägar att gå för att utvecklas 

i karriären, genom olika former av fördjupning. Andra lyfter att 

karriärutveckling kan handla om att byta tjänst. Några belyser hierarkiskt 

avancemang som det karriärutveckling i grunden handlar om medan 

andra markerar att det också finns andra sätt att nå utveckling.  

Deltagarna har alla olika exempel på vad karriärutvecklingsaktiviteter 

kan handla om. Övergripande kan exemplen härledas till aktiviteter som 

den egna individen gör alternativt något som uppkommer från 

organisationen som påverkar individens arbete, såsom organisatoriska 

förändringar. Olika syn på vad karriärutveckling kan handla om kan 

innebära att linjecheferna också erbjuder olika karriärutvecklings-

möjligheter till medarbetarna.  

4.3.2 Åsikter om karriärutveckling 

Majoriteten av deltagarna uttrycker sig i positiva ordalag när de pratar om 

karriärutveckling generellt. Aspekter lyfts som betonar att det är positivt 

med utvecklade medarbetare: man kan väcka liv i medarbetare som går på 

tomgång (Deltagare 5). Karriärutvecklingsinsatser kan göra att 

medarbetare reflekterar över sitt arbete och blir mer positiva till det de 

gör.  

Flera linjechefer resonerar om karriärutveckling av medarbetare som 

något som är roligt och/eller tillfredsställande. En deltagare skiljer sig från 

resterande som upplever det svårt att som linjechef erbjuda 

karriärutvecklingsmöjligheter, vilket bidrar till att hen inte upplever 

särskild glädje i att resonera om medarbetares karriärutveckling.  

Vissa linjechefer beskriver att de känner sig nöjda om de bidragit till att 

en medarbetare når någon form av utveckling. En deltagare beskriver att 

det är särskilt roligt att bidra till medarbetares karriärutveckling om 

verksamheten också utvecklas, vilket kan tyda på en vilja att nå 

medarbetares mål samtidigt som man når verksamhetens uppsatta mål. 

Detta resonemang kan även tydliggöras från andra linjechefers 

uttalanden. Andra linjechefer uttrycker inte att syftet med karriär-

utveckling är att uppfylla både verksamhetens mål och medarbetarens 
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mål, utan resonerar enbart utifrån medarbetaren. På så sätt kan två skilda 

tankesätt utläsas. 

När karriärutveckling resonerades kring av deltagande linjechefer i 

studien förklarade majoriteten att ansvaret för att medarbetare utvecklas 

i karriären är fördelat mellan chef och medarbetare. Vissa förklarar denna 

genom att beskriva att chefen har mer ansvar för karriärutvecklingen 

medan andra förklarar ansvarsfördelningen som lika mellan chef och 

medarbetare:  

jag tycker nog 50-50 på ett sätt, att medarbetaren […] har ett ansvar till att 

förmedla det [utvecklingsområde] den tänker sig och chefen har ett ansvar till 

att hjälpa den att hitta det då och naturligtvis göra det den kan för att det ska 

inträffa (Deltagare 8)  

det kanske är något större ansvar mot chefen absolut, men om inte individen 

ger nåt eget engagemang eller visar vart den vill så då är det väldigt svårt att 

ge den rätt utveckling (Deltagare 10) 

Linjecheferna förklarar att ansvaret för att få utvecklingsaktiviteter att ske 

är chefens, medan medarbetare är ansvariga för att förklara och visa vad 

de vill göra eller vilken riktning de vill utvecklas i.  

4.4 Medarbetarnas koppling till sin karriärutveckling 
Linjecheferna har resonerat kring aspekter som vidrör medarbetarens 

karriärutveckling i förhållande till medarbetaren själv. Resonemang om 

medarbetares olikheter, vad som händer med medarbetare som utvecklas 

och medarbetare som inte utvecklas kommer att tydliggöras. Följande 

avsnitt kommer redogöra för dessa resonemang som är hämtade från 

temana Resonemang om medarbetare och Resonemang om begreppet karriär-

utveckling och hur man kan utvecklas i arbetet.  

4.4.1 Medarbetares olikheter 

Vid näst intill varje intervju resonerade de intervjuade linjecheferna på 

något sätt kring medarbetares olikheter i förhållande till 

karriärutveckling. Flera diskuterade att vissa medarbetare är mer 

självgående och vet vad de vill göra medan andra behöver mer stöd från 

linjechefen för att utvecklas. En deltagare diskuterade medarbetares 

olikhet i förhållande till personlighet och menade på att individer har 

fallenhet för vissa arbetsuppgifter som de bör fokusera på. En annan 

deltagare belyste att medarbetare har egna viljor och egenskaper som 
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ligger utanför den befattning de har eller vilken gradbefattning de har. I 

kontrast beskriver Deltagare 1 att en medarbetares bakgrund och 

arbetsuppgift styr delar av dennes intresse: Jag kan ju säga att jag har 

[specifik arbetstitel] och de är inte så intresserade av det där mjuka frågorna. 

Deltagare 1 menar på att en specifik arbetsroll innebär att vissa 

arbetsuppgifter inte blir intressanta. Linjecheferna förklarar således 

medarbetares olikheter på skilda sätt.  

Flera av deltagarna tar också upp huruvida personliga företeelser hos 

medarbetaren kan spela in för dennes karriärutveckling. Flera tar upp 

familjeliv som aspekter som påverkar karriärutvecklingsmöjligheter för 

medarbetaren. Exempelvis kunde personliga företeelser inverka på 

huruvida medarbetare har möjlighet att byta arbetsort en viss period eller 

gå en kurs vilket gör att linjecheferna behöver ha medarbetarnas 

personliga situationer i beaktning när de hanterar karriärutveckling. 

4.4.2 Resultat av medarbetares karriärutveckling 

Några av de intervjuade linjecheferna beskriver hur olika karriär-

utvecklingsinsatser ger olika resultat för medarbetaren och verksamheten. 

Linjecheferna resonerar bland annat kring att diverse utbildningar kan 

leda till effektivare arbete eller möjliggöra att medarbetaren kan ta sig an 

andra arbetsuppgifter, eller att arbetsväxling kan bidra till ökad förståelse 

för såväl egen som andras arbetssituation.   

Flera deltagare pekar på att medarbetare som utvecklas på något sätt blir 

mer motiverade. Majoriteten av deltagarna resonerar om detta under 

intervjuerna och beskriver hur de kan motivera medarbetare genom att 

uppmuntra om olika utbildningar eller nya ansvarsområden. Några 

deltagare beskriver att motiverade medarbetare uppskattar sin 

arbetssituation och ofta vill stanna i sitt arbete. Att arbeta med att hålla 

medarbetare motiverade genom karriärutvecklingsaktiviteter verkar 

således vara något som majoriteten av deltagarna gör. 

Medarbetare som genomgått någon form av karriärutveckling kan 

komma att byta tjänst, något som flera av deltagarna i studien lyfter som 

ett resultat av karriärutveckling. Några få lyfter detta som en nackdel för 

den egna arbetsgruppen men flera beskriver det som något naturligt som 

ibland följer efter en karriärutvecklingsinsats. Deltagare 4 belyser detta:  
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vi har fått en hel del personer till oss och vi har lämnat en hel del också. […] 

jag är emot att liksom man begränsar, att nej, du får inte lämna, du ska vara 

kvar hos oss, för […] individen kommer hitta på nåt annat, det är bara en 

tidsfråga 

Linjechefen beskriver personalomsättning som något naturligt, och att 

begränsning av medarbetare tjänar ingenting till eftersom en individ som 

börjar fundera i banor på att göra något annat troligtvis också kommer 

lämna arbetsplatsen till slut. Deltagare 3 beskriver att det är bra för 

organisationen om man som chef lyfter blicken och ser till hela 

organisationen snarare än enbart sin egna enhet när det gäller omsättning 

av personal. Hen menar att flera inom Försvarsmakten arbetar på ett sätt 

som inte underlättar omflyttning av personal: ja men då låser vi ju systemet 

om vi jobbar på det viset, det är för många som jobbar på det viset (Deltagare 3). 

Linjechefen menar på att många chefer tänker enbart på sin egna 

arbetsgrupp vilket missgynnar organisationen. Således resonerar 

linjechefer olika gällande personalomsättning.  

4.4.3 Medarbetare som inte utvecklas 

Två deltagare berättade om konsekvenserna som kan uppstå om 

medarbetare inte utvecklas och inte känner sig motiverade. Deltagare 1 

beskriver att stundvis behöver något ske som rör antingen verksamhetens 

utveckling eller individens utveckling:  

händer det ingenting så lessnar ju folk, det måste [ske] /…/ nån utveckling, sen 

om … om det är din utveckling eller om det är systemets utveckling, det spelar 

ingen roll  

Deltagare 1 menar att medarbetare utvecklas genom aktiviteter relaterade 

till antingen individen eller verksamheten. Om det inte sker någon 

utveckling så kommer medarbetare efter ett tag att minska sin 

uppskattning och engagemang till arbetet. Deltagare 2 beskriver att låg 

motivation både gör arbetet svårare för individen och för chefen:  

det blir ju jobbigt för både individen och för mig som chef om man har 

omotiverade [medarbetare], för att det är ju tufft när man [övar] och det blir 

jobbigt från början, och är man omotiverad från början så blir det ännu 

jobbigare 

Deltagare 2 menar att arbetet blir särskilt tufft när man gör vissa 

arbetsmoment när man praktiskt övar i sin tjänst. Om medarbetaren inte 



40 

 

är motiverad att göra sitt arbete så blir det en särskilt krävande situation 

både från medarbetaren men också för chefen. Deltagare 2 tillägger att 

under övningstillfällen så kan en omotiverad medarbetare också sprida 

negativ stämning i hela arbetsgruppen, vilket gör arbetet svårt för flera. 

Att medarbetare är motiverade verkar särskilt viktigt i Försvarsmakten då 

vissa tjänster innebär särskilt krävande arbetssituationer. Denna tolkning 

belyser också Deltagare 2 i ett annat uttalande:  

Det är det som är lite skillnad för jag har jobbat civilt också, och där var 

motivationen många gånger […] att gå och få sin lön och sen komma hem igen. 

Det är liksom […] inte riktigt den personalkategori man söker här, utan här 

måste man nästan vara motiverad för att lösa sin uppgift. 

Motivation gentemot den specifika arbetsuppgiften (eller gentemot något 

annat utöver en hög lön) verkar viktigt för att medarbetare ska kunna 

hantera de arbetsuppgifter man har som anställd i Försvarsmakten. 

Deltagarna förklarar att karriärutveckling genom organisatorisk- eller 

individuell utveckling kan förhindra att medarbetare blir omotiverade.  

4.5 Linjechefernas egna arbete med karriärutveckling 
I detta avsnitt kommer linjechefernas angreppssätt om karriärutveckling 

att fördjupas. Detta genom att beskriva hur linjecheferna uttryckt att de 

själva arbetar med karriärutveckling, till skillnad från avsnitt 4.3 som 

beskriver resonemang om karriärutveckling på en mer generell nivå. 

Områden som redovisas är linjechefernas arbete i relation till 

verksamhetens- och medarbetares mål, olika ageranden mot individer, 

kommunikation gentemot medarbetare samt deras kontakt till andra 

chefer och stödfunktioner. Teman som använts i detta avsnitt är Praktiskt 

arbete med karriärutveckling och Resonemang om det egna arbetet i relation till 

karriärutveckling. 

4.5.1 Arbete gentemot verksamhetens och medarbetarnas mål 

Alla deltagande linjechefer resonerar kring hur en del av deras arbete är 

att delvis bidra till att uppfylla medarbetares individuella karriär-

utvecklingsmål och att uppfylla verksamhetens uppsatta mål. Vissa 

förklarar detta som att matcha både individens och verksamhetens 

förutsättningar.  

Några deltagare beskriver att målsättningar sätts för de specifika 

enheterna vilka de behöver anpassa sig efter i resonemang om mål-
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sättningar tillsammans med medarbetarna. Verksamheten kan därför, 

genom sin målsättning för organisationen, styra medarbetarnas 

karriärutveckling. Verksamheten inverkar på medarbetares karriär-

utveckling även på andra sätt. Genom att det finns bestämda uppgifter, 

resultat och/eller krav på enheter finns det inte möjlighet för alla 

medarbetare att genomföra utvecklingsaktiviteter regelbundet. Linje-

cheferna behöver göra en avvägning mellan verksamhet och medarbetare 

vilket grundar sig i vilka resurser som finns:  

huvuduppgiften är ju inte att skicka folk på kurs. Huvuduppgiften är ju ändå 

att producera nånting trots allt (Deltagare 7) 

Det är klart att det är tråkigt att behöva säga nej men […] verksamheten måste 

få ta plats också. Inte bara tänka på individen (Deltagare 2) 

Sen kan man ju inte va hur följsam som helst. Dom kan ju inte få göra vad dom 

vill. Det måste ju följa vissa ramar (Deltagare 8) 

Deltagarna resonerar på sätt som innebär att verksamheten, så som den 

ser ut för tillfället, måste fungera. Medarbetares karriärutveckling är 

således inte något som deltagarna resonerar som en del av huvud-

verksamheten. Detta resonemang genomsyrar samtliga deltagares 

uttalanden. 

Flera deltagare berättar dock under intervjuerna att en av sina 

arbetsuppgifter som relateras till karriärutveckling är att se över och 

planera utbildningar för medarbetare. De förklarar att verksamheten har 

specifika uppsatta krav för olika tjänster vilket innebär att de ständigt 

behöver se över att kompetenser upprätthålls. Två deltagare ger likartade 

svar när de förklarar vilka arbetsuppgifter de har som är relaterade till 

personalområdet:  

jag sitter ju även och tittar på vilka utbildningar behöver jag skicka folk på för 

att upprätthålla dom kompetenser som vi har, och för att utveckla dom, och 

individen (Deltagare 7) 

ha uppföljning på personers, individers kompetenser och se till att de 

underhålls […] att dom får de repetitionskurser, eller går vidare och fördjupar 

sin kunskap då, det sitter jag mycket med (Deltagare 2) 

Båda deltagarna beskriver att vissa utbildningar och kompetenser 

behöver specifika medarbetare ha. Linjecheferna har därför i uppdrag att 

planera in tid för att medarbetarna ska ha möjlighet att genomföra vissa 
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utbildningar. Detta kan förstås som att linjecheferna behöver uppfylla de 

målsättningar som ställs på karriärutveckling för att nå framtida 

organisatoriska mål. Utifrån resonemangen kan karriärutveckling i 

Försvarsmakten förstås som utveckling i relation till verksamheten 

alternativt utveckling för egen del som inte gynnar verksamheten. 

4.5.2 Ageranden mot olika individer 

Som beskrivs i avsnitt 4.4.1 Medarbetares olikheter uppfattar linjecheferna 

medarbetarna som enskilda individer vilket inverkar på deras karriär-

utveckling. Det beskrivs att vissa medarbetare inte söker någon form av 

karriärutveckling självmant och att vissa vill mer än vad som kan 

erbjudas. Linjecheferna beskriver därför att de pratar med dessa individer 

på olika sätt:  

en del behöver ju inte [hjälp med karriärutveckling] och en del får jag jobba 

mer med. En del har jättemycket idéer och en del får man pusha lite mer 

(Deltagare 1) 

Alltså, är den enskilde lite trög och lat och […] intetsägande, så att säga, så 

försöker man pusha på så att dom liksom tar sitt förnuft till fånga eller 

utvecklar sig i vissa saker och ting. Men sen har jag ju […] många utav 

[medarbetarna] som är väldigt framåt snarare, så får man hålla tillbaka, som 

att, stopp stopp. Det kanske inte funkar för verksamheten att du är borta här i 

två år, och så vidare (Deltagare 9) 

Linjechefer behöver anpassa sitt arbetssätt gentemot medarbetaren 

beroende på medarbetarens egna uppfattning om sin arbetssituation, 

möjligheter eller vilja till karriärutveckling. Majoriteten av deltagarna 

beskriver att de också anpassar hur de bemöter medarbetare i förhållande 

till karriärutveckling utifrån medarbetarnas potential:  

Jag har haft några anställda som inte vet vad de vill göra men sen har dom en 

fallenhet för nånting och då försöker man pusha in dom där, utan att dom vet 

om det själva då (Deltagare 2) 

Asså man ser ju vilka individer som har förutsättningar att leda andra, och det 

prövar vi liksom genom övningar, eh, olika individer, och så ser att: aa men 

just den individen […] kommer att behövas som [någon form av chef eller 

ledare] längre fram sen (Deltagare 4) 

Det beskrivs att linjecheferna aktivt gör saker för att rikta medarbetare 

mot områden som chefen (och ibland andra ledare) har en uppfattning om 

att medarbetaren kan hantera väl. Deltagare 2 påpekar också att detta kan 

https://liuonline.sharepoint.com/sites/759A10/759A10_2018VT_3P/CollaborativeWorkspace/Gruppindelning-PeKo-vt18.docx?web=1
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ske på ett sätt som gör att medarbetaren inte blir medveten om vad som 

pågår; att medarbetaren blir testad inom arbetsområden utan dennes 

vetskap. Detta tolkas som att karriärutveckling kan ske även utan att 

medarbetaren själv är aktiv i karriärutvecklingsprocessen. Deltagare 10 

lyfter en annan aspekt inom samma område:  

vissa vill ha högre prestationsförmåga och vill mer och dom får väl lite större 

uppgifter, lite mer komplexa uppgifter. […] på nåt sätt så knyter [jag] ihop 

individen med verksamheten på ett bra sätt i olika […] utvecklingstakt. En del 

vill bli pushade väldigt hårt och en del vill bara ta det lugnt liksom, men det 

måste man nog ta stor hänsyn till som chef om man ska lyckas med sitt 

ledarskap, ett kompromisslöst ledarskap är väl inget som jag står bakom 

Deltagare 10 påpekar att individens egna önskan om sin karriärutveckling 

spelar roll för hur man som chef bemöter denna. Hen menar på att det inte 

räcker med att driva på dem som inte har en egen drivkraft med 

karriärutveckling, utan att medarbetarens egna åsikt om sin arbets-

situation och framtida arbetssituation ska tas hänsyn till av chefen. Här 

går det att tyda vissa skillnader i hur linjecheferna resonerar. Citaten ovan 

från Deltagare 1, 9, 2 och 4 visar på arbetssätt gentemot olika individer 

som bygger på linjechefens idé om hur verksamheten ser ut och bör 

fungera. Deltagare 10 resonerar också om att möta verksamhetens behov 

men att det utgår från medarbetarna avseende utvecklingstakten. Även 

andra deltagare yttrar sig på liknade sätt som Deltagare 10 vilket gör att 

skillnader kan tydas. Vissa linjechefer utgår från sin egna idé om hur 

verksamheten bör fungera medan andra utgår tydligare från 

medarbetarens egna perspektiv.  

4.5.3 Kommunikation mellan linjechef och medarbetare 

För att nå karriärutveckling av medarbetare har linjecheferna också 

resonerat kring sin kommunikation gentemot medarbetare. Linjechefer 

förklarar att ett sätt för att medarbetare ska kunna utvecklas i karriären är 

om de får uppmuntran och stöd från chefen. Det kan handla om att ge en 

medarbetare förtroende, att föreslå för individen att söka sig vidare eller 

på annat sätt utmana sig själv, eller att helt enkelt visa, som chef, att man 

bryr sig om sina medarbetare. För att föra samman dessa resonemang med 

ovanstående avsnitt kan det tänkas att linjecheferna också kommunicerar 

detta på olika sätt gentemot olika individer, beroende på hur involverade 

de själva är i deras karriärutveckling. Två deltagare beskriver att känslo-
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stämning också kan spela roll för hur man kommunicerar om 

karriärutveckling, vilket därför också bör tilläggas som en parameter 

gällande hur linjechefer kommunicerar med medarbetare om karriär-

utveckling. 

Samtal om karriärutveckling kan ske vid flera olika tillfällen. Linjechefer 

tar upp att samtal om utveckling kan uppkomma både i öppna klimat 

såsom vid gemensamma möten eller i fikarummet men även enskilt 

mellan linjechef och medarbetare vid formella träffar, såsom medarbetar-

samtal, eller vid spontana samtal under en arbetsdag. Både linjechef och 

medarbetare kan vara initiativtagare till samtalsämnet. Alla deltagare 

påtalar att det kan finnas flera forum för samtal om karriärutveckling.  

I området för kommunikation mellan medarbetare och linjechefchef kan 

också relationer parterna emellan kommenteras. Några av deltagarna tar 

upp att det är relevant att lära känna sina medarbetare för att kunna bidra 

till deras karriärutveckling. Exempelvis tar en deltagare upp att om hen 

får en uppmaning från sin chef att skicka någon medarbetare på en 

specifik kurs så är det bra om hen redan har en uppfattning om vem 

kursen skulle passa för, utifrån vad medarbetarna själva önskar utveckla. 

Flera tar upp att de arbetar med karriärutveckling genom att bygga sig en 

uppfattning om medarbetarnas behov och önskemål i sin karriär-

utveckling. Vissa försöker också arbeta tillsammans med medarbetarna 

när tillfälle ges för att på så sätt lära känna dem och samtidigt förstå 

verksamheten bättre. Det kan tilläggas att de som uttryckte att de stundvis 

frångick sin chefsroll och arbetare tillsammans med medarbetarna hade 

rollen som benämnts som ledare. Deltagarna menade på att de gör olika 

saker för att skapa en närmare kontakt med medarbetarna. Alla 

resonerade dock inte om relationsbyggande på detta sätt vilket kan 

indikera på skillnader i arbetssätt.  

Några linjechefer poängterar också att det är av vikt att medarbetare har 

förtroende till dem som chefer. Genom att ha förtroende menar också 

linjecheferna att beslut om karriärutveckling som inte uppskattas kan 

godtas av medarbetare och även att medarbetare kan lyssna på chefens 

åsikter om sin karriär. Genom att linjecheferna ser till att de har förtroende 

från medarbetarna anser de att de kan få gehör i arbetsgruppen när det 

gäller karriärutveckling. 
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4.5.4 Kontakt med andra chefer och stödfunktioner 

Linjechefens arbete med karriärutveckling innebär, utöver att resonera 

och prata med medarbetare, att kommunicera med andra chefer och 

stödfunktioner. Både gällande att själv få stöd i sitt arbete men också för 

att få en uppfattning om andras åsikter om medarbetare eller för att få 

styrningar om karriärutveckling.  

Två deltagare lyfter att arbetsgruppens utbildningsbehov kan påbjudas av 

högre chefer. Några av linjecheferna i studien som har underställda ledare 

lyfte att de i dialog med dem kom överens om framtida utvecklings-

områden för medarbetare. Således verkar chefer på olika nivåer vara 

inblandade i vissa av de karriärutvecklingsaktiviteter som ska 

genomföras och vilka som ska genomföra dem. Både att prata med 

överordnade och underställda inverkar på linjechefernas sätt att tänka och 

hantera medarbetares karriärutveckling.  

För att få stöd i frågor om karriärutveckling finns olika strategier hos 

linjecheferna. Deltagare 4 beskriver att genom att gå interna utbildningar 

som hålls inom Försvarsmakten kan man få ett bredare närverk och 

kontakter på andra förband än sitt eget men som hanterar liknande 

arbetsuppgifter, vilket bidrar till att man har fler att diskutera 

gemensamma frågeställningar med:  

men dom individer man träffat som man har gått kurs ihop med, där kanske 

man har skapat sig nån form utav nätverk som gjort att man hittat lösningar 

på olika saker.  

Deltagare 4 påpekar att hen tar hjälp av sitt närverk när frågor, om bland 

annat karriärutveckling, kommer upp. En deltagare som inte är militär 

själv bekräftar detta men menar att det gäller enbart militärer. Hen 

påpekar att militärt anställda ofta får ett annat typ av nätverk som civilt 

anställda inte kan nyttja på samma sätt: jag har ju inte riktigt den kontakten. 

Det märker jag, för då pratar de mycket, ja de har ju gått samma skolor och såna 

här grejer. Det skulle kunna tänkas att olika yrkeskategorier i 

Försvarsmakten har olika möjlighet till stöd från egna närverk eftersom 

vissa nätverk underlättas genom aktiviteter anordnade av organisationen. 

Utöver att kontakta andra linjechefer kan man prata med kollegor som har 

andra roller än en själv. En deltagare berättar exempelvis att hen brukar 
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prata med en medarbetare som är fackligt organiserad för att få stöd i vissa 

personalrelaterade områden, såsom karriärutveckling.  

Alla deltagare berättar att de har någon form av kontakt med HR-

medarbetare gällande personalärenden, men få påtalar detta gällande 

karriärutveckling. Vissa linjechefer uttryckte att det kan vara svårt att veta 

vem som ska kontaktas beroende på personalärende. Några deltagare 

berättar att de har en lokal HR-medarbetare som de träffar regelbundet. 

Dessa linjechefer uttrycker stor nöjdhet över det HR-stöd de får. Inte heller 

dessa deltagare uttryckte dock att de sökte stöd för frågor om karriär-

utveckling. För att söka stöd för karriärutveckling, i relation till HR-

funktionen, så berättar flera att de läser på organisationens intranät när de 

undrar över något. Några deltagare poängterar dock att informationen på 

intranätet ofta ändras, vilket kan skapa en förvirring, samtidigt kan 

information vara inaktuell. Det finns också så mycket information på 

intranätet att det blir svårt att hitta den information som eftersöks. 

Linjechefer gör således på olika sätt för att få stöd och hjälp i hur de ska 

hantera karriärutveckling.  

4.6 Hantering av karriärutvecklingsfunktionerna 
I avsnitt 4.1.1 redogörs Försvarsmaktens uttalade funktioner för karriär-

utveckling. I intervjuerna har ett särskilt fokus riktats åt att diskutera 

huruvida deltagarna använder sig av funktionerna eller ej samt hur de 

resonerar kring dessa. Resultatet redovisas utifrån respektive karriär-

utvecklingsfunktion. Kategorier som behandlar funktionerna har 

kategoriserats inom temat Praktiskt arbete med karriärutveckling respektive 

Resonemang om Försvarsmaktens verktyg för karriärutveckling. 

4.6.1 Medarbetarsamtal 

Samtliga deltagare tar upp medarbetarsamtal som den funktion som de 

själva främst använder för att diskutera karriärutveckling med 

medarbetare. Linjechefer beskriver att de använder den färdiga mall som 

finns att utgå ifrån vid medarbetarsamtal och vissa beskriver också att de 

nyttjar mallen för medarbetarsamtal även vid andra tidpunkter under 

året, exempelvis om en medarbetare vill prata om sin arbetssituation eller 

om linjechefen behöver ta upp ett känsligt ämne med medarbetaren i 

relation till dennes karriär. Medarbetarsamtal beskrivs som den funktion 

där medarbetares mål ska bokföras:  
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Hittar dom någon utbildning så kommer de ju och pratar med mig. Det är ju 

inte krångligare att vi behöver ha ett utvecklingssamtal. […] och så skriver vi 

in det i papperna. Det har ju också hänt […] ja men då sätter vi upp det för att 

det ska finnas med då. Då sätter vi in det i vårat dokument då (Deltagare 1) 

Linjechefen beskriver att vissa karriärutvecklingsinsatser, såsom 

utbildningar, ska skrivas in i medarbetarsamtalets dokumentation även 

om samtal om karriärutveckling sker utanför det formella och 

förutbestämda tillfället för medarbetarsamtal i organisationen. Målen som 

bokförs ska sedan uppföljas senast året därpå om inte annat bestäms 

mellan linjechef och medarbetare. De bestämmer även gemensamt under 

samtalet vem av dem som är ansvarig för olika delar av de mål som sätts 

upp och hur de ska arbeta för att nå målen, beskriver deltagarna. Några 

deltagare belyser också att chef och medarbetare ska prata med varandra 

om medarbetarens utveckling utöver de formella medarbetarsamtalen. 

Detta bekräftar tanken om att karriärutveckling är något ständigt 

pågående och inte något som sker en gång om året. Medarbetarsamtalet 

verkar, för samtliga deltagare, vara den funktion som främst används för 

att hantera medarbetares karriärutveckling. 

Medarbetarsamtal används som resurs för fler ändamål i relation till 

karriärutveckling än att sätta upp mål för medarbetaren. Aktiviteten 

beskrivs som ett tillfälle att lära känna medarbetaren bättre. Både 

medarbetare och chef får tid och chans att beskriva sina förväntningar för 

varandra genom medarbetarsamtalet. Genom att prata med medarbetaren 

på ett sätt linjecheferna inte har möjlighet till i vardagen får de större 

inblick i medarbetarens arbetssituation vilken kan anses ge dem en fördel 

vid planering av utvecklingsinsatser för medarbetare. Deltagare 10 

beskriver detta:  

det är ju mycket utbildningar som efterfrågas […] i ett medarbetarsamtal […]  

men jag tror att mycket i ett medarbetarsamtal är väl egentligen å hitta 

lösningar, […] vad jag kan göra, eller vad individen kan göra, å förvalta det 

och hitta engagemang, och jag tror att om man kan lyckas med det så får man 

väldigt bra glöd på arbetsplatsen, men det är lättare sagt än gjort.  

Linjechefen beskriver att utbildningar ofta blir det, i förhållande till 

karriärutveckling, som medarbetarsamtalen centreras kring, men att det 

ofta finns något som är kärnfrågan i medarbetarens önskan, något som 

både medarbetare och chef gemensamt kan sträva efter att uppnå. 
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Deltagare 10 uppfattar medarbetarsamtalet som ett verktyg för att förstå 

medarbetarens meningar. Genom att uppnå dessa önskemål skulle 

prestationerna öka genom gladare medarbetare, vilket också Deltagare 3 

belyser vara ett sätt att bidra till måluppfyllnaden: glada medarbetare är bra 

medarbetare. Arbetsprestationerna ökar om medarbetarna mår bra. 

Medarbetarsamtalet kan vara ett sätt för att, som linjechef, upptäcka hur 

medarbetarna kan bli mer tillfredsställda med sitt arbete.    

Angående medarbetarsamtal tar vissa linjechefer upp att samtalen blir 

olika långa, vilket de ser som en fördel: ett medarbetarsamtal kan ju ta 30 

minuter och med en annan kan det ta 3 timmar liksom. Och jag vill inte sätta nån 

tidsgräns (Deltagare 5). Det beskrivs att vissa medarbetare har behov av att 

prata i flera timmar medan vissa känner sig klara på en kortare tid. 

Linjecheferna möter medarbetarna utifrån deras egna behov. 

4.6.2 Lokala Omställningsmedel 

En del av de intervjuade linjecheferna uttrycker att de har nyttjat lokala 

omställningsmedel för sina medarbetares räkning. Vissa deltagare har 

även nyttjat möjligheten för lokala omställningsmedel själva genom att ha 

läst en extern kurs. Flera av deltagarna uttrycker också att de aldrig har 

avslagit en lokala omställningsmedel-ansökan, men flera tillägger att 

ansökningarna har varit inom ramen för vad som anses möjligt för 

verksamheten. Några deltagare uttrycker också att de helst ser att lokala 

omställningsmedel används till något som gynnar både individen och 

organisationen. Att ansökningarna inte avslås kan tolkas som att lokala 

omställningsmedel är något som anses positivt av linjecheferna alternativt 

att riktlinjer säger att lokala omställningsmedel ska godkännas när det 

finns möjlighet, men samtligt att den egna verksamheten kan komma att 

prioriteras om det blir en konflikt.  

Lokala omställningsmedel är ett verktyg som det finns skilda meningar 

om bland deltagarna i studien. Flera uttrycker att de informerar och/eller 

uppmanar medarbetare om möjligheten att söka lokala omställnings-

medel. En deltagare förklarar dock att hen inte uppmanar att söka lokala 

omställningsmedel:  

det är inte så att jag på medarbetarsamtalen sitter och säger att tänk på att det 

finns det här lokala omställningsmedel nu så du kan söka sånt, det har jag inte 

gjort (Deltagare 7) 
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Trots att Deltagare 7 inte uppmanar medarbetare att söka lokala 

omställningsmedel uppfattar hen funktionen som något mycket positivt 

och ger flera exempel på hur det gynnar den egna organisationen när en 

medarbetare genomgått en utbildning som grundar sig i lokala 

omställningsmedel. Exempelvis uttrycks att nya kunskaper kan gynna 

organisationen på olika sätt, även om kunskaperna inte alltid är relaterade 

till arbetsuppgifterna.  

Andra deltagare beskriver också lokala omställningsmedel i positiva 

ordalag. En linjechef lyfter det som särskilt positivt att medarbetare får 

möjlighet att utvecklas utan att det kostar något från den egna 

verksamhetens budget. Deltagare 6 uttrycker dock att pengarna skulle 

kunna användas annorlunda: LOM är nog bra, även om dom medel som finns 

där, vilket är ofantligt mycket pengar, eh borde kunna användas på ett annat sätt. 

Trots att Deltagare 6 uttrycker att lokala omställningsmedel troligtvis är 

något positivt så bör de pengar som används för utvecklingsinsatsen 

kunna användas på ett annat sätt inom organisationen. Linjechefen anser 

således att andra delar inom Försvarsmakten bör anses vara mer 

prioriterade än de aktiviteter som kan genomföras genom lokala 

omställningsmedel. Resonemangen om lokala omställningsmedel skiljer 

sig således åt medan arbetssätten beskrivs som lika.  

Processen för lokala omställningsmedel beskrivs av några deltagare som 

onödigt komplex samtidigt som den har ändrats med tiden vilket gjort att 

både information om funktionen men också dess syfte har ändrats. Detta 

verkar inte alla deltagare ha en uppfattning om då vissa beskriver 

funktionen på ett sätt som liknar hur den såg ut flera år tillbaka. 

Exempelvis uttrycker en linjechef att lokala omställningsmedel är en 

funktion som ska göra att medarbetare slutar sitt arbete i Försvarsmakten, 

vilket inte överensstämmer den bild HR-avdelningen delgav. En annan 

linjechef beskriver att det är svårt att ha koll på samtliga förändringar i 

organisationen som en anledning till detta, vilket kan exemplifieras 

genom ett uttalande av Deltagare 6: och jag vet faktiskt inte hur det ligger nu, 

om det faktiskt får användas, för det har varit fram och tillbaka med det här. Både 

Deltagare 6 och andra deltagare resonerar kring lokala omställningsmedel 

på sätt som klargör att de är osäkra på om medarbetare kan söka lokala 

omställningsmedel eller inte. Organisationen verkar inte ha varit tydliga 
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nog för att medarbetare ska ha en korrekt uppfattning om hur lokala 

omställningsmedel används i dagsläget.  

4.6.3 Livs- och karriärutveckling, LoK  

Cirka hälften av deltagarna uttrycker att de nyttjar LoK för att utveckla 

medarbetare. Vissa linjechefer exemplifierar i vilka typer av situationer 

eller för vilka individer som detta sker:  

[Medarbetare] som inte riktigt vet vad de ska göra eller som känner att de har 

stannat lite i sin utveckling (Deltagare 2) 

LoK tillämpar vi kanske bara för längre kurser eller dyrare kurser så att säga 

(Deltagare 9) 

Deltagare 2 förklarar att hen uppmanar medarbetare att gå LoK när de 

upplever att de inte utvecklas. Deltagare 9 förklarar att hen använder LoK 

för att försäkra att det finns ett värde för enheten i att låta individen gå en 

längre eller dyr utbildning, vilket också förklaras vara kravställt från 

organisationen. Det verkar således finnas olika anledningar till att 

medarbetare ska genomföra en LoK.   

Vissa linjechefer verkar tycka att LoK är mer positivt för organisationen 

än andra. Deltagare 8 tycker att LoK är något alla medarbetare borde 

genomgå: Jag skulle vilja skicka alla mina [medarbetare] på LoK. Samtidigt som 

Deltagare 8 uppfattar LoK som något mycket positivt finns det också en 

negativ bild om LoK, som dock inte delas av särskilt många linjechefer. 

Deltagare 1 belyser att hen uppfattar LoK som ett positivt verktyg men 

påpekar att ingen av dennes medarbetare vill söka LoK eftersom de tror 

att de då måste avsluta sin tjänst:  

Det är ju ingen som är intresserad av att gå det där. Det har nog blivit lite fel, 

för ett tag ville de bli av med personal i Försvarsmakten och det hette nåt sånt 

där, LoK eller nåt hette det […] de körde igenom nåt test på dig och såg vad 

du kunde passa som och då slutade du om 6 månader. 

Deltagare 1 förklarar att medarbetarnas bild är svår att ändra eftersom det 

är en gammal funktion som finns kvar som idag används med annat syfte. 

Även vissa chefer verkar dock också ha kvar uppfattningen om LoK så 

som den såg ut förr: min bild av det är att du går ut civilt då, alltså jobbar nån 

annans stans (Deltagare 3). Deltagare 3 uppfattar LoK som en funktion som 

innebär att en individ kommer avsluta sin tjänst i Försvarsmakten. Även 

andra deltagare uttrycker att LoK används till att öka anställnings-
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barheten utanför Försvarsmakten vilket anses vara felprioriterat av 

organisationen. Detta är dock inte den bild som HR förmedlar att syftet 

med LoK är och vad LoK bidrar med. Olika åsikter om funktionens bidrag 

verkar råda mellan linjecheferna. Resonemangen om LoK skiljer sig åt på 

grund av bristfällig kunskap om verktyget innebörd. Linjechefer som 

delar den uppfattning som HR beskriver verkar ha en mer positiv bild av 

LoK-verktyget än de som inte delar denna uppfattning. 

Deltagare 7 förklarar att hen ser ett behov för vissa medarbetare att 

genomgå en LoK: jag vet att jag har några individer som skulle behöva göra det. 

Att resonera kring sina medarbetare i termer av de utvecklingsfunktioner 

som finns kan tänkas vara positivt för medarbetares karriärutveckling 

eftersom linjechefer tar i beaktning även delar som medarbetaren själv inte 

lyft till chefen.  

Deltagare 2 påtalar det som positivt att det är någon utomstående som 

pratar med medarbetare som inte vet vad de vill göra:  

[LoK-handledaren] har ju bättre utbildning på att diskutera och få dom att 

tänka i rätt banor tror jag, än vad jag har. Det kan ju räcka med att en individ 

som har […] en annan bild. Jag tänker ju väldigt mycket mer på verksamheten 

och […] lite mer inrutat skulle jag kunna tänka mig […]. [Handledaren] tänker 

ju mer på runt omkring […] utanför boxen. 

Linjechefen anser att en individ med utbildning och erfarenhet på att 

coacha medarbetare har lättare att få medarbetare att tänka till på sin egna 

situation än chefen själv som har ett tydligare fokus mot verksamheten. 

En annan deltagare förklarar att det är intressant att få klarhet i vad LoK-

handledare anser om medarbetaren, vilket kan utveckla linjechefens egna 

uppfattning. 

Linjechefer resonerar om resultatet av LoK på varierat sätt. Som tidigare 

nämnts antar vissa att LoK innebär att man avslutar sin karriär inom 

Försvarsmakten. Några andra deltagare beskriver att resultatet av LoK 

kan vara att individen inser att den tjänst som den har passar den perfekt 

alternativt så får individen insikt i att andra typer av arbetsuppgifter 

passar den bättre, vilket kan göra att individen väljer att säga upp sig. 

Majoriteten av deltagarna resonerar på ett likande sätt genom att beskriva 

att LoK ger självinsikt och förståelse till vad det är man vill göra i livet och 

arbetslivet, något de beskriver som positivt. Även om medarbetare säger 
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upp sig efter att ha gått en LoK så är vissa av deltagarna positiva. De 

menar på att omsättning är naturligt.  

4.6.4 Interna utbildningar 

I avsnitt 4.6.1 belystes att diverse utbildningar ofta sätts upp som mål i 

medarbetarsamtal. De flesta deltagare beskriver kurser och utbildningar 

som huvudsakliga sätt för att nå utveckling.  

En linjechef förklarar att hen har en uppfattning om vart medarbetare vill 

i sin karriär och uppmanar därför om specifika utbildningar som matchar 

detta utifrån sin uppfattning om kursutbud. Andra linjechefer beskriver 

att de har en uppfattning om utbildningar som erbjuds:  

man kollar gärna vad det ploppar upp för kurser (Deltagare 3) 

ja jag kan ju också [prata med medarbetaren] om jag har hittat någonting, men 

jag […] är ju inte ute och letar aktivt, men jag får ju in idéer (Deltagare 1) 

Även om linjechefen inte letar efter utbildningar aktivt verkar det finnas 

en medvetenhet om verksamheten behov och medarbetares önskemål när 

diverse utbildningar erbjuds. En annan linjechef beskriver dock att hen 

inte har tid till att leta efter utbildningar till medarbetare vilket visar på 

att det finns skillnader i arbetssätt. 

Det påtalas av flera att organisationen kräver lång planeringstid för att 

medarbetare ska få möjlighet att genomföra interna utbildningar: Jag kan 

inte lägga in det imorn. 2020 kan jag inte. Det är 2021 jag får börja planera det 

nyuppkomna då, så det är långsiktigt gällande utbildningar (Deltagare 7). Även 

Deltagare 3 betonar problematiken med att inte kunna utbilda 

medarbetare direkt då man upptäcker ett behov:  

tänk att jag nyanställer nån då och ska boka in utbildningar och ska boka in 

utbildningar och budgetera för dom, då ska dom ligga två år längre fram där 

jag inte får använda medarbetaren. 

Organisationens långa planeringstid kan bli problematisk när det finns 

behov för medarbetare att snabbt gå en utbildning för att exempelvis vara 

behörig att genomföra vissa arbetssysslor.  

4.6.5 Mentorskap 

Mentorskap är den karriärutvecklingsfunktion som omtalades minst. Vid 

frågan om deltagarens aktivitet och kunskaper om mentorskaps-
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funktionen inom Försvarsmakten var frekvensen låg. Endast två 

medarbetare resonerar kring mentorskap utöver att svara nekande på 

intervjufrågan om de använder sig av mentorskap för att utveckla 

medarbetare.   

En deltagare lyfter att hen har medarbetare som självmant sökt sig till det 

mentorskapsprogram som finns inom organisationen, men att de 

kandiderande adepterna inte fick någon mentor. Deltagare 10 beskriver 

dock att organisationen lyft medarbetarsamtal som aktuellt inom 

organisationen: 

[Deltagare] – jo men det är väldigt stort fokus på mentorskap just nu 

[Intervjuare] – ja det är det?  

[Deltagare] – ja, och har så vart under ett antal år 

Linjechefen beskriver att mentorskap varit aktuellt inom organisationen i 

flera år. Trots detta är mentorskap något som Deltagare 10 inte heller 

använder sig av: nej jag har faktiskt inte haft uppe det i medarbetarsamtal. 

Troligtvis är också andra linjechefer medvetna om verktyget för 

medarbetarsamtal men nyttjar det inte. Vad anledningen kan vara kan 

inte redogöras för utifrån de uttalanden som studien insamlat.  

4.7 Resultatsammanfattning  
En sammanfattning av resultatet presenteras nedan för att läsaren 

tydligare ska få förståelse för vilka delar ur resultatet som ansetts 

huvudsakliga, som också kommer utgöra grund för den kommande 

diskussionen. Studiens första två frågeställningar torde kunna besvaras 

genom empirin, varför de sammanfattas nedan. Den tredje 

frågeställningen sammanfattas genom att utifrån empirin tolka vilka 

arbetssätt som kan tydas. Den fjärde frågeställningen anses först kunna 

besvaras med stöd från teori, varför den inte behandlas i detta kapitel.  

4.7.1 Linjechefers resonemang 

Linjecheferna resonerar kring karriärutveckling på sätt som visar att de är 

eniga om vissa aspekter och oeniga om andra, vilket också visar sig delvis 

inverka på hur de praktiskt hanterar medarbetares karriärutveckling. 

Karriärutveckling uttrycks som positivt och deltagarna anser att ansvaret 

för karriärutveckling av medarbetare är delat mellan linjechef och 

medarbetare. Linjecheferna uttrycker att karriärutveckling kan ske i olika 

former som antingen handlar om aktiviteter den egna individen gör 
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alternativt utifrån organisatoriska bestämmelser. Negativitet uttrycktes 

gentemot organisationen i relation till karriärutveckling då några 

deltagare lyfte organisationens centralisering och sin egna låga grad av 

självstyre som hämmande för sitt HR-arbete.  

Linjechefer som resonerar kring organisationens karriärutvecklings-

funktioner på liknande sätt som HR gör är också positiva till funktionerna 

(visades framförallt för LoK och lokala omställningsmedel). Linjechefer 

som uttrycker sig negativt om karriärutvecklingsfunktionerna delar inte 

uppfattningen om organisationens uttalade syfte för funktionerna.  

4.7.2 Linjechefers praktiska arbete 

Deltagarna beskriver att de hanterar karriärutveckling generellt på 

likartade sätt men vissa aspekter skiljer sig åt, vilka kan härledas till hur 

linjecheferna resonerar. Karriärutvecklingsverktyg som är formaliserade 

och återkommande (medarbetarsamtalet) hanteras på liknande sätt av alla 

vilket också följer organisationens bestämmelser. Andra uttalade verktyg 

och funktioner för karriärutveckling hanteras relativt lika, utifrån 

organisationens anvisningar, men med vissa detaljerade skillnader vilka 

beror på hur linjecheferna resonerar kring verktygens syfte och funktion.  

Utöver de uttalande funktionerna hanterar linjecheferna medarbetares 

karriärutveckling genom att se över verksamhetens specifika mål. 

Linjecheferna arbetar på ett individuellt sätt gentemot medarbetarna och 

försöker matcha verksamhetens mål mot medarbetares önskningar och 

förmågor. Det individanpassade arbetet utgår från medarbetarens 

önskningar, behov och personlighet.  

Vissa linjechefer engagerar sig mer i karriärutvecklingsprocessen och 

några beskriver att de gärna på förhand vill ha en uppfattning om 

medarbetarens framtidsplaner. Samtal om karriärutveckling sker vid 

olika situationer och linjecheferna har olika tillvägagångssätt för att få 

stöd med karriärutvecklingsprocessen. 

4.7.3 Linjechefers olika arbetssätt  

Som nämns ovan gör de flesta linjechefer på likartade sätt när de hanterar 

medarbetares karriärutveckling, men vissa detaljer och resonemang 

skiljer sig åt. En skillnad i upplevt arbetssätt som kan tydliggöras är 

utifrån vilka syften linjecheferna ser med specifika karriärutvecklings-
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funktioner. Vissa deltagare relaterar sina handlingar tydligare gentemot 

verksamhetens vinning och vissa relaterar handlingarna tydligare mot 

individens egna utveckling, oberoende av verksamheten. Trots att 

deltagarnas resonemang om karriärutveckling skiljer sig åt uttrycks inga 

specifika skillnader mellan linjecheferna som har ett tydligare 

verksamhetsfokus jämfört med de som har ett tydligare individ-

perspektiv, gällande hur karriärutvecklingen praktiskt hanteras. 

Linjecheferna resonerar om ansvar på liknande sätt; att ansvaret är delat 

mellan medarbetare och chef. Det kan dock tydas olika arbetssätt för hur 

linjecheferna tar på sig vissa uppgifter eller ej som bidrar till medarbetares 

karriärutveckling, vilket också kan härledas till ansvarstagande. Vissa 

linjechefer beskriver exempelvis hur de letar efter utbildningar till 

medarbetare, andra uppmanar medarbetare att söka lokala omställnings-

medel och vissa beskriver att de inte tar sig an dessa typer av uppgifter.  

Ett arbetssätt som visade sig variera mellan linjecheferna var hur man tog 

stöd för karriärutveckling. Några linjechefer förlitade sig på intranätet, 

andra var kritiska till intranätets pålitlighet. Vissa tog stöd genom 

kollegors kunskaper, både underställda och chefskollegor nämndes. 

Ingen nämnde att de tar stöd från HR i hantering av karriärutveckling. För 

andra HR-praktiker kunde det uppfattas svårigheter avseende vem 

linjechefen bör kontakta. En tveksamhet till kontakt kunde uppfattas om 

linjechefen inte kände HR-medarbetaren. De linjechefer som beskriver att 

de har en lokal HR-medarbetare som de träffar kontinuerligt verkar mest 

nöjda med det HR-stöd de har tillgång till.  

  



56 

 

5. DISKUSSION  
Följande kapitel kommer relatera studiens resultat till teori och tidigare forskning. 

Det första avsnittet bearbetar resultatet genom relationell och statisk analys 

utifrån den teoretiska modellen. Nästföljande avsnitt belyser resultatet utifrån 

tidigare forskning. 

5.1 Teoretisk diskussion  
Elva faktorer, samt HR-organisationens inflytande för dessa, lyftes fram i 

den teoretiska modellen (se avsnitt 2.2). Faktorerna (nedan fetstilta) 

kommer användas som utgångspunkter i följande diskussion. 

Diskussionen utgår från de huvudsakliga resultaten, vilka sammanställts 

i resultatsammanfattningen (se 4.7) och presenteras utifrån de fem 

grupperingarna av faktorerna: linjechefens uppfattning om HR-rollen, 

linjechefens hantering av rollen, HR-organisationens betydelse för linjechefers 

personalarbete, linjechefers betydelse för medarbetares karriärutveckling samt 

HR-organisationens betydelse för medarbetares karriärutveckling. 

5.1.1 Linjechefens uppfattning om HR-rollen 

För att linjechefen ska nå framgång i sin HR-roll lyftes att linjechefen 

behöver uppfatta sig själv som ansvarig för att HR-strategin når 

medarbetarna (Hassan et al., 2014) samt att uppfatta innebörden av sitt 

personalansvar (Boglind et al., 2014). Linjecheferna beskriver att de och 

medarbetarna har ett delat ansvar för medarbetarnas karriärutveckling 

vilket kan tolkas som att linjecheferna uppfattar sig själva som ansvariga 

för att HR-strategin når medarbetarna (jmf. Hassan et al., 2014). Trots att 

linjecheferna resonerar om ansvaret för medarbetares karriärutveckling 

på liknande sätt kunde olika arbetssätt synliggöras genom att studera 

vilka uppgifter för karriärutveckling linjecheferna beskriver att de 

hanterar. Exempelvis uttrycker vissa att de tar på sig specifika uppgifter 

som rör medarbetares karriärutveckling vilket andra beskriver att de inte 

hanterar.  Det kan därför uttryckas att uppfattningen om vad ansvars-

området för HR-rollen innebär skiljer sig åt (jmf. Hassan et al., 2014) vilket 

får konsekvenser för hur man agerar.  

Det har belysts att linjechefer har olika uppfattade arbetssätt avseende 

vem eller vad som ska gynnas av karriärutveckling, utan att det kunde 

tydliggöras skillnader i faktiska arbetssätt. Några linjechefer uppfattar att 

både verksamheten och medarbetaren ska gynnas av karriärutveckling 
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medan andra uttrycker att medarbetaren ska gynnas, oberoende av 

organisationen. För att medarbetares karriärutveckling ska bli framgångs-

rik påpekade Boglind et al. (2014) att linjechefer behöver ha en tydlig 

uppfattning om vad deras personalansvar innebär. Eftersom linjecheferna 

förklarar vad karriärutveckling ska bidra till på olika sätt så finns ingen 

enhetlig uppfattning om vad som innefattas i personansvaret för 

karriärutveckling (jmf. Boglind et al., 2014). Det är därför relevant att HR-

funktionen uttrycker hur ansvarsområdet ser ut. HR kan då möta de 

linjechefer som inte delar denna uppfattning genom att förklara vad syftet 

är med karriärutveckling och vad som förväntas av linjechefen.  

5.1.2 Linjechefens hantering av rollen 

För att linjechefer ska nå framgång avseende hantering av HR-rollen 

pekar forskningen på att de behöver gedigna kunskaper om praktikerna 

de hanterar (Bos-Nehles, 2010) och enskilt hantera praktikerna i den mån 

den är möjligt (Perry & Kulik, 2008). De linjechefer vars uppfattning om 

Försvarsmaktens karriärutvecklingsfunktioner överensstämde med hur 

de beskrivs av HR visade sig ha en positiv uppfattning om funktionerna, 

medan de linjechefer som uttryckte en negativ uppfattning om 

funktionerna inte delade HR-organisationens bild. De som inte delar HR-

medarbetarnas uppfattning har troligtvis inte heller de kunskaper om 

funktionerna som HR anser att linjecheferna ska ha, vilket kan anses vara 

en svaghet för att nå framgång av personalarbete (jmf. Bos-Nehles, 2010).  

Olika arbetssätt kunde delvis tydliggöras utifrån vilka kunskaper 

linjecheferna hade om organisationens verktyg för karriärutveckling. 

Exempelvis uttryckte de som delade uppfattningen om syftet med livs- 

och karriärplanering (LoK) med HR-avdelningen att de uppmanade 

medarbetare att söka LoK. En linjechef som delar uppfattning om ett 

karriärutvecklingsverktyg med HR kan också uttryckas besitta korrekta 

kunskaper om funktionen. Detta kan jämföras med Bos-Nehles (2010) 

uttalande att höga kunskaper om HR-praktiker kan innebära större 

framgång i dess hantering. Stöd från HR avseende att linjechefer 

införskaffar sig rätt kunskaper för att lyckas hantera HR-praktiker 

framgångsrikt är också något som modellen föreslår (jmf. Bos-Nehles, 

2010).  
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Eftersom ingen linjechef påtalade att de har kontakt med HR avseende 

medarbetares karriärutveckling torde linjecheferna arbeta relativt enskilt 

med karriärutveckling av medarbetare, vilket enligt Perry och Kulik 

(2008) ska vara en framgångsfaktor. Linjecheferna beskriver också att de 

arbetar med karriärutveckling genom att se över verksamhetens mål och 

därefter avgör vilka utvecklingsmöjligheter som är rimliga för personalen. 

På så sätt kan det urskiljas att linjecheferna har hittat arbetssätt som 

fungerar inom ramen för deras verksamhet, genom att enskilt hantera 

karriärutveckling (jmf. Perry & Kulik, 2008). Det HR kan bidra med för att 

underlätta linjechefernas enskilda arbete är att ge rätt förutsättningar för 

att linjecheferna ska kunna hantera personalfrågor enskilt.  

5.1.3 HR-organisationens betydelse för linjechefers personalarbete 

HR-organisationens betydelse för linjechefers personalarbete centrerades 

i modellen kring att bygga sociala relationer gentemot linjecheferna (Bos-

Nehles & Meijerink 2018; McCracken et al., 2017) och tydliggörande av 

kontaktvägar avseende vem linjechefen ska kontakta i olika ärenden (jmf. 

Boglind et al., 2013). I resultatet synliggörs dessa faktorer utifrån linje-

chefernas uttalanden om hur de får stöd i HR-frågor. Vissa linjechefer 

uttrycker att de helst inte kontaktar någon från HR om de inte känner 

personen, vilket kan jämföras med modellen angående att starka sociala 

relationer bidrar till att linjechefer får möjlighet att hantera HR-praktiker 

mer framgångsrikt (Bos-Nehles & Meijerink, 2018; McCracken et al., 2017). 

Om en social relation saknas till den som kontaktas för stöd fungerar HR-

stödet också sämre. De deltagare som berättar att de har en regelbunden 

kontakt med en lokal HR-medarbetare verkar mest nöjda med det HR-

stöd de får. Detta kan förklaras genom studien av McCracken et al. (2017) 

som visar att ett nära arbete mellan HR och linjechefer genom en specifik 

HR-medarbetare kan generera en upplevelse av partnerskap. Partnerskap 

mellan HR och linjechefer kan förstås som att parterna tydligare arbetar 

mot gemensamma mål än om partnerskap inte finns. Linjecheferna som 

hade en egen kontakt uppfattade att HR-medarbetaren hade högre 

förståelse för linjechefens verksamhet vilket kunde innebära att stödet 

blev bättre anpassat än om linjechefen kontaktade andra HR-medarbetare. 

Det McCracken et al. (2017) beskriver om partnerskap anses därför vara 

ett framgångsrikt arbetssätt som bekräftas genom förvarande studies 

empiri; HR behöver skapa förutsättningar för att linjecheferna ska ha 
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möjlighet att göra ett framgångsrikt arbete och linjecheferna tydliggöra för 

HR vilka behov av stöd de upplever sig ha.  

Oklarheter verkar finnas om vem linjechefen ska kontakta i olika ärenden 

vilket också, enligt modellen, beskrivs som något som kan generera sämre 

stöd (jmf. Boglind et al., 2013). Vissa linjechefer uttrycker dock att den 

information som finns om karriärutvecklingsfunktionerna på intranätet är 

tillräcklig medan andra uppfattar skrifterna som opålitliga. Linjecheferna 

verkar således ha olika behov av stöd från HR-funktionen. Detta påvisar 

också vikten av relationen mellan HR-medarbetare och linjechefer för att 

HR-stödet ska fungera effektivt (jmf. Bos-Nehles & Meijerink, 2018; 

McCracken et al., 2017). Genom att HR har en regelbunden kontakt med 

linjecheferna kan också de få en tydligare uppfattning om vilka linjechefer 

som resonerar på vilket sätt, och därigenom få kunskaper om hur de kan 

anpassa sitt HR-stöd. 

5.1.4 Linjechefers betydelse för medarbetares karriärutveckling 

Modellen visade två grupperingar av faktorer som var specifikt riktade 

för karriärutveckling av medarbetare. Hur linjechefer bidrar till detta var 

en av dem. Genom att uppmana medarbetare till utveckling (Clarke & 

Patrickson, 2008) och vara delaktig under karriärutvecklingsaktiviteter 

(Ramachandra et al., 2011) kan linjechefer bidra till framgång av 

medarbetares karriärutveckling. Även en stark anknytning mellan 

linjechef och medarbetare (Crawshaw & Game, 2015) belystes vara av 

vikt. Olika arbetssätt avseende hur delaktig linjecheferna är i 

medarbetares karriärutveckling kan observeras. Några linjechefer 

uttrycker att de uppmanar medarbetare till olika utvecklingsaktiviteter 

mer än andra. Enligt modellen bör dessa linjechefer lyckas bättre med att 

bidra till medarbetares karriärutveckling än de som inte tydligt uppmanar 

till utveckling (jmf. Clarke & Patrickson, 2008). Avseende hur delaktiga 

linjecheferna är i medarbetares karriärutveckling kan diskussionen som 

förs ovan om linjechefers ansvarstagande för medarbetares karriär-

utveckling hänvisas till (se 5.1.1). De linjechefer som själva letade efter 

utbildningar till medarbetare kan anses vara mer delaktiga i deras 

karriärutveckling, vilket skulle kunna vara en framgångsfaktor (jmf. 

Ramachandra et al., 2011). Dessa linjechefer kan också anses ha en annan 

uppfattning om ansvar för HR-rollen (jmf. Hassan et al., 2014) i jämförelse 

med linjechefer som inte är lika delaktiga. 
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Några linjechefer har resonerat kring relationen till medarbetare och att 

de gärna har en nära kontinuerlig dialog om karriärutveckling för att 

bygga en uppfattning om medarbetares behov och önskemål, vilket skulle 

kunna innebära att deras delaktighet kring medarbetares karriär-

utveckling är hög. Linjecheferna som är mer delaktiga i karriär-

utvecklingen bör således bidra till dess framgång (jmf. Ramachandra et 

al., 2011). Att på förhand ha en uppfattning om medarbetares behov och 

önskemål kan relateras till parternas anknytning gentemot varandra då 

Crawshaw och Game (2015) lyfter att ledarskap som innebär att lyssna in 

behov och visa intresse för medarbetarens framtid kan stärka anknytning 

dem emellan. Ett arbetssätt som innebär att linjechefen har samtal vid 

situationer som passar medarbetaren och arbetar på olika sätt gentemot 

olika medarbetare kan därför också tydas som arbetssätt som både visar 

på hög delaktighet i medarbetarnas karriärutveckling (jmf. Ramachandra 

et al., 2011) men också som stärkande aktiviteter i förhållande till 

anknytning (jmf. Crawshaw & Game, 2015).  

Eftersom samtliga av studiens deltagare verkar arbeta efter riktlinjer och 

regler som de uppmanas att följa skulle HR-organisationen kunna 

uppmana, genom tydliga riktlinjer, om deltagande i karriärutvecklings-

processer. HR skulle även kunna föreslå att linjechefer uppmanar 

medarbetare att söka karriärutveckling. Stärkt anknytning gentemot 

medarbetare kan anses svårare att uppmana till, varför det kan anses mer 

lämpligt att HR uppmuntrar linjechefer att diskutera detta ämne mellan 

varandra. Förslagsvis kan detta ske på chefsmöten eller andra redan 

etablerade sammanhang. 

5.1.5 HR-organisationens betydelse för medarbetares karriärutveckling 

Den andra grupperingen av faktorer som var specifikt riktad till 

medarbetares karriärutveckling behandlar HR-organisationens betydelse 

för att nå framgång av karriärutvecklingen. Genom att sprida positiva 

uppfattningar om funktionerna (Farndale et al., 2013) och inkludera alla 

grupper i organisationen i karriärutvecklingsaktiviteter (De Vos & Dries, 

2013) visades HR-organisationen kunna inverka på medarbetares karriär-

utveckling på ett framgångsrikt sätt. Det visades ovan att linjechefer som 

uttrycker sig positivt om organisationens uttalade karriärutvecklings-

funktioner också delar HR-organisationens uppfattning om funktionen 

medan linjechefer som uttryckte en negativ uppfattning om funktionerna 
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inte delade HR-organisationens uppfattning. Detta diskuterades ovan i 

termer av vilken kunskap linjecheferna hade om karriärutvecklings-

funktionen (jmf. Bos-Nehles, 2010). Genom att belysa faktorn om att 

sprida positiva uppfattningar om funktionerna (jmf. Farndale et al., 2013) 

kan det också betonas att det inte enbart är kunskaper om funktionerna 

som är viktiga att sprida, utan också att HR förmedlar det som specifikt 

gynnar organisationen, medarbetarna och linjechefen (jmf. Farndale et al., 

2013). 

Det kunde observeras att linjechefer antingen uppfattar karriärutveckling 

som något som utgår från den enskilde individen alternativt som avgörs 

utifrån specifik hierarkisk gradbefattning eller yrkeskategori. Inga 

skillnader i arbetssätt kunde utläsas från studiens empiri, men vissa 

linjechefer betonar ändå att det kan finnas skilda arbetssätt inom 

organisationen som innebär att vissa grupper exkluderas från 

karriärutvecklingsaktiviteter, vilket skulle kunna bidra till minskad 

framgång av funktionerna (jmf. De Vos & Dries, 2013). Eftersom detta 

berör högre instanser inom organisationen, och inte linjechefers HR-

arbete, ligger denna diskussion utanför studiens syfte, varför detta inte 

kommer diskuteras vidare.  

5.2 Diskussion utifrån tidigare forskning 
Vissa aspekter som i empirin beskrivs vara bidragande till framgång av 

medarbetares karriärutveckling har inte speglats av studiens valda 

modell. Därför kommer följande diskussion att belysa denna empiri 

utifrån tidigare forskning som inte behandlats inom ramen för modellen.  

Majoriteten av linjecheferna i studien var positiva till uppdraget med 

karriärutveckling av medarbetare, vilket kan jämföras med Whittaker och 

Marchingtongs (2003) fynd att linjechefer är särskild positiva till HR-

rollen om de har möjlighet att utveckla medarbetare genom ett tydligt 

ansvar för detta. Linjechefernas egna möjlighet att bidra till medarbetares 

karriärutveckling kan därför anses vara en framgångsfaktor.  

Sikora och Ferris (2014) föreslog att linjechefers sätt att hantera HR-

praktiker influeras av sociala kontextaspekter, såsom kultur, politik och 

sociala interaktioner. Förevarande studies deltagare resonerade på sätt 

som kunde skilja sig åt utan att påtagligt inverka på deras sätt att hantera 

organisationens karriärutvecklingsfunktioner, vilka hanterades relativt 
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likartat enligt uttalade riktlinjer. Genom att applicera Sikora och Ferris 

(2014) tes på reflektionen om organisationens centralisering och 

linjechefernas låga grad av självstyre kan dessa kontextaspekter 

diskuterats som anledningar till att regler och riktlinjer följs även om 

åsikterna inte överensstämmer med de uttalade reglerna; organisationens 

struktur och kultur inverkar på linjechefernas sätt att hantera sitt arbete. 

De sociala kontextaspekterna inverkar således på linjechefernas 

arbetssätt. Vad som kan vara relevant att påpeka i denna diskussion är 

också att linjecheferna kritiserade toppstyrdheten och centraliseringen, 

vilka beskrevs som hämmande för deras arbete med karriärutveckling. 

Diskussionen som förs ovan pekar dock på att kontextaspekterna inverkar 

på att karriärutvecklingsfunktionerna används.    

Antagandet om att kontextaspekter influerar linjechefers sätt att hantera 

HR-praktiker kan också bidra till att förklara att medarbetarsamtalet var 

den karriärutvecklingsfunktion som användes mest flitigt av linjecheferna 

och som främst relaterades till karriärutveckling. De sociala kontext-

faktorerna torde inverka på linjechefernas benägenhet att följa de regler 

och riktlinjer som organisationen anger på grund av organisationens 

centralisering och linjechefernas låga grad av självstyre (jmf. Sikora & 

Ferris, 2014). Eftersom linjecheferna tenderar att följa de regler och rutiner 

som sätts upp kan det inom Försvarsmakten anses vara en framgångs-

faktor att HR utformar tydliga rutiner och regler för karriärutvecklings-

funktionerna de vill att linjecheferna ska följa.  
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6. SLUTSATSER  
Inledningsvis presenteras studiens slutsatser utifrån att besvara studiens 

frågeställningar för att därefter belysa studiens praktiska respektive forsknings-

mässiga implikationer. Slutligen presenteras förslag för vidare forskning. 

6.1 Besvarande av studiens frågeställningar  
Hur resonerar linjechefer kring HR-praktiker de ansvarar för?  

Linjechefer resonerar kring HR-praktiker de ansvarar för på skilda sätt 

vilket delvis inverkar på hur de hanterar dem. Majoriteten är positiva till 

karriärutveckling.  

Linjechefer med resonemang som är i linje med hur organisationen uttalat 

dem tenderar att vara mer positiva till organisationens karriärutvecklings-

funktioner. Linjecheferna anser dock att organisationens toppstyrdhet och 

centralisering kan ha en hämmande effekt på deras arbete med karriär-

utveckling. 

Hur beskriver linjechefer att de arbetar med HR-praktiker de ansvarar för? 

Linjecheferna beskriver i generella termer att de arbetar med 

karriärutveckling på likartade sätt, trots att resonemang om karriär-

utveckling skiljer sig åt.  

Linjecheferna följer rutiner, regler och deras egna uppfattningar om 

karriärutveckling. Linjecheferna arbetar individuellt gentemot olika 

medarbetare och försöker matcha verksamhetens mål mot medarbetares 

önskningar och förmågor.  

Vilka olika arbetssätt kan tydas i linjechefernas hantering av HR-praktiker utifrån 

deras resonemang och beskrivningar? 

Det finns olika uppfattade arbetssätt för karriärutveckling avseende 

linjechefernas resonemang om vem eller vad som ska gynnas av 

karriärutvecklingen; organisationen och medarbetaren alternativt enbart 

medarbetaren. Även om inga tydliga skillnader i arbetssätt kunde utläsas 

utifrån vilket syfte linjecheferna uppfattade att karriärutveckling har kan 

uppfattningen om vem som ska gynnas tänkas inverka på hur 

linjecheferna väljer ut karriärutvecklingsaktiviteter, uppmuntrar för dessa 

och för vilka medarbetare det gäller.   
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Olika arbetssätt kunde tydas som tog fasta i vilka kunskaper om HR-

praktiken linjechefen hade. Kunskaper som visade på att linjechefen 

uppfattade olika karriärutvecklingsfunktioner på samma sätt som HR 

innebar högre framgång i arbetet med karriärutveckling av medarbetare. 

Det belystes att linjechefer har olika arbetssätt för att ta stöd i frågor om 

karriärutveckling. Intranät, underställda och kollegor omtalades för HR-

stöd för karriärutvecklingsfrågor, men inte HR-medarbetare.  

Linjecheferna är delaktiga i medarbetares karriärutvecklingsprocesser i 

olika hög grad, vilket visar olika arbetssätt i termer av delaktighet 

respektive anknytning. Både högre delaktighet respektive starkare 

anknytning diskuterades vara framgångsfaktorer.  

På vilka sätt kan HR-medarbetare, givet de olika arbetssätten, stödja linjecheferna 

avseende HR-praktiker de hanterar? 

Utifrån ovanstående uttryckta arbetssätt följer slutsatserna för hur HR-

medarbetare kan stödja linjecheferna. För att kunna avgöra olika 

arbetssätt och därmed kunna stödja linjecheferna på ett anpassat sätt anses 

starka relationer mellan HR och linjechefer vara en grundförutsättning. 

Några slutsatser beskriver direkt anpassade stöd utifrån arbetssätt medan 

andra visar på sätt att inhämta kunskap som kan leda till framtida 

anpassningar i HR-stöd.  

▪ Olika uppfattningar om karriärutvecklingens syfte – HR-funktionen bör 

tydliggöra hur ansvarsområdet ser ut och möta de linjechefer som 

inte delar denna uppfattning genom att förklara deras ansvar. Delas 

uppfattningen behövs ingen insats. 

▪ Olika arbetssätt utifrån kunskaper om HR-praktiken – HR bör möjliggöra 

att korrekta kunskaper förmedlas i organisationen. HR bör också 

särskilt sprida positiva meningar om karriärutveckling för att 

funktionerna ska användas optimalt. Förslagsvis kan utbildnings-

paket och dylikt systematiseras för att säkerställa vilken information 

som givits ut. Linjechefer som visar sig ha lägre kunskaper om HR-

praktikerna kan då mötas och stödjas på ett anpassat sätt.    

▪ Olika arbetssätt för att söka stöd i HR-frågor - Linjecheferna uttrycker 

olika behov för stöd, vilket kan mötas av att HR informerar om 

möjligheten att få stöd för karriärutveckling samt säkerställa att 

samma information förmedlas via olika kanaler. På så sätt kan 
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linjecheferna stödjas oberoende av vilket arbetssätt de har för att få 

stöd i HR-frågor.  

▪ Olika arbetssätt utifrån grad av delaktighet – Linjechefernas grad av 

delaktighet kan bedömas utifrån en skala från högt till lågt och 

påverkas av HR genom uttalade riktlinjer. Ju lägre ner på skalan (ju 

lägre grad av delaktighet) desto viktigare blir det att HR genomför en 

insats för att förbättra delaktigheten. 

▪ Olika arbetssätt utifrån grad av anknytning - Anknytning gentemot 

medarbetare är svårare för HR att påverka genom insatser mot 

specifika linjechefer. Stark anknytning till medarbetare kan istället 

uppmuntras till generellt, genom att exempelvis låta linjechefer 

diskutera ämnet med varandra i ordnade forum.  

Genom att beskriva hur linjechefer resonerar och arbetar med HR-

praktiken karriärutveckling av medarbetare och vilka arbetssätt som kunde 

utläsas för detta arbete har studien bidragit med kunskaper om hur 

linjechefer hanterar den HR-roll som deras arbete innebär samt bidragit 

med förståelse för grunden till olika sätt att hantera rollen. Genom att 

belysa hur HR-medarbetare kan stödja linjechefer i arbetet med 

karriärutveckling kunde även praktiska implikationer för studien 

konkluderas.  

6.2 Praktiska implikationer   
Det som presenteras som slutsatser för frågeställning fyra anses kunna 

bidra till organisationers praktiska HR-arbete och bör därför också förstås 

som studiens praktiska implikationer. Utöver dessa har starkare relationer 

mellan lokal HR-organisation och linjechefer förespråkats för att nå ett 

effektivare arbete genom förståelse för varandra. En ökad förståelse kan 

ligga till grund för en upplevelse av partnerskap mellan funktionerna. 

Genom att ha en nära kontakt kan enighet lättare nås. Det kan bidra till att 

HR-praktiker hanterades på sätt som stämmer överens med hur HR-

organisationens beskrivit dem. Ett partnerskap mellan HR och linjechefer 

kan innebära att parterna i högre grad arbetar mot gemensamma mål, 

varför en nära, regelbunden relation förespråkas. Studien lyfter att HR 

behöver arbeta nära linjechefer, lyssna in vilka behov de har och skapa 

förutsättningar så linjecheferna kan nå framgång i sitt arbete. 



66 

 

Samtliga deltagande linjechefer i studien hanterade medarbetarsamtalet 

på sätt som stämde överens med HR-organisationens förväntan mer 

tydligt än de andra uttalade karriärutvecklingsfunktionerna. Detta 

påtalades orsakas av den strategi HR använde sig av för att informera 

linjecheferna om denna funktion. HR-funktionen vid förbandet inom 

Försvarsmakten bör därför behandla alla karriärutvecklingsfunktioner på 

samma sätt som medarbetarsamtalet, om man vill att de ska användas lika 

frekvent som medarbetarsamtalet.  

6.3 Forskningsmässiga implikationer 
Genom att tydliggöra olika arbetssätt linjechefer använder sig av för att nå 

karriärutveckling av medarbetare samt hur de resonerar och beskriver att 

de arbetar generellt med karriärutveckling har studien bidragit till att 

skapa förståelse för hur linjechefer hanterar den HR-roll som deras arbete 

innebär. Detta beskrevs vara en forskningsmässig kunskapslucka varför 

uppfyllandet av studiens syfte bidrar till forskningsområdet. 

Studiens empiri visar inte belägg för att överensstämma med Martin och 

Schmidts (2010) slutsats avseende linjechefers syn på medarbetare och den 

egna enhetens framgång. De menar att det kan vara riskabelt att låta 

linjechefer hantera karriärutveckling eftersom linjecheferna inte vill bli av 

med talangfulla medarbetare samt utgår från prestationer (istället för 

potential) vid planering av karriärutvecklingsaktiviteter för medarbetare 

(Martin & Schmidt, 2010). Detta bekräftas inte av förevarande studies 

resultat, utan motsätter sig delvis detta eftersom flera av studiens 

deltagare resonerar kring omsättning av personal på ett altruistiskt sätt, 

eller som något som kan gynna den egna organisationen på sikt. På så sätt 

bidrar förevarande studie med kritik till studien av Martin och Schmidt 

(2010). 

Diskussionen om sociala kontextfaktorer (jmf. Sikora & Ferris, 2014) som 

förs och argumenteras vara anledningar till att linjechefer hanterar HR-

praktiker på likande sätt trots att de resonerar på skilda sätt anses vara 

bidragande till Sikora och Ferris (2014) studie. Forskarna bygger sin tes 

utifrån teori och tidigare studier men har ingen egen empiri. Sikora och 

Ferris (2014) tes kan på så sätt tydliggöras genom denna studie. 

De resultat som synliggjordes i Thilanders (2013) studie kunde bekräftas 

även med förevarande studies empiri, bland annat genom att tydliggöra 
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ovissheten för vem linjecheferna ska kontakta för olika frågor. Detta torde 

stärka studiernas trovärdighet då båda studerat Försvarsmakten.  

6.4 Förslag för vidare forskning 
Trots att flera tidigare studier fokuserar på HR-praktikers inverkan på 

organisationens olika former av prestationer har få studerat hur HR-

praktikerna implementeras (Sikora & Ferris, 2014). Denna studie har syftat 

till att bidra med empiriskt underlag för att belysa hur linjechefer hanterar 

den HR-roll som deras arbete innebär samt att bidra med förståelse för 

grunden till olika sätt att hantera rollen. Fler studier och mer empiriskt 

underlag skulle dock behövas för att förstå detta område ytterligare. Det 

skulle kunna bidra till att HR-stöd kan anpassas mer effektivt. Förslagsvis 

kan studier sträva efter att undersöka andra HR-praktiker eller fler 

arbetssätt linjechefer har för att hitta fler alternativ för HR att nå linjechefer 

i deras arbete. Studierna kan med fördel pågå under en längre tid och 

kombinera olika metoder. 

Förevarande studie har bidragit med aspekter som HR-funktionen kan ta 

med sig för att stödja linjechefer i sitt arbete med karriärutveckling av 

medarbetare. En modell för att möta specifika beteenden har dock inte 

utformats. Genom vidare, mer omfattande, studier skulle specifika 

beteenden och mönster kunna utläsas för att på så sätt kunna skapa en 

tydligare modell för hur HR-medarbetare ska kunna stödja linjechefer på 

ett mer anpassat sätt.  

Utifrån de resultat som påvisar organisationens kontextuella betydelse för 

linjechefers hantering av medarbetares karriärutveckling är det också 

relevant att se över hur linjechefer i organisationer med låg centralisering 

och som har hög grad av självstyre hanterar karriärutveckling av 

medarbetare. För dessa typer av organisationer kan förevarande studies 

resultat verka mindre överförbart.   

Eftersom de sociala kontexterna i organisationen tagits upp som aspekter 

som troligtvis inverkat på det resultat som presenterats hade det varit 

särskilt intressant att belysa materialet med teorier som behandlar sociala 

kontexters betydelse för ledarskap. Detta blir särskilt intressant i relation 

till Försvarsmakten eftersom förevarande studie visade att linjecheferna 
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kritiserade några av de kontextaspekter som samtidigt visade sig bidra till 

att karriärutvecklingsfunktioner användes. För att fördjupa sig ytterligare 

inom Försvarsmakten hade det också varit givande att studera om 

resultatet blir detsamma även vid andra förband. 
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7. KRITISK REFLEKTION 
I studiens sista kapitel kommer vald teori och metod att reflekteras över för att på 

så sätt tydliggöra studiens begränsningar. 

7.1 Teoridiskussion   
Studiens beskrivna modell har bidragit med att få en förståelse för vad 

som bidrar till framgång i linjechefers HR-roll samt för arbetet med 

medarbetares karriärutveckling. Genom detta bidrag har det empiriska 

materialet kunnat bearbetats för att hitta mönster i linjechefernas 

arbetssätt och förslag för hur HR-medarbetare kan möta linjechefer i deras 

HR-roll. Däremot kan det diskuteras huruvida de beskrivna modellerna 

var de mest lämpade för att belysa empirins mening utifrån valt syfte och 

frågeställningar. Exempelvis skulle begrepp från studier av 

organisationer kunna tydliggöra strukturens påverkan ytterligare, då 

detta har resonerats kring. Studien syftade dock till att undersöka hur 

linjechefer hanterar den HR-roll som deras arbete innebär samt att bidra 

med förståelse för grunden till olika sätt att hantera rollen. Olika sätt att 

hantera HR-praktiker har genom studier visat sig vara olika 

framgångsrika, varför just studier om framgång av karriärutveckling och 

linjechefers HR-roll kan vara lämpliga för att urskilja och förstå hur 

linjechefer hanterar och resonerar karriärutveckling av medarbetare.  

7.2 Metoddiskussion  
Studiens genomfördes vid ett förband inom Försvarsmakten och inom ett 

HR-område. Linjechefernas möjlighet för tillgång till likartad information 

om HR-praktiken önskades för att inte skillnad i arbetssätt skulle bero på 

olika HR-strukturer. I en större studie hade det också varit intressant att 

studera även andra förband för att jämföra framgång av HR-

organisationens arbete. För att få möjlighet till mer djupgående 

resonemang och förklaringar från linjecheferna, istället för generella 

berättelser, undersöktes en specifik HR-praktik istället för att hela 

området skulle hanteras. Risken finns ändå att uppfattningen om 

karriärutveckling varierat kraftigt beroende på bland annat vilka 

personalärenden linjecheferna har fått hantera, hur många medarbetare 

hen har ansvar för och vilken chef linjechefen har. Däremot skulle fler 

ovidkommande aspekter kunna tänkas finnas om man diskuterar fler HR-
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praktiker. Valet att genomföra en fallstudie med ett valt förband och en 

HR-praktik anses därför vara framgångsrikt.  

Författarens egna kunskaper om Försvarsmakten och kontakter vid 

förbandet möjliggjorde studiens framgång på flera sätt där. Förförståelsen 

om verksamheten och organisationskulturen anses vara de främsta. 

Den lokala HR-organisationen var delaktiga i urvalet av intervjupersoner 

vilket möjliggjorde författarens kontakt med linjecheferna men kan tänkas 

ha bidragit med försämrad anonymitet för deltagarna gentemot HR-

avdelningen.  

Författarens ovana avseende genomförande av denna typ av studie kan 

utgöra viss problematik för studiens trovärdighet. Exempelvis 

uppfattades en skillnad avseende intervjuteknik mellan första och sista 

intervjun.  

Det är av sin natur svårt att replikera kvalitativa studier då de sociala 

situationer som studeras ständigt är i förändring (Bryman, 2018). I 

metodavsnittet redogörs dock för olika moment i studien på ett sätt som 

underlättar för studien att replikeras. 
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BILAGA 1 – Intervjuguide 
Intervjuguide 
Huvudfrågor är markerande med en svart cirkel. Förslag på följdfrågor är markerade med en 

vit cirkel, respektive svart kvadrat. 

Bakgrundsfrågor 
• Ålder? 

• Kön?  

• Hur länge har du varit verksam i Försvarsmakten? 

• Hur länge har du varit på det här förbandet?  

• Hur länge har du varit i den tjänst du har idag?  

• Har du tidigare chefs- eller ledarerfarenheter?  

• Hur många medarbetare har du chef-/ledaransvar för idag? 

 

Inledande öppna frågor 
• Hur skulle du beskriva ditt uppdrag du har i din tjänst?   

 

• Hur kommer det sig att du sökt dig till att bli chef?  

o Vad var det som lockade?  

 

• Hur skulle du beskriva en typisk arbetsdag för dig?  

 

Mellanliggande frågor  
Allmänt HR-praktiker 

• Kan du beskriva de personal/HR-områden du hanterar i ditt arbete?  

o (Individ som varit chef tidigare) Upplever du någon skillnad i dessa 

områden om du jämför med från första gången du var chef?  

o Finns det några områden som är mer roliga att arbeta med än andra? 

▪ Vad är det som gör att dessa områden är roliga? 

o Finns det några som du tycker är mindre roliga att hantera?  

▪ Vad är det som gör dessa områden mindre roliga?  

Karriärutveckling övergripande 

En typ av personalfrågor som chefer hanterar är ju medarbetares utveckling i förhållande till 

sin karriär 

• Hur skulle du beskriva karriärutveckling? 

o Kan du ge ett exempel? 

o Hur definierar du karriär? 
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• Hur skulle du förklara ansvarsfördelningen av en medarbetares 

karriärutveckling?  

o Chefens ansvar? Medarbetarens ansvar? Organisationens ansvar? – På 

vilket sätt? 

o Berätta hur man pratar om karriär och karriärutveckling i 

organisationen. 

▪ Hur påverkar detta dig och ditt sätt att hantera frågor om 

karriärutveckling av medarbetare? 

 

• Berätta om dina resonemang kring dina mål för karriärutveckling av dina 

medarbetare. 

o Berätta om vilka mål som är uttalade för din tjänst avseende 

medarbetares karriärutveckling.  

o Berätta om vilka mål du själv sätter upp för dina medarbetares 

karriärutveckling. 

o Hur arbetar du för att nå dessa mål?  

o Berätta om hur väl du lyckas uppfylla dessa mål. 

o Vad gör det lätt/svårt att nå målen? 

Arbetssätt karriärutveckling 

• På vilket sätt bidrar du till dina medarbetares karriärutveckling? 

o Skiljer det sig åt mellan olika medarbetare? På vilket sätt?  

o Följer du några verktyg eller annat som Försvarsmakten använder sig 

av som organisation?  

o Vilka egna knep har du? 

o Kan du ge ett exempel? 

 

• På vilket sätt pratar dina medarbetare med dig om sin egna utveckling?  

o I vilka situationer tas dessa ämnen upp? 

o Berätta om ett exempel från verkligheten?  

 

• Vad tycker du om att prata om karriärutveckling med dina medarbetare? 

o Beskriv vad som är enkelt/svårt?  

o Beskriv vad som är roligt/tråkigt? 

o Vad tycker du kan vara positivt/negativt?  

o Berätta om ett exempel från när du har pratat med en medarbetare om 

karriärutveckling inom Försvarsmakten. 

 

• Hur skulle du vilja leda medarbetares karriärutveckling, om du fick fria tyglar? 

o (Om det skiljer sig från sättet att beskriva hur man arbetar)  

Vad är det som gör att det skiljer sig från ditt nuvarande sätt att hantera 

karriärutveckling?  
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Försvarsmaktens funktioner om karriärutveckling 

• På vilket sätt skulle du beskriva att du har haft nytta av Försvarsmaktens olika 

funktioner för utveckling och karriär i förhållande till dina medarbetare? 

(Följande finns beskrivna på intranätet: medarbetarsamtal, utbildningar, lokala 

omställningsmedel, LoK och mentorskap.) 

o Hur resonerar du kring nyttan av dessa funktioner? 

o På vilket sätt är stödfunktionerna tillräckliga/otillräckliga? 

 

• Hur skulle du beskriva dina kunskaper om Försvarsmaktens funktioner för 

utveckling och karriär? 

o Vad skulle du beskriva ha möjliggjort att du fått dessa kunskaper?  

o Vilka kunskaper upplever du saknas?  

o Vad skulle du vilja lära dig mer om?  

 

• Hur skulle du beskriva stödet som ges från personalavdelningen?  

o Vilket stöd ges? 

o Hur har personalavdelningen stöttat dig gällande karriärutveckling av 

medarbetare? 

▪ Hur resonerar du kring det stöd du fått avseende 

karriärutveckling? 

o Hur skulle du beskriva din relation gentemot personalavdelningen? 

Avslutande frågor 
• Om du får en ny chefskollega som inte är van att hantera personalfrågor, vilka 

råd skulle du ge denna gällande karriärutveckling av medarbetare? 

 

• Utöver vad vi pratat om hittills, vilka andra tankar har du om 

karriärutveckling?  

 

Efter intervjun noteras följande:  
• Intervjuarens känsla efter intervjun, om intervjun och om deltagaren 

• Vart genomfördes intervjun 

• Andra upplevelser av intervjun 
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BILAGA 2 - Missivbrev 
 

Information om deltagande i studie 

I den masteruppsats jag genomför i ämnet ”Human Resource Management & 

Human Resource Development” undersöker jag hur linjechefer hanterar 

personalfrågor och vad som kan vara motiv till olika sätt att hantera dessa. För att 

kunna uppfylla detta syfte har jag valt att studera ett specifikt fall, vilket är ett 

förband i Försvarsmakten och några utvalda personalfrågor. Jag vill därför fråga sig, 

som arbetar som ledare eller chef och som därför berörs av personalorienterade 

frågor, om deltagande i en intervju.  

Intervjun är beräknad att pågå i ungefär en timme. Det är självklart frivilligt att 

deltaga. Om du väljer att deltaga är också upp till dig om du väljer att avbryta 

intervjun eller om du skulle vilja avstå att besvara vissa frågor under intervjuns 

gång.  

För att jag ska ha möjlighet att analysera intervjun kommer jag att spela in ljudet. Det 

är endast jag som kommer lyssna på filen i efterhand för att skriva ner vad som sagts. 

Efter detta kommer filen att raderas. Textdokumenten med transkriberingarna av 

intervjuerna kommer vara lösenordskyddade, endast vara tillgängliga för behöriga 

vid Linköpings Universitet och enbart användas i forskningssyfte. När dina 

uttalanden presenteras i studien kommer du att vara avidentifierad.  

Tack för ditt deltagande!  

Amanda Jolby  

Student, Linköpings Universitet 

 

 

 

Du är välkommen att höra av dig 

till mig för frågor om studien.  

Amanda Jolby 

0707-94 99 04  

amajo780@student.liu.se 
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