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Sammanfattning 

Arbetslivet genomgår ständigt förändringar och för att organisationer ska kunna anpassa sig 

till dessa har olika modeller för strukturella förändringar skapats. Dessa modeller för 

organisering har fått stor spridning i och med organisationers strävan efter flexibilitet och 

effektivitet. I denna studie har ett urval av modeller för hur man kan organisera personalarbete 

undersökts. Dessa modeller är ursprungligen framtagna av forskaren och författaren Dave 

Ulrich som haft stort inflytande på utvecklingen av arbete inom Human Resources. 

Syftet med denna studie var att undersöka hur modellerna fungerar med avseende på ett par 

olika personalavdelningar. Genom intervjuer med sju personalarbetare och två personalchefer 

inom Uppsala kommun har vi undersökt hur man implementerat modellerna. Utöver detta 

undersöktes även hur modellerna fungerar i en offentlig organisation samt hur detta har 

påverkat relationen mellan personalavdelningarna. 

Studien visar att arbetet med personalfrågor på många sätt blivit tydligare för medarbetarna 

sedan man infört modellerna. Uppdelningen mellan strategiska och operativa uppgifter har 

varit en central del i utformningen av personalarbetet, vilket har bidragit till en specialisering 

hos de personer som arbetar med personalfrågor. Samtidigt existerar det fortfarande 

oklarheter i arbetsfördelningen mellan personalavdelningarna. Detta tycks delvis bero på 

svårigheten i att överföra modeller som ursprungligen konstruerats för privata organisationer 

till offentlig verksamhet samt att introduktionen till den nya modellen upplevdes som 

bristfällig bland medarbetarna. Därtill tycks förändringarna inte ha varit helt förankrade i 

verksamheten vid genomförandet. 

Nyckelord: :  Human Resources, Värdeskapande HR, Strategisk partner, Expertenhet, 

Servicecenter, HR-transformation 
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Abstract 

The field of work and employment is constantly undergoing changes. In order to help 

organizations to adjust to new conditions, different models for organizing have been 

developed. Many of these models are spread worldwide, due to the need for organizations to 

meet demands of flexibility and efficiency. In this study, a small number of models, which 

contains solutions of how to organize work in Human Resources, have been selected. The 

author and scientist Dave Ulrich, who has had a large influence on the development of the 

work in Human Resources, originally founded these models.  

The aim of this study was to examine how these models were functioning, in reference to the 

different departments of Human Resources labor within the township of Uppsala. Through 

interviews with seven HR employees and two HR executives we have examined how the 

models were implemented, how the models were functioning in a public organization and 

how this has affected the relationship between the different HR departments. 

The study shows that the work with HR has been made clearer for the employees since the 

models have been introduced.  The division between strategic and operative tasks has been a 

central part of the new design, which has contributed to specialization among the HR 

employees. At the same time, a certain amount of confusion in the division of labor still 

exists. This partly seems to devolve upon the difficulty in transferring models that originally 

were constructed for private organizations into public organizations, together with a deficient 

introduction to the new models. In addition to this, the changes seem to have been lacking in 

acceptance among the employees when they were carried out. 

Keywords:  Human Resources, HR business partner, Centers of Excellence, Service Center, 

new institutional theory, HR- transformation  
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Förord 

Inledningsvis vill vi tacka alla personer som vi varit i kontakt med på Uppsala Kommun för 

det varma och hjälpsamma bemötandet vi fått. Vi vill även rikta ett extra stort tack till 

informanterna på personalavdelningen för att de ställt upp och möjliggjort denna studie. 

Avslutningsvis vill vi tacka vår handledare Michael Allvin samt övriga personer som gett oss 

värdefull respons under skrivandets gång.  

 

Olle Hylen och Johannes Lundgren  
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Inledning 

“– Moden kommer och går, inte minst i den här branschen. HR har länge sökt professionellt 

erkännande. De vill inte längre förknippas med administration utan ha en mer aktiv och 

strategisk roll.” (Freddy Hällsten, Chefstidningen 2012) 

  

Arbetslivet och de organisationer som verkar inom det har under de senaste decennierna 

genomgått stora förändringar. Organisationer har under lång tid präglats av hierarkiska, 

centraliserade och byråkratiska strukturer. I takt med en ökad konkurrens och en mer 

föränderlig omvärld har nya idéer om utformningen av organisationsstrukturer fått allt större 

betydelse (Rövik 2008:103). Under 1980-talet flyttades fokus från den inre effektiviteten till 

att riktas mot omvärlden. Detta ledde till att organisationer i allmänhet intog ett mer 

kundorienterat förhållningssätt (Granberg 2011:17).  Idag är de dominerande trenderna 

flexibilisering, decentralisering och avbyråkratisering (Rövik 2008:103). 

 

I samband med denna utveckling har synen på personalarbete genomgått radikala 

förändringar. Sedan början på 1990-talet har ett förändrat synsätt på personalarbete 

efterfrågats från forskarhåll, framförallt bland förespråkare av Human Resource Management 

(”HRM”). Detta synsätt förändrade personalarbetet i grunden genom att betrakta människor 

och deras kompetens som en resurs för organisationen, istället för ett kugghjul i maskineriet. 

Det moderna HRM-perspektivet  förordar en ny strategisk agenda för personalfunktioner, 

samtidigt som rollen som HR-specialist måste återuppfinnas. (Beer et al. 1984; Lawler and 

Mohrman 2003; Schuler 1990 refererade i Storey 2007). Att sammanfoga HR-strategier med 

affärsstrategier skulle dock visa sig innebära stora politiska och operationella utmaningar 

(Kaufman 2004 refererad av Storey 2007:23). 

 

Där personalledning tidigare hade formats av byråkratiska procedurer, osammanhängande 

processer och fragmenterade riktlinjer, innebar HRM ett försök att rikta arbetet mot de 

verkliga affärsmässiga behov som uppstod. Utvecklingen av en strategisk aspekt av 

personalarbete skulle därmed leda till en integrering av personalledningsprinciper och 

handlingsprogram genom strategiskt beslutsfattande. Storey menar att även om tidigare försök 

har gjorts för att undersöka och definiera “HR-funktionen”, kvarstår detta som ett relativt 
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outforskat och kontroversiellt område. Storey frågar sig också om det nya strategiska 

arbetssättet och sökandet efter integrerade mekanismer som ämnar leverera personalpolitiska 

handlingspraktiker snarare har medfört en ökad komplexitet i utformandet av HR-system och 

en större oordning och förvirring i utförandet av HR-processer (Storey 2007:21). 

Intåget av HRM innebar ytterligare utmaningar för organisationer. Det nya 

integrationsperspektivet som HRM förde med sig gjorde att det blev svårare att identifiera 

strukturella begränsningar i personalarbetet. Personalfunktionen, som den tidigare varit 

utformad, bestod av en specialiserad stödfunktion med fokus på ett antal kärnfrågor, där 

administrativa uppgifter låg i fokus. Med införandet av HRM kom HR att integreras som en 

mer central del av organisationen (Legge 1978 refererad av Storey 2007:24). 

 

Även inom HR-diskursen har det sedan 1990-talet skett stora förändringar. De tidigare sätt 

som personalfunktioner har organiserats har kritiserats för att vara alltför inriktade på 

operativa och administrativa uppdrag, vilket utifrån ett affärsmässigt perspektiv kan ses som 

ineffektivt (Ulrich och Brockbank, 2007). För att överbrygga problemet och på så vis 

legitimera personalarbetet har många stora organisationer genomfört en rad reformer rörande 

organisering och arbetsfördelning. Med hjälp av IT-systemens utveckling har en stor del av 

det operativa och administrativa personalarbetet standardiserats och på så vis effektiviserats. 

Målet med reformerna är att öka personalfunktionens kostnadseffektivitet, genom att den ska 

bli mer strategiskt och värdeskapande. Detta leder till att personalfunktionen blir en typ av 

affärsstödjande partner (Thilander, 2013:2,3).  Trender inom managementlitteraturen har 

kommit och gått genom åren och spridningen av olika managementmodeller har till stor del 

utförts av konsultföretag, vilka utlovar kostnadsbesparingar och bidrar med legitimitet till nya 

moden. Jane Bergstedt konstaterar i sin artikel “HR-transformation” att trender brukar få 

ordentligt fäste i organisationerna först när nästa trend är på gång(Chefstidningen 2012). 

 

En av dessa managementmodeller som fått fäste under en relativt lång period är Ulrichs 

modell för “Värdeskapande HR”. Grundtanken med modellen är att personalavdelningarna 

måste bevisa sitt värde för organisationen för att personalarbetet ska kvarstå som aktuellt och 

nödvändigt. Denna modell har senare utvecklats till att omfatta det som kommit att kallas 

“HR-transformation” som beskriver på vilket sätt organisationer kan reformera och utforma 

sina personalfunktioner. Organisationer som valt att genomföra förändringar i enlighet med 

modellen har emellertid stött på problem.. Hällsten, som utfört en omfattande studie om “HR-

transformation” i sju svenska organisationer citeras i samma artikel. Han framhåller att många 
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personalspecialister har haft svårt för omställningen, vana som de är att utsätta andra för 

förändring, men inte förändras själva(Chefstidningen 2012). 

Som teoretisk utgångspunkt för denna studie används perspektiv från den nyinstitutionella 

teorin. Den skandinaviska nyinstitutionella traditionen, som är en vidareutveckling av 

amerikansk nyinstitutionalism, ämnar undersöka mötet mellan de transnationella idéer om 

organisationsreformer som spridits över världen och de enskilda organisationer som står som 

mottagare och aktivt försöker implementera dessa (Rövik 2008:30). För att fördjupa analysen 

appliceras även begrepp ifrån den ursprungliga nyinstitutionella teorin. 

 

Vi har i denna studie använt Ulrichs modeller för “Värdeskapande HR” som exempel på ovan 

nämnda reformidéer. Vårt studieobjekt har varit Uppsala kommun, men vi har avgränsat 

studien till utformningen av organisationens personalfunktioner. Genom att undersöka hur 

modellen har implementerats, hur arbetet utformats och hur relationerna mellan avdelningar 

ser ut som en följd av detta, belyser vi hur översättningar av modeller kan te sig i empirin. 

 

 

 

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med uppsatsen är att ta reda på hur Ulrichs modeller för ”Värdeskapande HR” fungerar 

i praktiken och hur genomförandet av en “HR-transformation” påverkar de olika 

personalavdelningarna. 

 

Frågeställningar: 

 Hur har modellen implementerats? 

 Hur fungerar modellen när den översätts till en offentlig organisation? 

 Hur ser relationen ut mellan strateger och konsulter? 
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1.3 Uppsatsens disposition 

I det första kapitlet presenterades inledningen till uppsatsen, följt av syfte och 

frågeställningar. I det andra kapitlet redovisas tidigare forskning som är relevant för studien. 

Det tredje avsnittet beskriver teoretiska utgångspunkter för uppsatsen. Detta följs av en 

redogörelse för de metoder som använts vid insamlandet av material i det fjärde kapitlet. I det 

femte kapitlet presenteras det urval av det insamlade materialet som ligger till grund för 

diskussionen, som redogörs för i det sjätte kapitlet. Detta inleds med en övergripande 

diskussion, för att sedan övergå i analys av resultaten i relation till tidigare forskning och 

teori. Kapitlet avslutas med att beskriva slutsatser i uppsatsen samt implikationer för vidare 

forskning. Det sjunde och avslutande kapitlet redovisar de källor som använts i studien.  

1.4 Definitioner 

HR är ett mångtydigt begrepp och därmed svårt att översätta. I följande studie har begrepp 

som HR-personal eller HR-specialister översatts till personalmedarbetare. Detsamma gäller 

begreppen HR-avdelning och HR-funktion som här benämns som personalavdelning. HR-

transformation har i möjligaste mån översatts till omorganisering. HR-transformation och ett 

fåtal andra begrepp som behandlar olika delar av HR har i vissa avsnitt lämnats i sin 

ursprungliga form, för att på ett rättvist sätt återge litterära källor och beskrivningar från 

intervjupersoner. De modeller som redovisas i studien kallas hädanefter samlat 

“Ulrichmodellen” när roller i arbetet diskuteras och “den trebenta pallen” när strukturella 

organisatoriska aspekter avhandlas.  
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 2. Tidigare forskning 

_____________________________________________________________________ 

Under avsnittet tidigare forskning redovisas Ulrichs modell för värdeskapande HR, de olika 

roller som Ulrich föreslår, samt begreppen ”HR-transformation” och den “trebenta pallen”. 

Avsnittet följs upp av kritik mot förändringsarbetet av personalfunktionen och avslutas sedan 

med organisationsteori med fokus på offentlig sektor. 

_____________________________________________________________________ 

2.1 Värdeskapande HR 

Som tidigare nämnts har personalfunktioner beskyllts för att vara alltför inriktade på operativa 

och administrativa uppdrag, vilket utifrån ett affärsmässigt perspektiv kan ses som ineffektivt 

(Ulrich och Brockbank, 2007). “Värdeskapande HR” handlar om hur personalarbete kan 

omvandlas till en resurs som på olika sätt skapar värde för organisationen (Ulrich 1997:vii). 

 

Förändringsarbetet för att uppnå en ”Värdeskapande” personalfunktion grundar sig till stor del 

på Dave Ulrichs modell ”Shared- Service” som lanserades år 1995 och som går ut på att man 

delar upp personalarbetet i tre olika enheter: Serviceenhet, Expertenhet och Strategisk partner. 

En viktig del i arbetet med konceptet är att transaktionella (operativa) och transformativa 

(strategiska) arbetsuppgifter skiljs åt och distribueras genom olika kanaler (Boglind, Hällstén, 

Thilander, 2013:12f). På så vis är personalfunktionen tänkt att utgöra en affärsstödjande 

partner till organisationens övrig verksamheter (Thilander, 2013:2). 

2.1.1 Transaktionellt arbete 

Det transaktionella arbetet omfattar i huvudsak personal-administrativa uppgifter så som 

exempelvis löneutbetalningar, utbildningsadministration, rekryteringsadministration, 

ledigheter och resebeställningar. Dessa uppgifter utförs i huvudsak av serviceenheten, eller 

via olika självservice-funktioner som oftast består av IT-lösningar, vilket möjliggör att 

medarbetare och linjechefer själva kan utföra det administrativa arbetet. Det är av stor vikt att 

det transaktionella arbetet är standardiserat och centraliserat så att det personal-administrativa 

arbetet blir så effektivt som möjligt. Detta påvekar affärsresultatet positivt genom sänkta 

personalkostnader och lämnar plats åt det transformativa personalarbetet (Boglind, Hällstén, 

Thilander, 2013:13,48-49). 
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2.1.2 Transformativt arbete 

Ulrich menar att det transformativa arbetet primärt avser förändringsarbetet inom 

organisationen (Ulrich,1995:15). I huvudsak sker det transformativa arbetet på en central nivå 

via expertenheten, som även utför en del transaktionellt /operativt arbete i form av exempelvis 

rekrytering. På lokal nivå sker det transformativa arbetet via strategiska partners, som är 

placerade ute i organisationen. Den strategiska partnern ska fungera som en länk från 

verksamheten till övriga personalavdelningar. Dessa två kanaler tillgodoser organisationen 

med specialistkompetens inom exempelvis lönesättning, rehabilitering, 

arbetsmarknadsrelationer, företagskultur och olika typer av utvecklingsfrågor. Transformativt 

personalarbete är tänkt att skapa värde för kunden, linjechefer och övriga medarbetare och ska 

på så vis påverka affärsresultatet genom högre intäkter alternativt lägre kostnader (Boglind, 

Hällstén, Thilander, 2013:13,49). Dessa förändringar av personalfunktionen leder enligt 

Ulrich (1995:14) till att organisationen blir mer flexibel och dynamisk jämfört med en 

organisation som har sin personalfunktion utspridd över hela verksamheten. Främst eftersom 

det förenklar möjligheten att omfördela resurserna utifrån arbetsbelastning inom en 

gemensam enhet. 

 

2.1.3 “Human Resource Champions” 

År 1997 lanserade Ulrich en vidareutveckling av konceptet ”Shared Services” i boken 

”Human Resource Champions”(1997). I denna bok betonar Ulrich (1997:vii) att 

personalarbetets fokus bör ligga på affärsresultatet, istället för på uppgiften. Ulrich menar att 

arbetet med personalfrågor då tillför ett ekonomiskt och resultatmässigt värde för 

organisationen och dess intressenter. För att skapa värde och uppnå resultat krävs även att 

personer som arbetar med personalfrågor definierar vilka slutprodukter som ska uppnås, 

istället för att lägga för stor vikt vid att definiera själva arbetet eller dess inbegripna aktiviteter 

(Ulrich 1997:24). Genom att konkretisera personalfunktionens olika roller och genom att visa 

på vad dessa roller kan tillföra organisationen, ämnade Ulrich att belysa sin grundtes, att 

arbete med personalfrågor endast är viktigt om det adderar värde och genererar resultat 

(Ulrich 1997:vii). Ulrich utformade därför fyra  typer av slutprodukter som personalarbetet 

bör utmynna i. Dessa olika roller sammanfattades som “strategisk partner”, “administrativ 

expert”, “medarbetarspecialist” och “förändringsagent. Se figur 1.  
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. (Figur 1) 

Den lodräta axeln i figur 1 beskriver fokus i arbetet och sträcker sig från långsiktigt strategiskt 

arbete till kortsiktig operationellt arbete. Den vågräta axeln skiljer på olika typer av 

aktiviteter, vilket innebär att hantera antingen processer eller människor. Denna uppdelning 

resulterar i en kategorisering av fyra principiella roller. Ulrich menar att personalmedarbetare 

i viss mån måste kunna hantera alla dessa roller. Så gott som alla nutida verksamheter ökar 

ständigt i komplexitet. Personalmedarbetare måste därför anpassa sig till mer komplexa och 

stundtals paradoxala roller (Ulrich 1997:24). 

Strategisk partner 

Mellan det strategiska och processfokuserade arbetet finns rollen som “Strategisk partner” 

(Ulrich 1997:25). Slutprodukten av detta arbete innebär enligt Ulrich utförandet av strategiska 

åtgärder. Det främsta syftet med rollen blir därför att översätta affärsstrategiska riktlinjer och 

beslut till personalstrategiska, för att sedan ansvara för att dessa genomförs i praktiken. Ett 

exempel på hur detta kan te sig är när en organisation försöker slå sig in på en ny 

konkurrensutsatt marknad. För att attrahera personer med den nyckelkompetens som krävs för 

att så snabbt som möjligt ta marknadsandelar, implementerar man diverse personalstrategiska 

åtgärder för att locka viktiga personer att bli en del av organisationen (Ulrich 1997:26). Den 

enskilt största utmaningen för denna roll är att se till att strategier, visioner, mål och uppdrag 

blir utförda istället för att stanna vid att formuleras och dokumenteras (Ulrich 1997:56). För 

att lyckas med detta menar Ulrich att de som innehar rollen som strategisk partner måste 

förvandla strategiska utlåtanden som kommer från ledningen eller andra överordnade till 

organisatoriska aktiviteter. Genom att påvisa organisatoriska problem innan strategiska 

diskussioner påbörjas, kan dessa personer påverka de strategiska besluten i dess vagga (Ulrich 

1997:57). 
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Administrativ expert 

“Administrativ expert” är enligt Ulrich en processfokuserad roll som är utvecklad för att 

hantera operativa aktiviteter såsom anställningar, utbildningar, belönings- och 

befordringssystem och utvärdering. Detta innebär också ett övergripande ansvar för flödet av 

personal inom organisationen. I praktiken ska en ”Administrativ expert” se till att processerna 

är utformade och utförda på ett effektivt sätt och att dessa kontinuerligt utvecklas och 

förbättras (Ulrich 1997:27). Den tänkta slutprodukten innebär en effektivisering av 

administrativa uppgifter. Denna effektivitet, menar Ulrich, kan uppnås med hjälp av två olika 

medel som båda bör användas. Det första verktyget handlar om att förkorta, strömlinjeforma 

och automatisera specifika processer. Detta kan exempelvis handla om att undersöka om 

administrativa processer genomförs på ett konsekvent sätt i organisationen. 

 

 Genom att utforma likartade program för likartade processer kan man också förvänta sig en 

högre grad av effektivitet. Det andra sättet med vilket denna roll kan bidra till en ökad 

effektivitet inom organisationen, är enligt Ulrich genom att anställa, utbilda och befordra 

chefer vars främsta förmågor är att öka produktivitet och minska resursslöseri. Som 

administrativ expert är det viktigt att ständigt rekonstruera de processer man själv 

administrerar (Ulrich 1997:28). Ulrich skriver dessutom att personalmedarbetare måste, för att 

bli administrativa experter, kunna definiera hur personalarbetet skapar värde för 

organisationen samt hur man kan mäta personalarbetets resultat i form av effektivitet och 

kvalitet. En viktig funktion som denna roll också kan innebära är att utforma mekanismer för 

hur personalarbetet kan utföras. Ett sätt som förespråkas av Ulrich är att man gör detta enligt 

ett “Shared Service [O3] koncept” (Ulrich 1997:121). 

Medarbetarspecialist 

Den tredje rollen som ingår i Ulrichs modell för “värdeskapande HR” kallas 

“Medarbetarspecialist”. Utgångspunkten för arbetet inom denna roll är aktiviteter kopplade 

till människor och operativa uppgifter. Genom att definiera denna roll skapar man enligt 

Ulrich en vägledning för personalmedarbetare i hur de kan involveras i dagliga problem, 

behov och angelägenheter för de anställda. Det värde som skapas är framförallt ökat 

engagemang och ökad kompetens hos medarbetarna. Därför är denna roll viktigare i 

organisationer som är beroende av intellektuellt kapital som en nyckelresurs för framgång. Ett 

framgångsrikt arbete med dessa frågor uppnås genom utbildning av medarbetare och chefer 
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(Ulrich 1997:29). Att hjälpa medarbetare att balansera krav, förväntningar och resurser mot 

varandra betonas av Ulrich som en avgörande faktor i detta arbete (Ulrich 1997:148). 

 

Ulrich förespråkar också att om medarbetarspecialisten anstränger sig för att försöka förstå 

och tillmötesgå medarbetarnas behov så ökar medarbetarnas bidrag till organisationen. Dessa 

bidrag leder till en ökad förmåga för organisationen att förändras och en större potential för 

ekonomisk framgång (Ulrich 1997:29). Att hjälpa till att förstärka medarbetares bidrag till 

organisationen förutsätter ett aktivt arbete fokuserat på att lyssna, ge gensvar och att förse 

medarbetare med verktyg och resurser för att hantera föränderliga krav (Ulrich 1997:30). Som 

Ulrich påpekar ligger dock sällan det huvudsakliga ansvaret för medarbetarnas engagemang 

hos personalmedarbetare. Eftersom linjechefer i allmänhet arbetar närmare produktionen och 

därmed också står i tätare kontakt med de som arbetar i den, bör personalavdelningar i första 

hand fungera som ett stöd i linjechefers arbete att öka engagemanget för organisationen hos 

medarbetarna (Ulrich 1997:126). I jämförelse med andra roller utformade av Ulrich kan man 

anta att medarbetarspecialisten, vars fokus ligger på konkreta aktiviteter kopplade till 

personalen, också innebär ett mer konkret gensvar eller återkoppling på utfört arbete. 

Förändringsagent 

Den fjärde och sista rollen som Ulrich lanserat kallas “förändringsagent”. Det väntade 

resultatet av arbetet med denna roll är en ökad organisatorisk förändringskapacitet. 

Förändringsagenten ska hjälpa de anställda att integrera och anpassa sig till de förändringar i 

kultur som organisatoriska förändringar kan innebära. Genom att identifiera och definiera 

tillvägagångssätt i förändringen kan man bistå organisationen före, under och efter 

genomförandet. En viktig aspekt av att driva förändring är att vara medveten om förhållanden 

i det förflutna. Förändringsagenter måste hantera den inneboende motsättning som finns 

mellan respekt för historia och traditioner å ena sidan och de utmaningar som framtiden och 

utvecklingen för med sig å den andra (Ulrich 1997:30). Mer konkret handlar rollen om att 

identifiera och lösa problem, att bygga relationer baserade på tillit, samt att skapa och se till 

att man kan efterleva handlingsplaner. Ulrich hävdar, med stöd i egna tidigare studier, att den 

enskilt viktigaste kompetensen hos framgångsrika personalmedarbetare är att kunna hantera 

förändring. (Ulrich 1997:31), Ulrich et al 1995, ref finns på s 259 not 7). 
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2.2 HR-Transformation 

 

Organisatoriska förändringar av personalfunktionen som skett i linje med Ulrich tankar om 

hur organisering av personalfunktionen bör var uppbygd, för att skapa värde och utgöra en 

affärsstödjande partner, har kommit att kallas för ”HR-transformation”. Begreppet ”HR-

transformation” omfattar en sammansättning av en rad olika idéer och lösningar och bör inte 

ses som ett enhetligt eller homogent koncept, men dess grundfundament utgörs av idén med 

shared-service (Thilander, 2013:3-7). Samtidigt menar Boglind, Hällsten, Thilander (2013:13) 

att framför allt konsultfirmor spridit konceptet som en färdigformulerad lösning för att uppnå 

”Värdeskapande HR” och på så vis öka effektiviteten vid organisering av personalarbetet. 

HR-transformation som koncept har blivit mycket populärt bland svenska organisationer. 

Förklaringar till detta kan bland annat härledas till en hårdare affärsmässig konkurrens, där 

ambitionen att uppnå kostnadseffektivitet varit hög. Men också ett ökat erkännande och status 

av personalfunktionen som yrkesidentiteten. (Thilander, 2013:2,5) 

 

För att beskriva HR-Transformation som konceptet används flera olika termer, därav råder det 

en viss begreppsförvirring då det exempelvis beskrivs som Ulrich-modellen, shared-service 

och i mer akademiska sammanhang som “The three-legged stool” (Boglind, Hällstén, 

Thilander, 2013:12,15,48). I uppsatsen kommer modellen fortsättningsvis att benämnas som 

den “trebenta pallen”, se figur 2. 

 

Figur: 2 

Serviceenhet, Expertenhet och Strategisk partner. 
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Thilander (2013:3) menar att reformerna som en “HR-transformation” medför också omfattar 

en omorganisering som påverkar arbetsmetoder och rollfördelning där kravet på 

medarbetarnas kompetens förstärks och blir mer specialiserad. Där olika roller inom 

personalarbete tidigare definierats som uppdraget att utföra vissa specifika uppgifter, betonar 

Ulrich  att det istället rör sig om ett komplext och multipelt arbete. Detta innebär enligt Ulrich 

att de som arbetar med personalfrågor måste kunna hantera fler dimensioner av arbetet än 

tidigare, vilket inbegriper exempelvis både operationella och strategiska roller, att vara en 

kontrollerande funktion och samtidigt en affärspartner samt att arbeta med både kortsiktiga 

och långsiktiga arbetsmetoder (Ulrich 1997:24). 

 

2.3 Kritisk forskning om förändringsarbetet 

 

Allmänt 

Att utforma modeller och taxonomier för att beskriva empiriska fenomen kan framstå som ett 

tacksamt sätt att göra vetenskap mindre esoterisk. Det är emellertid viktigt att vara medveten 

om att stora delar av Ulrichs teorier och argumentation många gånger saknar referenser till 

genomförda studier av vetenskaplig karaktär. Nedan redovisas en del av den kritik som lyfts 

fram mot Ulrichs modeller om förändringsarbete i organisationer. 

 

Hope-Hailey 

Ett övergripande problem med den modell som Ulrich utformat är att den är normativ och att 

det finns en mycket begränsad mängd vetenskapliga undersökningar om hur dessa roller tar 

sig form i empirin. (Hope-Hailey et al, 1997:7) Hope-Hailey utvecklade senare denna kritik 

och tillade dessutom att Ulrich uttrycker en något naiv vision gällande partnerskapet mellan 

linjechefer, ledningsgrupper och personalavdelningar. Istället för partnerskap skulle det i 

verkligheten kunna handla om en konkurrenssituation mellan dessa, där perspektiven på 

övergripande mål för verksamheten skiljer sig åt (Hope-Hailey, Farndale och Truss 2005:51). 
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Thilander 

Thilander (2013) menar att tidigare forskning tyder på att förespråkare av den “trebenta 

pallen” underskattat komplexiteten bakom modellen, eftersom det visat sig vara svårt att 

uppnå den önskade effekten av det värdeskapande- och strategiska arbetet. Thilander anser att 

man inte kan kategorisera “HR-transformationen” som en förändring, eftersom olika 

förespråkare för modellen behandlat olika typer av förändring. Att begreppet “HR-

transformation” diskuterats både med avseende organisatoriska och individuella förändringar, 

tydliggör ytterligare att detta inte är ett enhetligt begrepp, enligt Thilander. (Thilander 2013:7) 

Reilly 

Reilly påpekar att försöken att omvandla Ulrichs trebenta modell i praktiken många gånger 

har medfört svårigheter för organisationer. Försöken att dela upp arbetet med personalfrågor i 

tre konkreta funktioner har skapat problem i gränsdragningen mellan vilka funktioner som ska 

utföra vad. Reilly menar att problem kan uppstå angående exempelvis ansvaret för leverans 

mot interna avtalskunder. Ett Shared Service-center skulle här kunna bidra till den största 

delen av utförandet av uppgiften, men kontakten mellan kund och leverantör sker fortfarande 

främst mellan linjechef, som beställt uppdraget, och dess strategiska partner. Detta kan alltså 

ske även om den som har rollen som strategisk partner har relativt liten insyn i utförandet av 

uppdraget samt resultatet av det. Relly lyfter därmed frågan om man i detta fall kan betrakta 

strategiska partners som ansvariga för personalarbetets prestation (Reilly 2006:36). 

Kiambati, Aiyabi och Itunga               

I en litteraturstudie av Kiambati, Aiyabi och Itunga (2012) undersöks den “trebenta pallens” 

förmåga att skapa värde för en organisation. I studien konstaterar författarna att värde för 

organisationen uppstår först när det finns en gemensam uppfattning mellan medarbetare och 

kunder om hur modellen ska fungera och hur tjänsterna distribueras till kunden. Författarna 

framhåller även vikten av att samtliga medarbetare inom den ”trebenta pallens” olika 

personalfunktioner har en enhetlig tolkning av vem och hur arbetet ska utföras (Kiambati, 

Aiyabi och Itunga, 2012:4). I likheter med dessa slutsatser menar Storey att 

personalfunktionerna som ingår i den “trebenta pallen” sällan levererar viktiga och hållbara 

konkurrensfördelar för organisationen. Snarare bygger personalfunktionernas framgång på att 

etablera relationer med andra interna avdelningar eller kunder (Storey 2007:27). 
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Ett hinder för framgång med förändringsarbete är att individer som omfattas av en 

omorganisering tenderar att känna en trygghet i tidigare arbetsuppgifter. Detta kan resultera i 

att medarbetare motarbetar de förändringar som uppstår vid en omorganisation. Det är därför 

av stor vikt att aktivt arbeta med att eliminera tidigare roller och arbetsuppgifter om man vill 

uppnå den önskade effekten av förändringsarbetet (Ulrich 1995). 

Becker och Huselid 

Becker och Huselid (1999:299) lyfter även ett problem som uppstår när en uppdelning av 

personalfunktionerna sker enligt den “trebenta pallen”. Om personalfunktionen frånkopplas 

från den verksamhet som den är avsedd att arbeta mot, riskerar personalarbetare att få en 

bristande verksamhetskunskap samtidigt som inflytande över det operativa arbetet minskar. 

Resultatet av detta kan bli att personalfunktionen riskerar att bli oförmögen att hantera de 

förändringsprocesser den ska hantera, särskilt när det gäller ledarskapsutveckling och 

organisatoriska omstruktureringar.   

Boglind, Hällsten och Thilander 

Boglind, Hällstén och , Thilander (2013) har studerat sju stora svenska organisationer som 

genomfört förändringar i personalarbete enligt modellen “HR-transformation”. 

Studieresultatet pekar bland annat på problem som berör rollfördelningen inom 

personalfunktionen. För medarbetarna på expertenheten, men framför allt för rollen strategisk 

partner, syftar modellen till att skapa mer utrymme för transformativt arbete med en tydligare 

inriktning på mer långsiktiga- och övergripande frågor. Resultatet i studien tyder emellertid på 

att förändringarna ofta är små och att det i vissa fall utmynnat i att medarbetarna arbetar mer 

med uppgifter av operativ karaktär än innan HR-transformationen. Detta manifesteras av att 

t.ex. tidigare personalchefer som sedan de fått befattningen strategisk partner utför arbete som 

tidigare utförts av deras assistenter (Boglind, Hällstén och Thilander (2013:210). 

Vad som skiljer strategiskt och konsultativt personalarbete har visat sig vara svårt att 

fastställa. I vissa fall har rollkonflikter skapats mellan de olika personalfunktionerna, dvs. om 

vem som förväntas utföra vad. Författarna konstaterar också att många av 

personalmedarbetarna i studien upplevde att utförandet av operativa uppgifter värdesätts 

högre bland medarbetare utanför personalfunktionen eftersom det är den typen av arbete som 

personalfunktionen förväntas utföra. Därför utförs arbete utanför respektive personalfunktion 

eftersom det uppskattas ute i verksamheten (Boglind, Hällstén och Thilander, 2013:188, 191). 



 
 
 

20 
 

 2.4 Organisationsteori - Offentlig och privat sektor 

Det finns flera olika doktriner som omfattar organisationsteori i relation till både offentlig och 

privat sektor. Graham Allison är upphovsman till en inriktning där man menar att det råder 

elementära skillnader mellan dessa typer av organisationer. Allison hävdar att offentliga 

verksamheter begränsas av ett större hänsynstagande av olika demokratiska faktorer och att de 

omfattas av en bredare uppsättning av mål och värderingar som ofta fastställs på en politisk 

nivå och som är bortom organisationens kontroll. En offentlig verksamhet präglas också av en 

högre grad av öppenhet, insyn och likabehandling i jämförelse med en privat verksamhet. 

Allison anser att skillnaderna mellan privat och offentlig sektor medför att 

organisationsteorier inte kan omfatta båda sektorerna. (Christensen, 2005:13f). 

 

En motsatt och modern uppfattning är att det finns få skillnader mellan hur offentliga och 

privata organisationer bör organiseras. Christensen menar att olika organisationsmodeller går 

att tillämpa oavsett vilken sektor organisationen verkar inom. Det som är avgörande för 

organisationen är istället arbetets karaktär, organisationens storlek och vilken teknologi som 

används (Christensen, 2005:14). 

 

Den sistnämnda uppfattningen stämmer överens med de reformer som påverkat offentlig 

verksamhet sedan 1980-talet och som kommit att benämnas som New Public Management 

(”NPM”) (Christensen, 2005:14). Reformerna som NPM innebar genomfördes som en effekt 

av den försämrade ekonomin, med syftet att bland annat kvalitetssäkra och 

kostnadseffektivisera offentlig verksamhet.  öljderna blev att flera organisationsteoretiska 

modeller från den privata sektorn och näringslivet implementerades i den offentliga sektorns 

styrmodeller (Hood, 1995).  nligt Adalbert  vers (2005) har det blivit allt viktigare att 

legitimera offentliga organisationers verksamhet genom att visa för allmänheten att man utför 

kollektiva nyttigheter på ett effektivt sätt. Detta har utgjort en starkt bidragande orsak till att 

de tidigare skillnaderna mellan offentlig och privat sektor alltmer suddats ut, vilket resulterat i 

att offentlig verksamhet numera kan uppfattas som en hybrid av de båda verksamheterna. 

 

Värt att påpeka är också att det i högre grad än tidigare förekommer samarbete mellan privata 

och offentliga organisationer, t.ex. då offentliga aktörer anlitar privata företag för olika 

uppdrag genom offentlig upphandling. Detta leder till att privata organisationer inom vissa 

fält, i högre utsträckning ställs under offentlig reglering (Christensen, 2005:15f). 
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Ytterligare problem med att definiera organisationsstukturer inom offentlig sektor är att de 

ofta kan beskrivas som “metaorganisationer”, vilka kännetecknas av att ha andra 

organisationer som medlemmar. Offentliga organisationer har ofta en komplex hierarkisk 

uppbyggnad där det är svårt att avgränsa var en offentlig verksamhet slutar och en annan tar 

vid. Därför kan det vara svårt att definiera vad som är en offentlig organisation. Detta kan 

skapa problem för förvaltningspolitiken, eftersom det har blivit allt viktigare att mäta enskilda 

organisationers insatser genom olika mål och resultat, samtidigt som andra organisationers 

inverkan på resultatet behöver beaktas (Christensen, 2005:16). 

 

För att beskriva och analysera organisationsteori inom offentlig sektor är det viktigt att vara 

medveten om att styrningsformerna skiljer sig från de former som annars finns inom 

näringslivet. Även om struktur och arbetsfördelning påminner om varandra, är det viktigt att 

ha med i bakhuvudet att beslut som fattas högt upp i hierarkin ofta grundar sig på politiska 

intressen. Christensens bok “Organisationsteori inom offentlig sektor” (2005) behandlar 

främst reformåtgärder i offentlig verksamhet, iscensatta av högre instanser. Dock kan flera 

perspektiv och tankegångar appliceras på specifika organisationer och interna reformåtgärder. 

 

Det finns ett antal aspekter att ta hänsyn till vid utförandet av förändringsprocesser som 

innebär nya sätt för organisationer att lösa uppgifter, eller som påverkar 

organisationsstrukturen. Enligt det perspektiv som Christensen väljer att benämna som 

“kulturperspektivet” är det viktigt att vara medveten om rådande normer och värderingar. 

Hänsyn tas då också till hur förändringsprocesser kan påverkas av kulturella faktorer inom 

organisationerna. Genom att beakta kulturella faktorer vid förändringsarbetet och vid valet av 

de aktörer som ska vara inblandade i förändringsprocesserna, förbättras chansen för att inte 

stöta sig med organisatoriska och mellanmänskliga traditioner. Christensen betonar även 

vikten av att ta hänsyn till det som av organisationens medlemmar anses vara lämpliga 

handlingsförfaranden. (Christensen, 2005: 153-154). 

 

Ett ytterligare sätt att betrakta organisatoriska förändringar är genom “mytperspektivet”. Med 

denna ansats menar Christensen att vissa dominerande tillvägagångssätt råder vid vissa 

tidpunkter gällande innehållet i reformer och hur man väljer att organisera reformarbetet. 

Dessa “recept för organisering” är det som Christensen benämner som myter. Genom att ta 

inspiration och hänvisa till andra organisationer som på ett framgångsrikt sätt genomfört 

förändringsprocesser kan organisationerna skaffa legitimitet i beslutsfattandet och därmed 
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underlätta genomförandet. Legitimiteten förstärks i allmänhet om förändringarna hämtats från 

en organisation som framstår som modern och accepterad av omgivningen (Christensen, 

2005:154). 

 

2.5 Sammanfattning tidigare forskning               

Värdeskapande HR avser att ge legitimitet till personalfunktionen genom att skapa mervärde 

för övriga verksamheter i form av bättre affärsmässiga resultat. Det som i akademiska 

sammanhang kommit att kallas för den Trebenta pallen utgör grunden i den modell som 

implementeras vid en HR-transformation och avser att leda till Värdeskapande HR. Detta sker 

genom att man delar upp personalfunktionen i tre delar: en serviceenhet, en expertenhet samt 

lokalt placerade strategiska partners. Samtidigt skiljer man mellan transaktionella och 

transformativa uppgifter, delvis med hjälp av  de olika rollerna i Ulrichs “Human Resource 

Champions”.  

 

Den kritik som presenterats om förändringsarbetet tyder på att det är svårt att uppnå det som 

benämns som Värdeskapande HR. Det kan vara svårt att skapa gemensamma uppfattningar 

om vad som ingår i respektive roller och vad som är strategiskt och konsultativt arbete. 

Trygghet i tidigare arbetsuppgifter och en högre grad av uppskattning av operativt arbete kan 

orsaka konflikter och avvikelser. Samtidigt riskerar förändringarna att skapa en 

konkurrenssituation mellan ledningsgrupper och personalavdelningen, då övergripande mål 

kan motsätta varandra. Modellen kan även leda till att personalfunktionen förlorar nödvändig 

verksamhetskunskap. Gemensamt för den kritiska forskningen som presenterats tyder på att 

det är mer komplext att genomföra en HR-transformation som uppfyller önskade resultat än 

vad förespråkarna menar. Det vi finner intressant att undersöka är om skillnaderna i de 

organisatoriska förutsättningarna mellan offentliga- och privata verksamheter ytterligare kan 

försvåra genomförandet av en framgångsrik ”HR-transformation”. De modeller som tidigare 

redovisats kommer i följande delar att beskrivas som en modell. Detta för att understryka att 

de olika modellerna sammanfaller i praktiken och tillsammans bildar en övergripande modell 

för omorganisering av personalarbete.  
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3. Teori 

___________________________________________________________________________ 

Det teorietiska avsnittet behandlar först Socialkonstruktionism, för att sedan lyfta upp 

relevanta begrepp ur nyinstitutionell teori. Avslutningsvis beskrivs en vidareutveckling av 

detta som kommit att kallas den skandinaviska nyinstitutionella teorin. 

____________________________________________________________________________ 

3.1 Socialkonstruktionism 

Inom det socialkonstruktionistiska perspektivet förespråkas att social interaktion främst kan 

härröras till det subjektiva medvetandet och att all interaktion innebär ett skapande av sociala 

konstruktioner. 

 

Berger och Luckmann menar att människor, när de ställs inför en beslutssituation, alltid i 

första hand väljer att utföra de sociala och praktiska handlingar som de är mest bekanta med. 

Detta beror på att de bekanta handlingarna håller sig inom ramen för de kognitiva mönster vi 

bildar och erbjuder oss möjligheten att minska antalet alternativa handlingar (Berger och 

Luckmann, 1998:69). I en arbetssituation kan detta tolkas som att aktörer kommer att föredra 

att utföra arbetsuppgifter som redan är bekanta för dem. Därtill kommer de troligen också att 

utföra uppgifterna med samma tillvägagångssätt som de tidigare gjort. 

 

Fenomenet att människor kategoriserar handlingar efter bestämda mönster benämns av Berger 

och Luckmann som institutionalisering (Berger och Luckmann, 1998:70). Institutioner, som 

författarna definierar det, innefattar också de vanor och uppfattningar som vi reproducerar och 

delar i en given miljö. Dessa institutioner skulle kunna vara en bidragande orsak till de 

svårigheter som kan uppstå när förändringsprocesser ska implementeras i organisationer, 

eftersom de sällan eller aldrig ifrågasätts av aktörerna (Scott, 2001, refererad av Thilander 

2013:24). Att institutionerna tas för givna leder slutligen till konsensus mellan aktörer 

gällande integrerade uppfattningar och handlingsmönster, vilket Berger och Luckmann kallar 

objektivering. 
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Objektivering uppstår när specifika handlingsmönster får en objektiv karaktär hos aktörerna 

(Berger och Luckmann, 1998:77). När nya aktörer äntrar sammanhanget blir föreställningar 

som är tillsatta för ett särskilt ändamål till historiska institutioner (Thilander, 2013:24). För att 

undvika upplösning av historiska institutioner krävs att de legitimeras. Detta innebär att 

handlings- och tankemönster omformuleras till att passa nya förutsättningar och integreras till 

att få nya betydelser, samtidigt som de ger ett underlag för att övertyga nytillkomna aktörer att 

fortsätta reproducera bestämda handlingsmönster. Legitimeringen hjälper aktörerna att 

begripa varför saker förhåller sig som de gör (Berger och Luckmann, 1966/2003:116, 

Thilander, 2013:25). 

 

När institutioner föråldras söker aktörer ofta alternativa handlingssätt eftersom rådande 

normer inte längre tycks relevanta. När detta blir ett påträngande problem för aktörer eller 

organisationer och när nya handlingsmönster inte alltid betraktas som önskvärda, utvecklas ett 

behov av specifika sociala kontrollmekanismer.  Normer, värderingar, riktlinjer eller 

styrdokument skulle kunna användas som exempel på kontrollmekanismer utformade för att 

underlätta implementeringen av nya handlingsförfaranden. Genom att skapa regler eller 

riktlinjer för handlingar uppmuntras upprepning av sättet de utförs på av aktörerna. När en 

handling fortsätter att upprepas blir den förr eller senare till en vanemässig handling och kan 

kategoriseras in bland de mönster som hjälper oss att välja mellan alternativ. Den 

vanemässiga handlingen kräver då en mindre ansträngning och kommer så småningom att 

uppfattas som mönstret (Berger och Luckmann,1998:69). 

 

Detta avsnitt har behandlat hur institutioner skapas och hur de påverkar individer och grupper 

genom institutionalisering, objektivering och legitimering. För att analysera en organisation 

krävs även att man vidgar perspektivet till att innefatta övergripande strukturer och ramar som 

omvärlden skapat och som organisationer verkar inom. Den nyinstitutionella teorin, som 

redovisas nedan, innebär ett försök att skapa begrepp som beskriver vilka medel som 

organisationer använder sig av för att hantera de utmaningar som de ställs inför och på olika 

sätt måste lära sig att hantera. 
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3.2 Nyinstitutionell teori: 

Bakgrund 

En viktig utgångspunkt i den nyinstitutionella teorin är att organisationer idag genomgår 

förändringar som gör de mer och mer likartade utan att dessa förändringar nödvändigtvis 

genererar en högre grad av effektivitet. Powell och Dimaggio beskriver hur organisationers 

individuella försök att hantera rationalitet, osäkerhet och restriktioner, ur ett kollektivt 

perspektiv leder till homogenitet i organisationers struktur, kultur och produktion (Powell och 

Dimaggio 1991:64). I och med detta har begrepp skapats för att analysera och förklara olika 

delar av de tendenser till homogenitet som organisationer numera uppvisar. Nedan följer en 

redovisning av begrepp hämtade från den nysinstitutionella teorin. 

 

Legitimitet 

Inom nyinstitutionell teori anser man att organisationer är underordnade större sociala system. 

Exempel på sociala system kan vara det samhälle och/eller det organisatoriska fält man är 

verksam inom. För att en organisation ska uppnå legitimitet måste den etablera normer och 

värderingar som överensstämmer med det aktuella sociala systemets. Dessutom krävs det att 

organisationens förbrukning av resurser är i linje med det som accepteras. En organisation är 

därmed legitim i den grad som den håller sig inom ramarna för det som accepteras inom det 

överordnade systemet. Då normer och värderingar ständigt förändras krävs det att 

organisationen följer det sociala systemets utveckling och ständigt strävar efter att etablera 

aktiviteter som möter de föränderliga kraven. På så vis behåller eller återskapar 

organisationen sin legitimitet (Eriksson-Zetterquist, 2009:104-105f). En organisation kan 

exempelvis tvingas att genomföra förändringar som kan påverka organisationens effektivitet 

negativt, men som ändå är nödvändiga för att berättiga organisationen legitimitet (Meyer och 

Rowan 1977:348). Ytterligare en källa till legitimitet kan vara organisatoriska relationer då 

legitimitet uppstår för att det kan kopplas till andra legitima subjekt, i det här fallet en annan 

organisation. Exempel på när detta kan uppstå är då en organisation använder sig av en 

välkänd och etablerad konsultfirma. Oaktat om de råd konsulten ger leder till förbättringar så 

skapar relationen en institutionell legitimitet (Eriksson-Zetterquist, 2009: 67,105). 
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Isomorfism 

Begreppet isomorfism omfattar i generella drag organisationsutveckling och kan skapa 

fördelar för en organisation. Genom att vara lika andra aktörer inom samma organisatoriska 

fält kan organisationen öka sina möjligheter att interagera med andra organisationer. Powell 

och Dimaggio argumenterar för att organisationer inte endast konkurrerar om resurser och 

marknadsandelar. Minst lika prioriterad är konkurrensen kring institutionell legitimitet, 

politisk makt och det som anses som lämpligt gällande sociala och ekonomiska aspekter 

(Powell och Dimaggio 1991:66). Dessa faktorer är exempel på hur företag genom isomorfism 

generar homogenitet och på så sätt skapar legitimitet för den egna verksamheten (Eriksson-

Zetterquist 2009:82). Aldrich menar att den enskilt viktigaste faktorn som organisationer 

måste ta hänsyn till är andra organisationer (Aldrich 1979:265). 

 

Ismorfism kan även uppstå då en organisation tvingas följa formella eller informella regler 

och riktlinjer för att inte uteslutas från det organisatoriska fältet. Ofta omfattas detta av lagar 

och andra författningar som begränsar organisationen att handla fritt. Exempelvis inträffar det 

då en organisation tvingas följa finansiella redovisningar, men också när det tvingas anpassa 

sin verksamhet för att uppfylla miljökrav och liknande. Detta fenomen kan också uppstå när 

en ledande aktör inom det organisatoriska fältet ställer krav på övriga organisationer som 

befinner sig i en beroendeställning till organisationen (Eriksson-Zetterquist 2009:79). 

Offentliga organisationer har genom sin naturliga koppling till staten (som dessutom i detta 

sammanhang kan beskrivas som en annan organisation inom fältet som utövar påtryckningar) 

andra förutsättningar än privata aktörer i detta hänseende. Detta innebär också en tendens till 

att organisatoriska strukturer inom offentlig verksamhet avspeglar regler som 

institutionaliserats och legitimerats av staten (Powell och Dimaggio 1991:68). 

 

Ett ytterligare exempel på begreppet isomorfism är de osäkra situationer som uppstår när 

organisationen lider av brist på någon form av legitimitet i sitt handlande. Organisationens 

lösning på problemet blir således att imitera en mer framgångsrik konkurrent (Eriksson-

Zetterquist 2009:80). Den svenska offentliga sektorn, som genomfört omfattande 

organisationsförändringar från 1980-talet och framåt, utgör ett högst relevant exempel på 

denna typ av isomorfism, eftersom delar av reformerna hämtats från den privata tjänstesektorn 

(Stern 1999:85). 
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Myter 

Ett ytterligare begrepp som är centralt för den nyinstitutonella teoribildningen är myter. 

Eriksson-Zetterquist menar att de formella strukturer som organisationer präglas av inte utgör 

en tillräckligt nyanserad bild för att beskriva en organisation. De formella strukturerna speglar 

snarare många gånger  omvärldens krav och förväntningar på organisationen. Istället för att 

exempelvis tekniska lösningar, rekryteringsprocesser och informationshantering utformas för 

att uppnå hög effektivitet, används de för att verksamheten ska legitimeras genom att framstå 

som modern och rationell. De delar av den formella strukturen som på detta sätt slutligen 

blivit institutionaliserade, kan alltså beskrivas som en del av de myter som uppstår i 

organisationer.  

 

Eftersom organisationer strävar efter att uppnå och förverkliga samma typ av myter kommer 

de i förlängningen också blir mer likriktade i sin formella struktur. Myterna utgör alltså en av 

flera förklaringar till att isomorfism uppstår (Eriksson-Zetterquist 2009:66). Eriksson-

Zetterquist menar därmed att formella strukturer i första hand fungerar som legitimerande 

redskap, snarare än att de har en direkt påverkan på hur och varför organisationer fungerar. 

Meyer och Rowan tillägger att organisationer vars strukturer blivit isomorfa med hjälp av 

dessa myter ofta minskar intern koordination och kontroll för att upprätthålla legitimitet. 

Strukturer löskopplas därmed från varandra och ifrån de verkliga aktiviteter som sker inom 

organisationen. Istället för utvärdering, inspektion och koordination dominerar istället 

förtroende som det främsta sättet att styra organisationen (Meyer och Rowan 1977:340). 

Löskoppling 

Diskrepansen mellan formella strukturer och det arbete som faktiskt utförs i organisationer 

har beskrivits genom begreppet löskoppling. Strukturer som byggs upp parallellt med den 

formella och som består av verkliga förhållanden inom organisationen kallas för informella 

organisationsstrukturer. Den formella strukturen är flexibel i det avseende att lagar och andra 

normer relativt snabbt kan förändra hur den är uppbyggd. Den informella strukturen är istället 

av mer statisk karaktär och fungerar som ett sätt att synkronisera vad människor gör inom 

organisationen (Eriksson-Zetterquist 2009:69). Det som i praktiken uträttas inom 

verksamheten behöver därför inte överensstämma med vad organisationer säger att de vill 

göra (Holmblad Brunsson 2002:137). 
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3.3 Skandinavisk nyinstitutionell teori 

Inom den skandinaviska traditionen ämnar man förklara varför liknande förändringar i olika 

organisationer ofta sker samtidigt, med grund i samma idéer och modeller. Ur detta perspektiv 

betraktas organisationers val av managementmodeller som baserade på moden snarare än på 

rationella grunder (Eriksson-Zetterquist, 2009:131). Brunsson beskriver hur beslut om 

reformer och åtgärder för att genomföra dem ofta präglas av en särkoppling eftersom ett 

beslut i en organisation inte nödvändigtvis kommer att resultera i att medarbetare agerar i 

enlighet med det. En förklaring till detta tycks vara att individuella ideologier präglar arbetet i 

högre utsträckning än organisationens dominerande ideologi (Brunsson 1989/2002 refererad 

av Eriksson-Zetterquist, 2009:115). När idéer prövas av framåtsträvande organisationer och 

dessa på olika sätt visar sig framgångsrika detta leda till att andra organisationer också väljer 

att använda sig av samma modeller. Den process i vilken en idé leder till handling och 

slutligen utmynnar i en stabiliserad institution kallas inom den skandinaviska teoribildningen 

för översättning. Begreppet beskriver alltså hur organisationer tar till sig av idéer, anpassar, 

implementerar och slutligen reproducerar dessa (Eriksson-Zetterquist, 2009:129). 

 

Den tidigare forskningen som redovisats i uppsatsen är tänkt att beskriva hur Ulrichs modeller 

har formulerats i teorin samt att belysa strukturella och organisatoriska förutsättningar som 

kan finnas i en offentlig verksamhet, eftersom modellerna ursprungligen är utformade för 

privat sektor. Avsnittet som behandlar teoretiska utgångspunkter för studien syftar till att 

beskriva varför organisationer väljer vissa modeller före andra och varför detta inte 

nödvändigtvis skulle innebära att arbetet i organisationen förändras på ett avgörande sätt. 

Slutligen beskriver avsnittet hur, formella strukturer kan skilja sig från vad som faktiskt utförs 

i organisationen. 

 

 

 

3.4 Frågeställningar: 

 Hur implementerades modellen? 

 Hur fungerar modellen när den översätts till en offentlig organisation? 

 Hur ser relationen ut mellan strateger och konsulter? 



 
 
 

29 
 

4. Metod 

______________________________________________________________________ 

I följande avsnitt redovisas hur studien genomfördes. Inledningsvis presenteras använd metod, 

intervjuguide samt analysmetod och metoddiskussion. Därefter presenteras etiska 

överväganden, följt av en beskrivning av den organisation som undersöktes i studien. 

Avslutningsvis beskrivs val av intervjupersoner, samt en presentation av de intervjupersoner 

som deltog i studien. 

______________________________________________________________________ 

4.1 Använd metod 

Denna studie genomfördes med hjälp av en kvalitativ ansats. Anledningen till detta var att vi 

ansåg att vår frågeställning och syfte, precis som Trost beskriver det kvalitiva metodvalet, 

handlade om att finna och undersöka mönster i empirin (Trost 1994:22). 

4.2 Intervjuguide 

Insamling av data skedde genom semistrukturerade intervjuer. Detta innebär att man på 

förhand bestämt vissa ämnen som ska beröras, men med en viss öppenhet för att samtalet kan 

ta nya vägar via associationer eller följdfrågor (Dalen 2004:30). I den intervjuguide som 

utformades beskrevs olika rubriker för respektive tema, kompletterat med färdigformulerade 

frågor att falla tillbaka på om nödvändigt för att hjälpa samtalet framåt. 

 

De teman som intervjuguiden omfattade var inledning, arbetsbeskrivning, omstrukturering 

och relationer. Temat inledning användes för att fastställa vilken förvaltning respondenten 

arbetade för samt vilken position i organisationen som personen haft. Exempelvis kunde 

frågorna röra vilka affärsområden strateger ansvarade för eller vilket verksamhetsområden en 

konsult var specialist inom. Arbetsbeskrivning avsåg att undersöka hur respondenten formellt 

definierade de förväntningar och ansvarsområden som ingick i dennes anställning samt att 

undersöka om respondenten ansåg att dessa förväntningar och ansvarsområden stämde 

överens med det som arbetet informellt kunde innebära. Omorganisering var i huvudsak tänkt 

att undersöka respondentens uppfattning om arbetsfördelningen och om de olika rollerna 

blivit tydligare respektive otydligare jämfört med innan HR-transformationen genomfördes. 

Temat relation ämnade fokusera på den arbetsbeskrivning som rör samarbete mellan 



 
 
 

30 
 

expertenhet och strategisk partners. Teman i de olika intervjuerna var tänkta att i så hög grad 

som möjligt likna varandra mellan de intervjuer som skedde med HR-strateger och HR-

konsulter, eftersom detta underlättar jämförelser mellan de olika svaren och därmed öka 

validiteten. 

4.3 Analysmetod 

Resultaten från datainsamlingen dokumenterades i första hand via ljudinspelning, vilka senare 

transkriberades inför kodning. Kodningen skedde med hjälp av programmet Atlas-Ti, där citat 

delades in efter ett antal koder som beskrev ämnesområden, för att lättare kunna överblicka 

materialet. Det material som sedan valdes ut kategoriserades efter ett antal teman, vilka 

beskrev olika delar av den teoretiska utgångspunkten för studien. Därefter valdes de 

beskrivningar och rena citat ut som ansågs relevanta för studiens frågeställningar. 

 

4.4 Etiska överväganden 

De etiska riktlinjer som använts i denna studie är hämtade från vetenskapsrådets publikation 

“ orskningsetiska principer”. Där redovisas fyra olika etiska krav som en studie bör uppfylla 

för att skydda deltagande individer. Dessa regler innefattar informationskravet, 

nyttjandekravet, konfidentialitetskravet och samtyckeskravet. Informations- och 

samtyckeskravet har uppfyllts genom eftersom respondenterna redan i den inledande 

kontakten informerats om studiens syfte och en tydligt redovisad institutionsanknytning. 

Denna inledande kontakt togs med hjälp av e-post. Vi har dessutom betonat frivilligheten 

genom att utforma den inledande kontakten som en förfrågan till respondenten angående 

dennes villighet att ställa upp som informant. Samtycke har även aktualiserats när kontakten 

med respondenterna förmedlades, vilket gjordes med hjälp av medarbetare. Innan intervjuerna 

har deltagarna muntligen informerats om att de uppgifter som lämnas endast kommer att 

användas i forskningssyfte. Därtill har respondenterna fått information om hur resultaten 

kommer att offentliggöras. Detta görs i huvudsak i en kandidatuppsats, men även i en 

komprimerad rapport till uppdragsgivaren. För att uppfylla konfidentialitetskravet har vi 

anonymiserat deltagarna vid redovisningen av resultaten, vilket deltagarna även informerats 

om innan intervjun börjat (Vetenskapsrådet 2002) 
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4.5 Metod - diskussion 

Vår studie har till viss del utformats av det som kommit att kallas tillämpad forskning. Detta 

innebär forskning som inte primärt syftar till skapa eller utveckla nya begrepp och teorier 

(Kjaer 1991:14). Repstad beskriver tillämpad forskning som att forskaren strävar efter att 

undersöka ett problem som en annan intressent, exempelvis en icke-akademisk instans, vill ha 

mer information om. Inför denna studie upprättades kontakt med en HR-chef inom Uppsala 

kommuns produktionsförvaltning Vård och Bildning, i hopp om att utföra tillämpad forskning 

inom organisationen. Uppsala kommun hade några år tidigare genomfört en omfattande 

förändring i arbetet med personalfrågor. Därav föll det i båda parters intresse att utföra en 

kartläggning av denna förändring med fokus på relationen mellan organisationens 

Expertenhet och dess strategiska partners. 

  

En aspekt som bör adresseras vid utförandet av tillämpad forskning är att deltagare i fältet får 

chansen att påverka och forma vår förståelse av problemet. Grundantagandet att det finns en 

inneboende konflikt mellan rollbeskrivningarna och vad HR-strateger och HR-strateger utför 

för arbete, kan direkt härledas till de beskrivningar som vi fått från de chefer som tagit 

beslutet att låta oss ta del av fältet. Detta kan innebära en risk för tillskrivande i tolkningen av 

meningsinnebörder. Aspers menar också att det finns en etisk aspekt av detta tillskrivande 

som är viktig att ta hänsyn till. “Utan att beakta aktörernas mening riskerar hon att enbart 

tillskriva mening till dem” (Aspers, 2007:39). I det resultatavsnitt som senare presenteras har 

vi gjort oss medvetna om risken i att som forskare tolka mening med ingången att alla aktörer 

anser att ett reellt och påträngande problem existerar. 

 

Under tiden som datainsamlingen skedde förändrades också intervjumetoderna. Från att i 

början ha använt oss av ett färdigformulerat frågebatteri som sorterats in under teman, 

övergick angreppssättet mer och mer till att formas som en diskussion inom ramarna för de 

teman som vi ursprungligen formulerat. Detta innebar för vår del en större flexibilitet 

eftersom det tillät oss att ställa följdfrågor och gav intervjupersonen större utrymme för att 

resonera kring de frågor som den ansåg viktiga. Nackdelen med detta är att vi riskerade att 

glömma att ställa frågor som vi ansåg som relevanta för studiens syfte. Intervjuerna 

genomfördes på vederbörandes arbetsplats, vilket kan ha påverkat respondenternas svar. Detta 

eftersom frågorna som diskuterades behandlade ämnen som på ett ingående och ibland kritiskt 

sätt berörde den miljö vi just då befann oss inom. Huruvida medvetenheten om att berörda 
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kollegor skulle kunna läsa respondenternas svar, trots utlovad anonymitet, påverkat resultaten 

tycks svårt att spekulera i. Vi nöjer oss därför med att konstatera att detta kan ha varit en 

påverkande faktor. 

 

4.6 Presentation av Uppsala kommun 

Den organisation som studien avser att undersöka är Uppsala kommun. Kommunen har ca 

14.000 anställda och är i och med det en av landets största organisationer. Kommunen 

organisation består i grova drag utav Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen, 

kommunledningskontoret, en rad olika Uppdragsnämnder samt två produktionsförvaltningar. 

För en komplett bild av samtliga delar av organisationen se bilaga 1, “Organisationsschema - 

Uppsala kommun”. 

 

Kommunstyrelsens (KS) ansvarar för att kommunfullmäktiges beslut genomförs och här 

ansvarar man för näringslivsfrågor, kommunens ekonomi och de övergripande 

arbetsgivarfrågorna inom kommunen. Kommunledningskontoret (KLK) fungerar som en 

stödjande funktion i kommunstyrelsens arbete (Uppsala.se). 

 

 

Vård & bildning (V&B) är en produktionsförvaltning inom Uppsala Kommun med över 

10.000 anställda.  Vård & bildning  är indelad i tre enheter: Vård & omsorg, Kultur & 

samhälle och Utbildning & lärande. Totalt finns 14 st “affärsområden” inom V&B där man 

tillsammans erbjuder man bland annat barnomsorg, grundskola, personlig assistans, äldrevård, 

 bibliotek och andra kulturella aktiviteter. Som produktionsförvaltning grundar Vård & 

bildnings intäkter utifrån de tjänster som säljs, exempelvis skolpengen (vardochutbildning.se) 

 

Teknik & service (T&S) är ytterligare en produktionsförvaltning inom kommunen och 

ansvarar för renhållning av kommunens allmänna utrymmen såsom parker och gator samt 

drift och skötsel av fastigheter och anläggningar i kommunens ägor. Utöver underhållning 

utgör också T&S den interna service enheten inom kommunen som omfattar it-, ekonomi-, 

löne- och HR-center (Uppsala.se)  
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Sedan början av 2000-talet använder sig kommunen utav en beställar-utförar modell, där 

Kommunstyrelsen (KS) formulerar uppdrag till Uppdragsnämner (UN).  Uppdragsnämnderna 

delegerar sedan uppdragen vidare till kommunens produktionsförvaltningar Vård & bildning 

och Teknik & Service. Se figur 3. 

   (Figur 3)  

4.8 Val av intervjupersoner 

I den inledande fasen av studien planerades det att utföra en förstudie i syfte att kartlägga om 

det fanns delar av förändringen av personalarbetet som kunde uppfattas som mer 

intresseväckande än andra. Under denna fas konstaterades att det inte fanns någon acceptans 

för att delta i förstudien bland medarbetarna. Det resulterade i att förstudien istället utgick från 

styrdokument, men det påverkade även urvalsprocessen i huvudstudien. I ett försök att öka 

möjligheterna till acceptans för att delta i huvudstudien valde vi att utföra ett styrt 

slumpmässigt urval, vilket innebär att vi begränsade intervjuobjekten till deras 

arbetsbefattning som strateg eller konsult(Trost, 1994:33). Utifrån detta har vi kontaktat 

personer, utan att ta hänsyn till exempelvis ålder, kön, arbetslivserfarenhet eller vilket 

affärsområde de arbetat inom. Anledningen till att vi valde ett sådant urval var att de 

potentiella intervjupersonerna inte skulle känna sig utpekade. I och med det begränsade 

antalet intervjuer så hade det ideala urvalet i studien varit att utföra intervjuer med specifika 

HR-stateger och HR-konsulter som i hög grad arbetar inom samma fält. Ett slumpmässigt 

urval kan i studiens sammanhang leda till att konsultens verksamhetsområde skiljer sig i hög 

grad med det fält som strategen eller konsulten arbetar inom, och på så vis försvåra 

jämförelser mellan de olika temana i intervjuguiden. Ett sådant urval kan påverka validiteten i 

studien negativt om samarbetet mellan de utvalda respondenterna är låg, och vi får ett så 

kallat skevt urval (Trost, 1994:33). 
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4.9 Intervjupersonerna 

 

HR-Strateger (Arbetar närmast affärsområdeschefer d.v.s ute i “linjen”: 

IP1: Har arbetat med personalfrågor inom Uppsala kommun i ca 20 år och har arbetat som 

strateg sedan omorganiseringen 2007 och är utbildad i området. 

 

IP2: Har arbetat som strateg på Uppsala kommun i över två år, har i grunden en utbildning 

som inte direkt är kopplad till personalarbete. 

 

IP3: Har en personalrelaterad utbildning och har arbetat som strateg på Uppsala kommun i 

över två år och har närmare 10 års erfarenhet av personalarbete. 

 

IP4: Har arbetat som strateg sedan omorganiseringen 2007 och har arbetat i kommunen i ca 

20 år. Personens utbildning är ej undersökt. 

 

HR-Konsulter (Arbetar på HR-center): 

IP5: Har arbetat som konsult på Uppsala kommun i drygt 1 år men har tidigare erfarenhet som 

HR-konsult inom en annan kommun. Personen har en personalrelaterad utbildning. 

 

IP6: Har arbetat som konsult sedan omorganiseringen 2007 men arbetade tidigare som 

personalchef. Personen har över 25års erfarenhet personalrelaterat arbete och har sedan 

tidigare fackliga meriter. 

 

IP7: Har arbetat med konsultrelaterade personalfrågor inom kommunen i snart 20år. Under ett 

tillfälle har personen även arbetat som chef inom kommunen. 

 

HR-Chefer: 

IP8: Arbetade som kommundelschef innan omorganiseringen 2003 (se 5.1 “Genomförande av 

förändringen” för information om omorganiseringen). Personen arbetar nu som HR-chef på 

Vård & Bildning och var en nyckelperson i genomförandet av HR-transformationen.   

 

IP9: Är HR-chef på HR-center sedan det öppnade 2007. Har tidigare erfarenhet som lärare, 

säljare och konsult med gedigna erfarenheter av förändringsarbete av personalfunktionen. 
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5. Resultat 

______________________________________________________________________________ 

Kapitlet avser att återge den information vi tagit del av under intervjuerna samt vår tolkning 

av de interna dokument som vi bearbetat. Inledningsvis presenteras en kort genomgång av hur 

Uppsala kommuns personalarbete organiserats ur ett historiskt perspektiv. Sedan presenteras 

syftet med den HR-transformation som kommunen genomfört, följt av en presentation av 

kommunens översättning av modellen. Därefter återges hur intervjupersonerna definierar de 

olika rollerna inom modellen, hur modellen introducerades samt avvikelser från uppdraget 

som konsult respektive strateg följt av en redogörelse av relationen mellan konsulten och 

strategen. Kapitlet avslutas sedan med intervjupersonernas åsikter om övergripande för- och 

nackdelar med modellen. 

______________________________________________________________________________ 

5.1 Genomförande av förändringen 

 

Inom organisationen används ofta begreppet HR för att beskriva arbetet med 

personalrelaterade frågor. Titlar som HR-chef, HR-strateg och HR-konsulter avser olika 

former av arbete med personalfrågor. Avdelningarna som arbetar med dessa frågor refereras 

till som “HR-avdelning” eller “HR-funktion”. Vi har i möjligaste mån försökt att frångå dessa 

termer eftersom de sällan har en enhetlig betydelse. Däremot har vi återgett dessa begrepp då 

intervjupersoner uttryckligen valt att använda sig av dem. 

 

Följande avsnitt grundar sig i interna dokument samt kompletterande information från 

intervjuperson 8, som arbetat HR-chef inom kommunen under en längre tid. 

 

Uppsala kommun (innan år 2007) 

År 2003 gjordes en omfattande omorganisering av den hela kommunala verksamheten. 

Tidigare bestod kommunen av 14 självständiga kommundelar, där varje kommundel hade en 

egen stab för hantering av ekonomi och personalfrågor. Omorganiseringen innebar att de 14 

kommundelarna slogs ihop till en. Man började skilja mellan uppdrag och produktion (se 
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förklaring under rubrik 4.7), därmed startades två nya produktionsförvaltningar: Teknik & 

Service och Vård & Bildning. 

I samband med att man slog ihop de olika kommundelarna till en förvaltning förändrades 

också personalarbetet inom den kommunala verksamheten. Man ville centralisera och 

effektivisera arbetet med personalfrågor och öppnade på så vis ett lönecenter och faktura-

service under Teknik & Service förvaltning. Där skedde all hantering av löneutbetalningar 

och faktureringar via leverantörsavtal där tjänsterna köptes internt inom kommunen. 

 

För Vård & Bildning innebar omorganiseringen att man tilldelades 26 st konsulter som 

placerades där det fanns behov inom de nya förvaltningen. Vissa av konsulterna hade tidigare 

varit personalchefer direkt under kommundelschefen, och andra hade begränsade erfarenhet 

inom personalarbetet. Det resulterade i att de olika verksamhetsområdescheferna hade varierat 

stöd av sin konsulter, vissa chefer fick ett väldigt bra strategiskt- och operativt stöd, medan 

andra endast hade ett operativt stöd. Det fanns ingen formell intern ranking, men en informell 

på grund av tidigare erfarenheter inom organisationen. Trots det hade de i vissa fall samma 

formella ansvar inom den nya organisationen vilket påverkade balansen av kompetens inom 

organisationen negativt. 

HR-transformationens och dess syfte för Uppsala Kommun 

Enligt intervjuperson 8 genomfördes år 2007 en omorganisering av hela personalarbetet inom 

Uppsala kommun. I den inledande fasen besökte man Västerås kommun som tidigare 

genomfört en HR-transformation efter Ulrichmodellen. Man var även i kontakt med 

Helsingborg och Göteborg under förändringsprocessen. Enligt interna dokument var det 

övergripande syftet med förändringen att man ville skapa en mer enhetlig personalfunktion 

med en arbetsgivare- och personalpolitik med gemensamma “HR-processer” oavsett 

verksamhet. Man ville även säkerställa kvaliteten i arbetet genom att skapa likartade regelverk 

för att minska risken för misstag, öka tillgängligheten till ett “HR-stöd” med 

specialistkompetens och arbeta mot där efterfrågan är som störst inom verksamheten. Man 

ville också minska beroendet av enskilda individer. Avslutningsvis avsåg förändringen att öka 

effektiviteten och  ett förbättrat resursutnyttjande genom en högre tillgänglighet av 

självservice och en HR-support som var tänkt att kunna hantera fler ärenden med samma 

resurser.  
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Intervjuperson 9 menar på att man i kommunens översättning av modellen inte arbetar med 

begreppet “Värdeskapande HR”. Kommunens modell avser dock att vara värdeskapande i 

linje med Ulrich tankar, men istället använder man termer som ”kundnytta och ”mervärde”. 

Intervjuperson 8 arbetar som HR-chef och menar på att det fanns ett visst motstånd till 

förändringarna av personalfunktionen bland verksamhetscheferna ute i de olika 

verksamheterna. 

 

“År  2007 drev vi igenom det här, ganska resolut får jag säga. Våra verksamhetschefer var 

inte riktigt med på det här, de ville äga hela sitt administrativa stöd och känna att de hade det 

hos sig. De såg inte vitsen med det här. men jag tror att dem såg väldigt mycket till sig själva 

och inte till sina underställda chefer. De ansåg att det var väldigt bekvämt att ha 

personalfunktionen hos sig”. (IP8) 

5.2 Resultatet av personalfunktionens omorganisering 

I följande avsnitt presenteras Uppsala kommuns översättning av den “trebenta pallen” med ett 

Service center, en Expertenhet (HR-center) och lokalt förankrade Strategiska partners (HR-

strateger). Då fokus i studien avser att kartlägga relationen mellan Expertenheten och 

Strategisk partner, så presenteras en mycket begränsad redogörelse av kommunens Service 

center. Enligt interna dokument finns det, utöver de tre funktionerna i den “trebenta pallen”, 

en fjärde HR-funktion på Uppsala Kommun som utgörs av Kommunledningskontoret (KLK). 

Se figur 4. 

(Figur 4) 
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På Kommunledningskontoret ansvarar man för den övergripande kommunala 

personalpolitiken och där sitter även personaldirektören för hela Uppsala kommun. HR-

funktionen på Kommunledningskontoret kan formulera uppdrag till Expertenheten och 

Strategiska partners som stäcker sig utanför de ordinarie ansvarsområdena inom de båda 

enheterna. 

 

Service center Kommunens Service center utgörs av bland annat lönecenter, ekonomicenter 

och datacenter och är den del av förvaltningen Teknik och Service. På lönecenter sker allt 

renodlat administrativt arbete, exempelvis löneutbetalningar. 

Expertenhet - HR-Center 

Följande avsnitt grundar sig i interna dokument samt kompletterande information från 

intervjuperson 9 som är chef för enheten. HR-center tillhör produktionsförvaltningen Teknik 

& Service och är kommunens svar på en Expertenhet. På HR-center arbetar man med mer 

kvalificerat operativt arbete än exempelvis lönecenter. På HR-center arbetar 23 medarbetare 

som tituleras HR-konsulter. HR-Center ska agera som en extern konsultfirma trots att den 

drivs i kommunal regi. Trots att HR-center ska betraktas som en extern aktör finns inte 

möjligheten att vända sig till en konkurrerande konsultfirma, och på så vis är den kommunala 

verksamhetens valmöjligheter vad gäller konsultativt personalarbete låst till HR-center. 

Årsavtal tecknas mellan de olika verksamheterna och HR-center som följa upp av en årlig 

utvärdering samt en kvalitetsuppföljning. Tjänster som inte ingår i ett specifikt avtal debiteras 

extra mot berörd verksamhet som också betraktas som kunder (PPT, studentbesök oktober 

2013). 

 

På HR-center finns fem övergripande tjänsteområden, exklusive arbetsrätt som övergripande 

stödjer verksamheten, samt HR-supporten som bemannas roterande av konsulter. Inom varje 

tjänsteområde finns det flera mindre verksamhetsområden där varje konsult är specialist inom 

minst två verksamhetsområden. Se figur 5.  
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(Figur 5) 

 

Vad som beskriver konsultens ansvar och roller som uppdraget omfattar diskuteras vidare i 

avsnitt “5.3.2”. 

 

Strategisk partner / HR-Strateg 

Följande avsnitt grundar sig i interna dokument samt kompletterande information från 

intervjuperson 8. 

Kommunens strategiska partners, betecknas av personer inom organisationen som HR-

strateger. Det finns totalt 6 strateger som är fördelade på 14 olika “affärsområden”. 

Grundskolan är ett exempel på ett av14 affärsområden.  Inom de tre enheterna Vård och 

omsorg (V&O), Kultur & samhälle (K&S) och Utbildning och Lärande (U&L) finns en HR-

chef alternativt en biträdande HR-chef inom respektive enhet. HR-cheferna är strategernas 

formella chefer, även om strategens huvudsakliga uppdrag går ut på att stötta 

affärsområdescheferna. 4 av strategerna arbetar inom enheten Utbildning och lärande och 2 

arbetar inom Vård & Omsorg. Då enheten Kultur & samhälle utgör en förhållandevis liten del 

av verksamheten ansvarar HR-chefen för det strategiska arbetet inom denna enhet. Samtliga 

strateger är placerade i samma byggnad som deras affärsområdeschefer, med andra ord 

arbetar strategerna lokalt med sitt uppdrag. Det förekommer även samarbeten mellan strateger 

inom respektive enhet då man har gemensamma möten inom HR-linjen på Vård & bildning. 
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Organisationsschema för personalfunktionen på Vård & bildning, se figur 6: 

 (Figur 6) 

Vad som karaktäriserar strategernas uppdrag diskuteras vidare i avsnitt “5.3.1”. 

 

5.3 Rollfördelning mellan personalfunktionerna 

Rollfördelning utifrån Ulrichs HR-champions. 

När HR-transformationen utformades beaktade man enligt intervjuperson 8 Ulrichs olika 

roller. På Uppsala kommun är tanken att HR-strateger ska anta rollen som både 

Strategiskpartner och Förändringsagent, medan HR-Konsulter motsvarar Administrativ expert 

och Medarbetarspecialist. 

Därmed fördelades alltså rollerna inte genom att en medarbetare ansvarade för en enda roll.  

Modellen innebär att båda rollerna innefattar både processinriktade och personrelaterade 

moment. Konsulterna utför uppdrag som en administrativ expert genom att de utvecklar 

system för att underlätta administrativa processer för chefer i linjen. Det personrelaterade 

perspektivet täcks av den kontakt med linjen som HR-center tillhandahåller, främst genom 

dess telefontjänst, men kontakt med linjen sker även mer ingående då uppdrag med en 

specifik linjechef sträcker sig över en längre period. 

 

Fördelningen mellan rollerna sker också genom en skiljelinje mellan långsiktiga strategiska 

uppdrag och kortare operativa uppdrag enligt Ulrichs modell. Inom Uppsala kommun arbetar 

strateger med långsiktiga processer som exempelvis omställning och löneutveckling. 

Konsulterna hanterar istället exempelvis rehabärenden, arbetsrättsliga frågor, rekrytering och 

arbetsmiljö. Den formella utformningen av uppdragen tycks oftast stämma med vad 
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medarbetare verkligen utför för arbete i praktiken och det arbete som rollerna är tänkta att 

utföra enligt Ulrichs modell. Dock sker vissa avvikelser från dessa uppdrag, vilket kommer att 

diskuteras mer ingående under “5.5 Avvikelser från uppdragen” 

5.3.1 Hur är rollen som strateg utformad? 

I den inledande fasen av omorganiseringen formulerades strategens roll, ansvar och 

arbetsuppgifter i dokumentet “HR-projektet 2007” (se bilaga).  Sedan dess har flera mindre 

förändringar genomförts löpande och ansvarsområden och förväntningarna i strategens 

uppdrag har delvis förändrats. I det senaste dokument som analyserats i denna studie omfattas 

strategens uppdrag i generella drag att utgöra ett stöd till affärsområdeschefen i arbetet med 

att ta fram och verkställa affärsplanen inom de affärsområden strategen är ansvarig för. 

Strategens uppgift är med andra ord att säkerställa att personalfunktionen är effektiv utifrån 

ekonomiska aspekter. Utöver det ska strategen bland annat arbeta med utveckling av Vård & 

bildnings personalstrategier och fokusområden, samt med ledarförsörjning, ledarstöd och 

ledarutveckling. När strategier formulerats ska konsulterna ta över uppdraget och utföra det 

rent operativa arbetet som följer. Utifrån intervjuerna kan man konstatera att strategerna inte 

anser sig ha någon nedskriven arbetsformulering av sitt uppdrag, däremot uppfattar inte 

strategerna sin roll som otydlig. En strateg uttrycker: 

 

“Även om jag säger att vi inte har någon arbetsbeskrivning, så har vi i strateggruppen haft diskussioner om vad 

som ingår i uppdraget, för att kunna hitta gemensamma nämnare. Så det känns inte oklart, även om det inte finns 

en skriftlig arbetsbeskrivning. Från cheferna kommer en arbetsbeskrivning, även om den är muntlig, och då 

menar jag att det är cheferna i HR-linjen som säger det.” (IP2) 

 

En strateg definierar sin roll som en mental partner till affärsområdeschefen, som denna kan 

bolla personalfrågor med långsiktig strategisk karaktär, men vad strategen gör specifikt kan 

fluktuera över tid (IP1).  Denna definition tycks i hög grad vara enhetlig med andra strategers 

syn på sitt uppdrag, men vad det i praktiken innebär att arbeta som strateg har visat sig vara 

svårt att förstå för andra medarbetare inom organisationen, och framförallt för de konsulter 

som jobbar mot strategen. En strateg tolkar sitt uppdrag enligt följande: 

              

“Jag anser att det är min skyldighet att ha en framtidsplan, att jag måste tänka 5,10,15 år framåt. Och det är min 

skyldighet att se chefen, att jag går med dem från början till det är klart. Det är inte klart förrän det är klart! Som 

strateg kan vi inte släppa någonstans, vi måste hålla i hela vägen ut, annars kan det leda till oanade 

konsekvenser, jag tar nog det på ett väldigt stort allvar.” (IP4). 
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5.3.2 Hur är rollen som HR-konsult utformad?  

Konsulternas uppdrag är i huvudsak att stödja chefer över hela kommunala verksamheten 

inom ramarna för de avtal som årligen tecknas mellan HR-center och respektive verksamhet. I 

likhet med strategernas uppdrag så finns ingen enhetlig arbetsbeskrivning för vad som ingår i 

konsultens uppdrag. IP 9 menar på att konsultens uppdrag/arbetsbeskrivning fastställs i 

medarbetarsamtal tillsammans med personalchefen på HR-center. Intervjuperson 5 arbetar 

med verksamhetsområdet arbetsmiljö och uppfattar att uppdraget som konsult går ut på att 

hjälpa chefer att göra rätt genom att stötta chefen och ge infallsvinkar som saker de inte tänkt 

på, och att hjälpa dem framåt i olika ärendet. Den chef som beställer en tjänst av konsulterna 

är per definition ägare av ärendet, ibland kan det uppstå problem  då beställaren förväntar sig 

att konsulterna ska ta över ärendet helt. När sådana situationer uppstår är det viktigt att 

pedagogiskt förklara för den berörda chefen vem som äger och ansvarar för ärendet. Att 

konsultens roll är att utgöra ett stöd och att hjälpa dem att utföra uppgiften rätt, att se till att 

alla papper är på plats och att den juridiska delen håller innan man går till avslut.   

 

Många konsulter har också en generalistkompetens i botten och behärskar många olika 

verksamhetsområden, därav förekommer det att man de växlar mellan olika områden efter 

behov och efterfrågan. Att växla mellan olika verksamhetsområden uppfattar IP7 som roligt 

och utvecklande. 

 

“Vårt HR-center är ju som en amöba, och det beror ju på vilka uppdrag vi får och var vi jobbar inom olika 

områden, så man flyttar ju lite vart man är på grund av efterfrågan då.” (IP7). 

 

I relation till HR-strategerna handlar HR-konsulterna uppdrag är i grund och botten att 

omvandla strategier till konkreta handlingar, alltså att utföra de operativa delarna inom den 

strategiska processen. Konsulterna är lokaliserade i en separat avdelning medan strategerna 

arbetar “närmare” de chefer som samtliga personalmedarbetare är tänkta att stödja. Detta 

betyder att strategerna har en tätare kontakt med verksamheten och linjen av chefer. Det råder 

dock otydligheter gällande när i processen HR-konsulten ska ta sig an uppdraget. 

5.3.3 Hur uppfattar strateger och konsulter varandras uppdrag och hur uppfattas 

modellen utanför HR-linjen? 

Det finns en rådande uppfattning om att båda parter har svårt att förstå den andres uppdrag, 

samtidigt som man hävdar att de egna uppdraget är klart och tydligt. En strateg (IP2) menar 
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att det finns en medvetenhet om att konsulterna har svårt att förstå strategens uppdrag, 

samtidigt konstateras att respondenten anser sig ha en tydlig bild av vad konsulternas uppdrag 

omfattar. IP2 uttrycker en viss förståelse för varför konsulterna har svårt att förstå strategens 

uppdrag, “att spegla affärsområdeschefens uppdrag, hur tydligt är det?”. Det finns stora 

likheter vad gäller konsulternas uppfattning om strategens uppdrag. En konsult (IP5) förklarar 

situationen genom följande citat: 

 

“Vi har klara beskrivningar med vad vi ska göra, det är tydligt. Däremot vad vår roll kontra strategens roll, där är 

det väldigt diffust, det är en del strateger som går in och gör konsultarbete, vilket dom egentligen inte ska göra”. 

(IP5) 

 

Intervjumaterialet pekar på att rollerna är svagt förankrade ute i verksamheten. IP7 menar på 

att det är vanligt att chefer ute i linjen ofta pratar om HR som en enhetlig funktion och att de 

inte har någon aning om vart de ska vända sig. Även strategerna uppfattar att cheferna har 

svårt att se avgränsningen mellan strateger och konsulter, men anser att problemet har minskat 

med tiden. 

 

“Den första tiden så fick man mycket av de här operativa frågorna. Då fick man lite snyggt och snällt styra bort 

det från enhetscheferna och säga att nästa gång du har de här frågorna så kan du ringa HR-supporten, då får du 

svar direkt, det var en ganska lång period som man  fick uppfostra cheferna att ringa till rätt ställe.” (IP4) 

5.4 Hur introducerades/presenteras modellen? 

Som det tidigare presenterats så tyder resultatet i studien på en diskrepans mellan hur 

konsulter och strateger definierar respektive uppdrag. Båda parter finner det enkelt att 

definiera det egna uppdraget, men har svårt att greppa den andres uppdrag. Diskrepansen kan 

delvis knytas till hur modellen och rollerna presenterades vid den inledande fasen av 

omorganisationen, men också hur den introducerats för nyanställda medarbetare. Majoriteten 

av intervjuobjekten menar på att introduktionen av modellen var bristfällig eller obefintlig, 

resultatet i studien tyder också på en viss variation i vad som ingått i en introduktion. 

Konsulternas introduktion 

Intervjuperson 7 arbetar som konsult och var anställd inom organisationen innan 

omorganiseringen och beskriver introduktionen som ett långt projekt där man jobbade med 

olika farhågor. Personen anser att man aldrig satt sig ner och bestämt exakt vad som skiljer sig 
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i strategens och konsultens uppdrag och att det därför inte blivit tydligt. En annan konsult 

(IP5) som anställts efter reformerna genomfördes beskriver introduktionen som att man fick 

se hur kommunen var uppbyggd utifrån ett organisationsschema samt vad konsulter, 

strategerna och HR-ledningen ska göra. Samtidigt uttrycker konsulten att det inte förklarades 

hur samarbetet mellan de olika funktionerna skulle gå till.  Konsulten träffade inga strateger 

under sin introduktion och efterfrågar en inledande kontakt med personer som arbetar med 

samma typ av frågor. 

 

“Då kan man på en gång få en förklaring på vilka förväntningar som finns emellan. Man kan ställa frågor till 

varför man gör så här. Och som ny kan man ju ställa dom här dumma frågorna, varför gör ni så här. Det blir lite 

svårare när man har jobbat ett tag. Jag vill bara veta varför man gör så här.” (IP5) 

              

“Det enda jag känner har blivit väldigt tydligt, för där har man då sagt till oss att HR- konsulter ska inte prata om 

lönefrågor i HR-supporten.” (IP7) 

 

Strategernas introduktion 

De strateger som arbetade före omorganiseringen uppfattar att övergångsfasen var utdragen 

och att någon introduktion till modellen inte fick någon större plats i processen. En strateg 

uttrycker: 

 

“Den var ganska bristfällig /.../ vi fick egentligen inte någon bra introduktion till den nya rollen, det kunde gjorts 

på ett annat sätt, eller överhuvudtaget så fick vi ingen introduktion, tycker jag” (IP4). 

 

De strateger som anställts efter förändringarna av personalarbetet anser att de själva till stor 

del ansvarat för att bilda sig en uppfattning av arbetsmodellen och de olika rollerna. 

Sammanfattat beskriver intervjuperson 3 sin introduktion som “här är skrivbord, data och 

telefon, välkommen till den här arbetsplatsen”. IP3 hade inte heller förväntat sig en grundlig 

introduktion och hade redan från start inställningen att själv bilda sig en uppfattning om HR-

center och de olika rollerna, vilket skedde i form av besök på HR-center utifrån eget initiativ. 

 

Intervjuperson 2 anser sig också ha introducerat sig själv i stor utsträckning. Personen menar 

att den mest omfattande introduktionen var under rekryteringsprocessen, där man fick 

förklarat i grova drag att HR-center utförde de operativa uppgifterna och att HR-strategerna 

ansvar var strategiska uppgifter, något som personen inte anser vara en särskilt tydlig 
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introduktion. Även under denna introduktion besökte man HR-center och träffade konsulter 

inom samtliga verksamhetsområden, och konsulterna berättade hur de jobbade. Utöver det tog 

intervjuperson 2 även eget ansvar att introducera sig genom att prata med 

affärsområdeschefen och ledningsgruppen för att tydliggöra deras förväntningar på 

strategrollen. Men i stort kom inte introduktionen från HR-linjen. Personen beskriver en 

bieffekt av en otydlig introduktion: 

 

“Någon förklarade för mig hur det skulle vara, och det var inte riktigt så i praktiken. Det hände att jag trampade 

snett och fel och närmade mig HR-center med en beställning som de inte alls ansåg att de skulle utföra. Så det 

var total förvirring. När jag var ny förstod jag inte hur det var tänkt och den teoretiska beskrivningen som gavs 

till mig motsvarade inte hur det fungerade i verkligheten.” (IP 2). 

5.5 Avvikelser från uppdragen 

Majoriteten av konsulterna anser att de i hög grad håller sig inom ramarna för sitt uppdrag 

med reservation för en konsult. 

 

“Jag känner att jag jobbar jättemycket  med strategiska frågor, men jag är inte strateg. Och vad beror det på då, ja 

vi har kontakt med KLK och då får vi strategiska uppdrag av KLK. Ex löneöversynsarbete. Och det kan man 

tycka är ett strategiskt jobb.”(IP7) 

 

Till skillnad från konsulterna pekar resultatet i intervjuerna av strategerna på att de själva 

anser sig göra avvikelser från sitt uppdrag i vissa situationer. Strategerna beskriver 

problematiken med att inte göra avvikelser utifrån det faktum att de man arbetar lokalt med 

sitt uppdrag. Strategen möter ofta chefer i det daliga arbetet och deltar även i möten där frågor 

som egentligen ska besvaras av konsulter kan dyka upp. Intervjuperson 2  menar att man i 

högsta möjliga mån försöker styra om frågor till HR-center, men mindre omfattande frågor 

som ställs i ett samtal kan besvaras, med resonemanget att man inte vara allt för fyrkantig. 

Intervjuperson 1 har en uppfattning om att vissa chefer tycker att det går fortare att fråga 

strategen, och att chefen anser att de kan få samma svar, och i vissa fall upplever peronen att 

 kollegor kan ge svar för att inte uppfattas som “en sån som inte gör något”. Därav svarar man 

trots att man kanske inte borde. Intervjuperson 1 belyser också betydelsen av äldre relationer 

med ex-chefer och kollegor som ringer utifrån gammal vana. 
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Två strateger (IP1,IP4) förklarar avvikelserna genom att peka på det ansvar de har för det 

långsiktiga strategiska processerna, vilket kan påverkas i fel riktning om man som strateg 

släpper taget inom vissa områden. Ett exempel kan vara då en chef kontaktar HR-center för 

att få reda på vilka alternativa lösningar som finns på ett problem. I vissa frågor kan olika 

alternativ leda till oönskade  konsekvenser på längre sikt, därav anser strategen att beslutet bör 

fattas av dem. 

Intervjuperson 3, som arbetar som strateg och anställdes efter omorganiseringen, menar också 

att avvikelser från uppdraget var nödvändig under den inledande fasen för att lära känna 

organisationen. 

 

“Ibland har jag gjort rätt och ibland har jag gjort fel. Men sen har jag också haft den tanken att jag måste få skit 

under naglarna inom organisationen. Så jag har kanske jobbat kanske väldigt operativt och praktiskt till en början 

för att lära mig hur dom gör här, vad betyder det här.”  (IP3) 

5.6 Relationen mellan avdelningarna 

Samarbete 

Samarbetet mellan strateger och konsulter sker i idealfallet genom att en strateg tillsammans 

med affärsområdeschefen identifierar ett problem och utformar ett uppdrag för åtgärder av 

detta. Denna beställning vidarebefordras sedan till HR-center, där de operativa uppgifterna i 

beställningen utförs efter överläggning med berörd konsult. 

 
Finns det samarbeten med strateger? 

“Ja absolut, jag har jobbat med omställning, när en privat aktör tar över verksamheten och jag har precis avslutat 

ett uppdrag som började i somras, när 16 enheter skulle gå över till privata aktörer. Där var jag och strategen 

väldigt tight, och det fungerade jättebra. Det är precis avslutat nu, så visst det finns ju naturligtvis bra exempel 

också.” (IP7) 

 

När detta sker enligt tänkta ramar tycks också samarbetet betraktas som ändamålsenligt för 

båda parter. Ett problem som upprepade gånger lyfts upp är att identifiera avgränsningar för i 

vilken del av processen representanter för den ena avdelningen ska lämna över beställningen 

och när nästa avdelning ska ta över. 

 

“ xempelvis då en chef kontaktar strategen och strategen börjar att jobba med det ärendet, de har mycket mer 

kontakt än vad vi har med dem, och då kan strategen upptäcka att det här är för svårt, eller jag hinner inte riktigt 

med, och då kontaktar de oss. Då kan det hända att vi kommer in nånstans i mitten, och ibland slutet av ärendet. 

(IP5) 
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Förutom detta, tycks en allmän uppfattning vara att de strateger och konsulter som ofta arbetar 

i projekt med medarbetare på den andra avdelningen också upplever att samarbetet fungerar 

bra. 

 

Det tydligaste samarbete som identifierats mellan avdelningarna är de “tvärarbetsgrupper” 

som ibland utformats för specifika projekt. Intervjuperson 3 säger att dessa grupper fungerar 

bra och bidrar till en ökad samarbetsvilja. Därtill menar intervjupersonen att avdelningarna på 

ett avgörande sätt är beroende av varandra och att det är viktigt att man inte betraktar varandra 

som konkurrenter. Intervjuperson 4 menar att det existerar ett glapp i samarbetet mellan 

avdelningarna och att det i förlängningen påverkar hur man betraktar varandra: 

 

“Det kan bli lite vi och dom, det är synd, att det ska bli så, men i vissa lägen kan man hamna där.” (IP4) 

 

De samarbeten som finns utöver detta har i mångt och mycket vilat på personliga initiativ från 

enskilda individer inom avdelningarna. Ett exempel är när Intervjuperson3 beskriver hur man 

vid utbildningar med linjechefer på eget initiativ kan ta med sig en konsult från HR-center för 

att utnyttja den spetskompetens som finns i organisationen. Intervjupersonen menar att detta 

även bidrar till att personer i verksamheten får bättre insyn i vad de olika delarna av HR-

funktionen arbetar med. Personen uppfattar även att samarbeten av den typen har en positiv 

effekt på den rollotydlighet som råder mellan konsulter och strateger. 

 

Många intervjupersoner är överens om att intentionerna finns för ett ökat samarbete och att 

initiativ också kommer med jämna mellanrum ifrån chefer och ledning. Ett problem tycks 

dock vara att det lätt stannar vid svävande instruktioner och att dessa sällan omsätts i 

praktiska riktlinjer. Intervjuperson 5 beskriver att det kan komma instruktioner om att 

samarbete ska ske, men att det saknas organisatoriska beskrivningar för hur det är tänkt att 

fungera. Intervjuperson 4 konstaterar även att det inte existerar några formella riktlinjer för 

hur samarbetet mellan de två avdelningarna är tänkt att utformas.   

 

“Sen har ledningen tankar om att vi är ett HR, och att vi ska ”jobba i armkrok”, ja de brukar 

hålla på med sådana där ord, men vi gör ju inte det. Utan de gör vissa grejer och vi jobbar 

operativt bakom chefen kan man säga. Vi tar ju aldrig över någonting, alltså vi gör ju inte 

chefens jobb utan vi jobbar bredvid.” (IP6) 
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Hur samarbetet fungerar tycks också ha präglats av den omorganisering som skedde 2007. 

Reformerna innebar att personalmedarbetare som tidigare arbetat sida vid sida, fick finna sig i 

en ny uppdelning med två olika typer av roller. De avgränsningar i arbetet som båda de 

nyligen instiftade rollerna, det vill säga konsulter och strateger, var tvungna att identifiera och 

hantera beskrivs fortfarande som en förklaring till den otydlighet som uppstått mellan dessa. 

Efterhand har nya personer tillkommit till avdelningarna, vars erfarenheter inte präglats av 

den uppdelning som skedde i reformerna. Detta menar flera intervjupersoner har bidragit till 

att överkomma gamla konflikter och har därmed underlättat förändringen i arbetssätt och 

arbetsfördelning. Vid tiden för omorganiseringen gjorde man också försök att identifiera vilka 

problem som den kommande transformationen skulle kunna innebära. Intervjuperson 5 menar 

att delar av den problematik som omorganiseringen innebar fortfarande präglar samarbetet 

inom organisationen. 

 

“Och de problem och  farhågor som skapades då (vid omorganiseringen 2007) finns ju kvar, vi brottas ju 

fortfarande med samarbetet och rollerna med strategerna och det uppfattar jag från mina kollegor att det är dags 

att göra någonting nu. Många uppfattar det ju som att det inte händer någonting. “ (IP5) 

 

Kommunikation 

I vilken utsträckning samarbete och kontakt sker mellan strateger och konsulter tycks också 

bero på skillnader i uppdrag och ämnesområden mellan medarbetarna. De personer som har 

gemensamma områden verkar oftare stå i kontakt med varandra. Däremot finns en stor 

variation mellan personer angående frekvensen i kontakten mellan avdelningar. 

Intervjuperson 5 beskriver sin kontakt med strategerna: 

 

“Som jag uppfattar det så är det ju väldigt lite kontakter mellan strategerna och oss. Bara när det händer något 

speciellt när hela HR-organisationen är inblandad. Då är det ett väldigt tätt samarbete, men annars är det 

sporadiskt, precis som att vi tillhör två helt separata liv. HR-organisationen finns, men egentligen inte.” (IP5) 

 

Önskemålen kring detta tycks också skilja sig, där en del personer uttrycker ett behov av en 

tätare kontakt, samtidigt som andra menar att den kontakt man har idag fyller sitt syfte. 

Intervjuperson 1 menar att kommunikationen fungerar och att endast en begränsad kontakt 

behövs. Intervjuperson 1 hänvisar även till det avtal som innebär att HR-centers tjänster sker 

på upphandling: 
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“Jag har inte behövt ha så mycket kontakt med dem [konsulterna] eftersom jag följer avtalet.” 

 

Intervjuperson 2, som arbetar som strateg, menar istället att en mer frekvent kommunikation 

mellan avdelningarna skulle kunna vara positivt för arbetet. Intervjupersonen beskriver hur 

ofta den har kontakt med konsulter i arbetet: 

 

”Ofta. Dels har jag vissa övergripande uppdrag som jag vet att hr-konsulterna har en del i så jag kan inte göra 

uppdraget utan dom. Då har jag samarbete med dem, kring en kort eller lång process. Jag kan också ringa till 

HR-center och ställa frågor som jag inte har en aning om, en detalj i något avtal som jag inte har koll på eller 

sådana frågor som chefen normalt ställer dit. Jag försöker använda de oftare än jag gör, jag skulle vilja ha ännu 

mera samarbete. “ (IP2) 

 

Som tidigare nämnts har flera intervjupersoner även uttryckt en önskan om att den initiala 

kontakten med den andra avdelningen skulle ha skett redan vid introduktionen till arbetet. 

5. 7 Övergripande för- och nackdelar med modellen.        

En positiv effekt av omorganisationen är enligt intervjuperson 6 att konsultrollen har blivit 

mer professionell. Som konsult är det svårt att bilda personliga relationer till cheferna som 

kontaktar HR-center eftersom kontakten oftast sker över telefon och är mer sporadisk än 

tidigare. Fokus faller nu i första hand på verksamheten, lagar och avtal, och i andra hand på 

personen som behöver hjälp. Den nya modellen skapar en trygghet för konsulterna då man 

enkelt kan rådfråga en kollega med specialistkompetens om man får en fråga där man känner 

sig osäker. På så vis menar intervjuperson 6 att systemet är mer rättssäkert och enhetligt än 

tidigare. En annan konsult (IP7) menar att den nya modellen tydliggör ”HR-frågorna”. Den 

som arbetar på HR-center får nu endast personal-relaterat arbete på sitt bord, till skillnad från 

tidigare då det var lätt hänt att man blev kontaktad i andra typer av ärenden. 

 

Strategerna anser också att modellen bidragit till flera fördelar. Exempelvis beskriver samtliga 

strateger som arbetat innan omorganiseringen att förutsättningarna för att arbeta strategiskt 

har förbättrats markant med den nya modellen. Intervjuperson 4 menar att modellen leder till 

att strategerna har en mycket god insyn i samtliga affärsområden vilket ger 

verksamhetskunskap och en god kännedom om vad som pågår inom organisationen. 

Strategerna får på så vis en möjlighet att arbeta proaktivt med potentiella problem. 

Intervjuperson 1 arbetar som strateg och var kritisk till förändringarna när de genomfördes, i 
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huvudsak på grund av de kostnader som skulle uppstå i och med transformationen. Nu anser 

personen att förändringarna var nödvändiga på grund utav att det faktiskt skapat möjligheten 

att lyfta frågor som det tidigare inte fanns tid för.     

      

“Nu har vi lyft frågorna och har faktiskt mer tid till att göra det som vi säger att vi ska jobba med. Det 

existensberättigande för HR-frågorna är att företaget [Kommunen] vill få affärerna att bli bättre genom att de här 

processerna och att personalfrågorna hanteras så smärtfritt som möjligt. Och det betyder att om man inte ser att 

frågorna hanteras smärtfritt, utan det istället orsakar kostnader, då tar man bort personalfrågorna. Då köper man 

det från någon annan och hanterar det så lite som möjligt. Men börjar man se på personalfrågor som en tillgång, 

om medarbetarna trivs och ser förmåner så presterar de bättre. Och vem ska då se till att de sker? Då har man 

folk som jobbar med de frågorna. Men om vi inte kan leverar och motverkar dessa processer, exempelvis om vi 

kommer med egna tjusiga idéer ner till verksamheterna och verksamheterna inte ser behovet utav det, då 

kommer de inte vara benägna att betala för ”over-headen” som de kallar oss. Då ser de oss som en kostnad och 

inte som produktivitets ökning då vår insats inte leder till något bättre. Det är det vi måste visa, att vi faktiskt 

skapar ett mervärde, det är där den stora frågan är, att visa att HR-folket bidrar något till verksamheten.” (IP1) 

 

Som tidigare nämnts är HR-chefen inom enheterna Vård & bildning och Utbildning & lärande 

formellt ansvarig för strategerna. Men då strategens huvudsakliga upppdrag är att spegla 

affärsområdeschefernas uppdrag leder det till att affärsområdeschefen blir en typ av informell 

chef till strategen. Samtidigt har Kommunledningskontoret det övergripande ansvaret över 

personalarbetet inom kommunen och kan på så vis formulera uppdrag till strategerna. I 

kombination av dessa tre faktorer kan det enligt intervjuperson 2 skapas komplikationer i 

modellen då det stundtals är svårt att avgöra vem man är ansvarig mot. 

 

”Det gör att man känner ”-Vem är min chef egentligen?”. Hur många håll kan uppdrag komma ifrån? ” (IP2) 

 

Intervjuperson 4 uppfattar en liknande problematik, på frågan om rollerna blivit tydligare efter 

omorganiseringen av personalfunktionen svarar personen: 

 

“ gentligen inte, förut så tog man alla HR-frågor liksom, alla kom till mig, för jag jobbade då mot ett område, 

eller till mig eller min kollega, vi jobbade ju två då, vi hade också lite uppdelning. På sätt och vis så var det ju 

enkelt, om man inte kunde svara på något så kunde man fråga en HR chef. Här, om vi ska prata organisation, så 

kan det vara lite otydligheter, för vi har ju flera nivåer här, vi har ju en chef för HR och sen en för hela 

förvaltningen, det kan skapa otydligheter. Vi är medvetna om det allihop, vi försöker renodla och klargöra allas 

roller, vi håller på med det arbetet nu.” (IP4) 
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Å andra sidan finns en positiv aspekt av den ny organisationsmodellen. Intervjuperson 1 pekar 

på att det är positivt att det formella ansvaret över strategerna ligger i HR-linjen. Att man som 

strateg ingår i en arbetsgrupp med andra strateger, med likartade ansvarsområden, med en 

gemensam chef, skapar goda förutsättningar att bolla frågor med personer med likartad 

kompetens. 

 

”Som HR-person är det en positiv känsla att kunna bolla frågorna med någon som besitter kunskapen, det kan 

man inte säga att affärområdes-cheferna har.” (IP1) 

6. Analys 

______________________________________________________________________________ 

Följande kapitel inleds med en sammanfattning av resultatet och följs sedan upp av en 

övergripande diskussion med koppling till tidigare forskning och teori. Kapitlets avslutas 

sedan med förslag på tidigare forskning. 

_____________________________________________________________________________ 

6.1 Sammanfattning av resultat            

Det övergripande syftet med HR-transformationen var att man ville skapa en mer enhetlig 

HR-funktion med en personal- och arbetsgivarpolitik med gemensamma HR-processer oavsett 

verksamhet. Man ville säkerställa kvalitet genom likartade regelverk och en ökad 

tillgänglighet av HR-stöd samt öka effektiviteten genom ett bättre resursutnyttjande. 

Dessutom ville man öka HR-funktionens möjlighet till ett långsiktigt strategiskt arbete. Det 

enhetliga personalarbete som ursprungligen eftersträvades tycks dock vara en problematisk 

vision. Även om personalarbetet numera framstår som mer enhetligt för de som använder sig 

av stödet, tycks också uppdelningen mellan avdelningar ha fått motsatt effekt för de som 

arbetar med personalfrågor. 

 

De organisatoriska förutsättningarna inom Uppsala kommun har påvisat stora likheter med 

“den trebenta pallen” och omfattar ett Service center, en  xpertenhet (HR-center) och 

Strategiska partners (HR-strateger). En viktig aspekt av kommunens översättning av modellen 

är att HR-center ska betraktas som en extern konsultfirma. Samtidigt går det att uttyda 

indikationer på att översättningen av modellen inte genomgående utförts med hänsyn till de 
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organisatoriska förutsättningar som existerar för offentliga organisationer i allmänhet och de 

specifika förutsättningar som gällde för Uppsala kommun. 

 

I resultatet kan man utläsa att det finns blandade uppfattningar om hur man definierar roller 

och ansvar mellan konsulter och strateger. Båda parter anser sig ha en god uppfattning om det 

egna uppdraget, men har svårigheter att tolka den andres uppdrag. Däremot finns det en 

medvetenhet om att man som strateg avviker från delar av sitt uppdrag och stundtals utför 

konsultarbete. Som strateg anser man detta i många fall är en nödvändighet. Eftersom 

resultatet kan påverka det strategiska arbetet, menar en intervjuperson att denna avvikelse är 

oundviklig när man arbetar lokalt med sitt uppdrag. Avvikelserna kan delvis härledas till 

introduktionen av den nya arbetsmodellen som följde efter att HR-transformationen 

genomförts. Introduktionen beskrivs i allmänhet som bristfällig från båda parter, samtidigt 

efterfrågar man från båda håll en inledande kontakt mellan respektive verksamhet. 

              

I regel uppfattar intervjupersonerna att när samarbeten finns mellan enheterna fungerar det 

väl, men ett återkommande problem är att det finns skilda uppfattningar om när konsulten ska 

ansluta i arbetsprocessen. Tvärgruppsarbeten tycks bidra till en ökad grad förståelse för 

varandras roller samtidigt som det minskar intern konkurrens mellan enheterna. Vår tolkning 

av resultaten är också att graden av samarbete och kommunikation skiljer sig mellan olika 

verksamhetsområden och specifika individer.   

6.2 Diskussion 

Val av modell 

Begreppet isomorfism avser hur organisationer alltmer tenderar att likna varandra. Den 

modell Uppsala kommun valde att använda för utformningen av personalfunktionerna 

inspirerades av andra offentliga organisationer, exempelvis Västerås kommun. Genom att 

likna andra organisationer som betraktas som framgångsrika, kan man också skapa en 

legitimerande effekt vid reformåtgärder. Detta är något som tycks ha påverkat valet av modell 

inom Uppsala kommun. Det går därför att ifrågasätta huruvida detta val baserats på den 

utformning som bäst skulle ha passat just Uppsala kommun, med dess specifika miljö, kultur 

och organisatoriska förutsättningar. Det skulle snarare kunna vara så att organisationer likt 

Uppsala kommun tenderar att välja den modell som vid tillfället för reformåtgärder anses som 

modern och accepterad av omgivningen. 
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Resultaten kan tolkas som att det bland personalen existerade ett visst motstånd till den 

omorganisering som genomfördes år 2007. Det kan därför ifrågasättas hur väl förändringarna 

var förankrade i verksamheten. I det fall erkännandet var begränsat kan man också anta att det 

fanns en större acceptans för att personer fortsatte utföra det jobb de tidigare gjort efter 

omorganiseringen, på det sätt de tidigare gjort. Detta skulle i så fall gå i linje med Berger och 

Luckmanns tankar om hur gamla institutioner måste nedmonteras innan nya kan uppstå. 

Därtill menar Christiansen att det är av yttersta vikt vid reformåtgärder att hjälpa medarbetare 

att släppa sina gamla roller för att kunna ta sig an nya. 

Syfte med modellen 

Ulrichs modell är ursprungligen tänkt att generera en enhetlig personalfunktion där 

delegeringen av uppdrag till specialistfunktioner skapar effektivitet och därmed värde för 

organisationen. Samtidigt är en grundläggande del i modellen att splittra personalfunktionen i 

flera delar, vilket uppenbarligen försvårar den eftersträvade typen av en enhetlig 

organisationsform. Att den konsultativa delen av personalfunktionen enligt modellen 

“trebenta pallen” ska fungera som en extern enhet som används och därmed frånkopplas från 

den övriga verksamheten tycks vara en del av denna problematik. I och med uppstyckningen 

av avdelningarna tycks också kommunikationen mellan dessa vara en central fråga för att 

upprätthålla gemensamma förhållningssätt gentemot organisationen.   

 

I likhet med Ulrich-modellens syfte, var syftet med Uppsala kommuns omorganisation att 

man ville skapa en mer enhetlig personalfunktion för hela den kommunala verksamheten, med 

gemensamma processer och med en personal- och arbetsgivarpolitik. På så vis ville man 

skapa ett mervärde för hela organisationen. Vår tolkning av resultaten är att man uppfyllt 

många utav de mål som satts med omorganiseringen. Konsulterna anser att det har skett en 

professionalisering av konsultrollen eftersom man lägger ett större fokus på verksamheten, 

lagar och avtal samtidigt som det blir mer rättsäkert. Även strategerna anser att modellen 

stärkt verksamhetskunskapen vilket skapar förutsättningar för att arbeta mer förebyggande, 

samt att lyfta frågor som det tidigare inte fanns utrymme för.  Samtidigt tyder resultatet på att 

förändringarna har skapat en splittrad personalfunktion som framförallt berör roller samt det 

ansvar som följer respektive roll. 
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Strukturella utmaningar 

Om man kopplar problematiken i att skapa en enhetlig och uppdelad personalfunktion till 

Uppsala kommuns organisatoriska kontext uppstår ytterligare hinder. Uppsala kommun kan 

tänkas beskrivas som en metaorganisation. Teknik & Service och Vård & Bildning är formellt 

sett två skilda organisationer, men under Kommunledningskontorets styre, och på så vis utgör 

de medlemmar av en större organisation. Flera nyckelpersoner ingår i olika ledningsgrupper 

utöver de formella gränserna, och personal inom respektive verksamhet kan få uppdrag från 

flera delar av organisationen. Detta tycks skapa problem, då flera personer har svårt att avgöra 

vilken organisation man är ansvarig mot och vem som är ens chef. Med andra ord har 

medarbetarna svårt att avgöra vad som är en enskild organisation inom Uppsala kommun. 

 

För personalfunktionen i Uppsala kommun innebär gemensamma lösningar att det förutsätts 

ett gränsöverskridande samarbete mellan metaorganisationerna, men delar av samarbetet 

riskerar att skapa motsättningar mellan de enskilda organisationernas särintressen. I resultatet 

framkommer att vissa konsulter och strateger beskriver relationen inom vissa sakfrågor utifrån 

ett ”vi och dom”-perspektiv.  En bidragande faktor till problematiken kan tänkas vara de avtal 

som finns mellan HR-center och övriga verksamheter, då dessa skapar en formell löskoppling 

mellan strateger och konsulter. Ytterligare en bidragande faktor kan tänkas vara att 

översättningen av modellen till viss del gjorts av strategerna själva, men även i samråd med 

affärsområdeschefen, som formellt sett befinner sig utanför personalfunktionen.  

 

Utifrån detta perspektiv blir strategrollen även informellt löst kopplad till den mer 

övergripande personalfunktionen. Man lägger på så vis över ansvaret på strategen att själv 

välja huruvida man ska arbeta mot personalfunktionens målsättning eller mot 

affärsområdeschefens målsättning. Det går att ifrågasätta om inte problemet i detta fall 

grundar sig i Uppsala kommuns översättning av modellen, då den tycks skapa 

intressekonflikter inom personalfunktionen samt mellan de olika organisationerna. Utifrån 

Meyer och Rowans tankar om mytbildning och isomorfa strukturer är detta en vanlig effekt då 

de menar på att intern koordination och kontroll minskar för att upprätthålla legitimiteten 

genom lösa kopplingar. Istället för koordination dominerar förtroende som det främsta sättet 

att styra organisationen, vilket verkar stämma överens med rollen som strateg. 

 



 
 
 

55 
 

En intervjuperson vittnar om att den teoretiska modellen inte alltid överensstämmer med hur 

det ser ut i verkligheten inom organisationen. Utifrån detta kan det även vara värt att ställa 

frågan om detta problem ligger i kommunens översättning av modellen, eller om det helt 

enkelt är så att Ulrichs tankegångar är svårare att implementera i offentliga institutioner, 

eftersom de ursprungligen är utformade för privat verksamhet. Den komplexa hierarkiska 

struktur som många offentliga organisationer uppvisar skulle också kunna användas som ett 

argument för att stärka denna tes. En intervjuperson ställer den retoriska frågan om vem som 

är dennes chef egentligen, samtidigt som den konstaterar att uppdrag kommer från flera olika 

håll. Detta menar vi, skulle kunna bero på det antal “metaorganisationer” som Uppsala 

kommun består av, vilket Ulrichs modeller i sin ursprungliga form inte tar hänsyn till. 

Roll- och arbetsfördelning inom Uppsala kommun 

Vid en jämförelse av Ulrichs ursprungliga modell för värdeskapande HR och den 

arbetsfördelning som Uppsala kommun utformat mellan avdelningarna tycks dessa på många 

plan stämma överens. De operativa uppgifterna av både process- och personinriktad karaktär 

är tänkta att hamna hos konsulter, medan de strategiska uppdragen utförs av strateger. Ändå 

vittnar flera intervjupersoner om svårigheterna med att skilja på dessa typer av uppdrag, och 

att det finns ett problem i att överlämningen mellan avdelningar inte alltid sker vid rätt tillfälle 

i processen.  

 

Att strateger ofta formellt sett har ansvar för att processer genomförs i enlighet med det som 

beställningen från linjechefen innefattar, kan utgöra en förklaring till att det är svårt för 

strategerna att lämna ifrån sig uppdraget vid det som anses som “rätt” tillfälle av andra 

personalavdelningar. Ett exempel på detta är rollen som medarbetarspecialist. Denna roll 

innebär att stötta medarbetare i verksamheten och att genom detta bidra till ett ökat 

engagemang för organisationen. Rollen innefattas av det operativa arbetet, vilket i sig kan ses 

som naturligt, eftersom det sällan handlar om långsiktiga uppdrag. I praktiken kan man anta 

att det är svårt för konsulter att axla detta ansvar ju mer man separerar deras avdelning från 

verksamheten. Eftersom strategerna är de som arbetar närmast linjen verkar det många gånger 

som att det är de som får hantera “vardagliga” funderingar och frågor som uppstår i 

verksamheten. Detta, menar vi, kan tyda på en svaghet med modellen, snarare än en svaghet i 

Uppsala kommuns organisatoriska översättning av modellen eftersom modellen förespråkar 

en separation mellan verksamheten och det konsultativa arbetet. Att strategerna ska fungera 
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som en stödjande funktion för linjechefer kan ses som en förklaring till varför det kan vara 

svårt att utröna vem som ska göra vad i dessa frågor. 

Legitimitet inom organisationen 

Ulrichs modell är skapad för att tydliggöra hur arbetet med personalfrågor kan skapa värde för 

organisationen. Genom att definiera olika roller inom detta ämnar man också utkristallisera 

vad olika personalfunktioner kan bidra med till organisationen i stort. Att klargöra vilket slags 

arbete personalmedarbetare utför, genom att kategorisera dess roller efter strategiska och 

operativa uppgifter kan ses som ett hjälpmedel för att stärka den interna legitimiteten för 

dessa aktörer och dess profession. 

 

Den otydlighet som intervjupersonerna pekat på angående hur medarbetare har svårt att 

definiera den andra avdelningens roller och arbetsuppgifter, skulle kunna innebära en 

förskjutning av legitimitetsproblemet. Problem som tidigare förelegat tycks främst ha bestått 

av att få personalarbetet att framstå som legitimt och värdeskapande gentemot verksamheten. 

Dessa problem tycks till stor del ha överkommits med hjälp av kategorisering, det vill säga att 

understryka personalarbetares expertis inom specifika områden. Därmed har man kunnat 

stärka aktörernas ställning som en vital del av verksamheten. Istället skulle dessa problem 

kunna ha ersatts av interna legitimitetsproblem mellan personalfunktionerna.  

 

Vår tolkning av resultatet är att det finns en diskrepans mellan vad respektive avdelning anser 

att man borde utföra för arbete och vad den andra avdelningen anser att arbetet borde 

innebära. Det finns dessutom en uppfattning bland intervjupersonerna om att den andra 

avdelningen inte nödvändigtvis vet med vad och hur man arbetar, något som enligt Kiambati, 

Aiyabi och Itunga (2012) anser vara en grundläggande förutsättning för att 

personalavdelningen ska fungera som värdeskapande. Detta har gjort att nya behov av 

legitimerande aktiviteter uppstått. Dessa kan ta sig uttryck i att personer utför uppgifter där 

resultatet som genereras “syns utåt” i organisationen, även om dessa aktiviteter inte ingår i 

personens formella arbetsuppgifter. Intervjupersoner beskriver också hur deras avdelning vet 

tydligt var avgränsningarna i arbetsfördelningen finns, men att den andra avdelningen inte 

alltid tycks veta det. Detta tolkar vi som ett ytterligare sätt att legitimera den egna 

verksamheten gentemot interna aktörer. 
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Enligt nyinstitutionell teori kan legitimitet också uppstå när ett subjekt kopplas till andra 

legitima subjekt. Om man antar att verksamheter utanför personalfunktionen i högre grand 

erhåller intern legitimitet, skulle man kunna tänka sig att strategrollen, med sin naturliga 

koppling till verksamheten därför också kan ta del av denna legitimitet. Detta skulle i så fall 

kunna innebära att konsultavdelningar, som är särkopplad till både strateger och övriga 

verksamheten, inte erhåller den legitimitet som strategerna tar del av. Vilket kan tänkas vara 

en bidragande faktor till att man stundtals betraktar varandra som “vi och dom” inom 

personalfunktionen.  

Institutionalisering 

Ulrich betonar vikten av att hjälpa medarbetare att släppa sina gamla roller vid genomförandet 

av en omorganisering (Ulrich, 1995). Strategerna som anställdes efter förändringarna menar 

att de mer eller mindre var tvungna att till en början utföra operativa uppgifter för att få en 

större förståelse för uppdraget. Detta kan ha bidragit till en otydlighet, som också vissa 

intervjupersoner menar har blivit bättre med tiden. Att tydliggöra de nya rollerna vid 

introduktion och vid implementerandet av modellen, skulle kunna ha underlättat övergången 

för medarbetarna. Ulrich benämner också den problematik som modellen kan innebära för 

individen, genom att medarbetare måste kunna hantera flera roller samtidigt. Den komplexitet 

som detta innebär har också flera gånger nämnts i intervjuer med respondenterna. 

 

Det paradoxala i att Ulrich:s modell förespråkar att man å ena sidan ska söka efter tydliga 

rollfördelningar och att man å andra sidan ska acceptera svårigheterna med detta och därmed 

kunna hantera alla roller, har på olika sätt berörts i intervjuer med respondenterna. I deras fall 

har det handlat om hur man ändå måste hantera uppdrag som inte naturligt faller inom 

ramarna för den roll som definierats. Studiens intervjupersoner vittnar även om stora 

skillnader i vad som uttrycks i formella sammanhang angående hur deras arbete och 

arbetsfördelning ska ske och hur det i praktiken utförs i verksamheten. Konflikten som 

därmed uppstår kan härledas till de lösa kopplingar som existerar mellan formella och 

informella strukturer. Ett antal respondenter menar att reflektioner kring uppdragens 

utformning oftast sker internt inom avdelningarna och inte heller alltid i formella 

sammanhang. Det tycks snarast så att det är de informella strukturerna som till största del 

dominerat förväntningar och definierat de olika uppdragen. 
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Inom den nyinstitutionella teorin betonas att informella strukturer är statiska och svårare att 

förändra än de formella. Den omorganisering som skedde 2007 kan därmed ha inneburit att 

man i första hand fokuserade på förändringen av de formella strukturerna. Utifrån materialet 

går det att uttyda att personer på båda avdelningarna i viss utsträckning hanterar både 

strategiska och operativa frågor, vilket också skedde före omorganiseringen. Genom det som 

Berger och Luckmann kallar specifika sociala kontrollmekanismer har man från styrningshåll 

försökt motverka tendenser till att personer fortsätter göra som de alltid har gjort. Den 

institutionalisering som detta innebär, att människor tenderar att välja de alternativ man redan 

är bekant med måste, som Christensen menar, beaktas vid reformerande åtgärder inom 

organisationer (Christensen, 2005: 153-154). Detta kan innebära en viktig förklaring till 

varför förändringsarbete i allmänhet och i det specifika fallet med Uppsala kommun är svårt 

att genomföra på ett enhetligt sätt. Flera intervjupersoner menar också att förändringarna i 

större utsträckning accepterats när nytillkomna kollegor, med andra erfarenheter kommit in. 

Därmed skapas också nya institutioner, grundade på den verklighet och de förutsättningar som 

återfinns idag inom organisationen. 

Flexibilitet kontra struktur 

Avsaknaden av arbetsbeskrivningar inom uppdragen bidrar möjligen till en flexibilitet i 

arbetet, samtidigt som användandet av riktlinjer av den typen skulle kunna styrka formella 

strukturer. En organisation måste enligt vår tolkning, med hänsyn till gemensamma mål och 

värderingar, ta ställning till huruvida man vill prioritera flexibilitet eller struktur i arbetet. Vi 

tolkar resultaten i studien som att det kan vara eftersträvansvärt att balansera dessa viktiga 

aspekter. Samtidigt vill vi betona att den valda balansen mellan dessa kan utgöra en partiell 

förklaring till komplexiteten i rollerna och den otydlighet som kan uppstå. 

 

Att avstå från arbetsbeskrivningar skulle kunna tolkas som ytterligare ett tankesätt hämtat från 

Ulrich, som betonar att fokus inom personalarbete ska ligga på slutprodukten snarare än 

aktiviteten som leder dit. Med tanke på den otydlighet som flera gånger nämnts angående 

uppdragen och ansvarsfördelning i arbetsprocessen, skulle det möjligen kunna underlätta att 

formellt definiera vilka aktiviteter som uppdragen innefattar, eftersom ansvaret för 

slutprodukten inte alltid hamnar på alla deltagare i arbetsprocessen. 

 

 



 
 
 

59 
 

6.3 Slutsatser 

Den nya organiseringen av personalarbetet som införandet av modellen innebar tycks ha 

genererat både för- och nackdelar för Uppsala kommun. Även om utformningen av arbetet i 

mångt och mycket stämmer överens med Ulrichs modeller, finns det också tydliga skillnader. 

Detta skulle till stor del kunna förklaras av svårigheterna att överföra den här typen av 

managementmodeller till offentliga organisationer. Detta eftersom både organisationsstruktur 

och mål för verksamheten skiljer sig från privata organisationer. En ytterligare förklaring till 

att problem uppstått i den nuvarande utformningen av arbetet tycks vara att den 

omorganisering som skedde inte var tillräckligt förankrad i verksamheten, varför medarbetare 

hellre väljer att fortsätta arbeta på det sätt de tidigare gjort. En bidragande faktor till detta kan 

dessutom vara den otydlighet i beskrivningar av uppdragen som framkommit i studiens 

resultat samt en bristfällig introduktion till modellen. 

 

Vi tolkar resultatet som att rollerna för enskilda medarbetare i slutändan blivit tydligare i 

jämförelse med hur arbetet var organiserat innan reformåtgärderna. Även om rollerna idag 

fortfarande lider av svårigheter i avgränsningarna, tycks utnyttjandet av spetskompetenser och 

avgränsningar till specifika ämnesområden ha gynnat denna utveckling. Dock kvarstår frågan 

om detta har bidragit positivt till personalarbetet i sin helhet inom organisationen. 

Uppdelningen och relationen mellan avdelningarna tycks fortfarande vara det största hotet 

mot det som ursprungligen eftersträvades med omorganiseringen, nämligen ett enhetligt och 

värdeskapande personalarbete. 

6.4  Implikationer för vidare forskning. 

Det har tidigare konstaterats att personalarbetet som profession länge strävat efter ett 

erkännande. En HR-transformation avser att skapa legitimitet för professionen och samtidigt 

skapa bättre affärsmässiga resultat. I denna studie har det affärsmässiga resultatet inte beaktas, 

däremot har det konstaterats att man kan urskilja vissa splittringar inom personalfunktionen, 

exempelvis då konsulter och strateger i vissa situationer betraktar varandra som “vi och dom”. 

Därför finner vi det intressant att vidare studera vilka affärsmässiga konsekvenser eventuella 

splittringar inom personalfunktionen kan leda till gällande organisationens övergripande 

affärsresultat. Är de ekonomiska konsekvenserna av modellen positiva i jämförelse med 

tidigare arbetsmodeller, eller bidrar modellen endast till en extern legitimitet, utan några 

skillnader i affärsmässiga resultat? 
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Bilaga 1 - Organisationsschema Uppsala Kommun, 
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Bilaga 2 - Intervjuguide konsulter/strateger 

 Presentera oss 

 Syftet med intervjun/ studien 

 Förklara anonymitet, konfidentialitet, deras rätt att när som helst avbryta 

 Förklara att det spelas in, men kommer förstöras efter klar studie 

 Fråga om de har frågor innan intervjun inleds 

HR-Strateger 

Inledning 

1. Hur länge har du arbetat med nuvarande arbete inom Vård & Bildning/HR-center? 

2. Vilka är dina affärsområden/verksamhetsområde? 

Arbetsbeskrivning 

1. Hur ser ditt ansvarsområde ut? 

2. Har du någon arbetsbeskrivning eller något som liknar en arbetsbeskrivning? 

3. Vad tycker du om din arbetsbeskrivning i förhållande till det du faktiskt gör? 

4. Finns det någonting i arbetsbeskrivningen som inte fungerar eller överensstämmer med ditt 

arbete? 

Relation  (till konsult/strateg) 

1. Finns det riktlinjer för hur ni ska arbeta tillsammans? 

2. Har du någon uppfattning om Business partner/HR-konsulters ansvarsområden inom HR-

relaterade frågor? 

3. Hur ofta har du kontakt med Business partner/HR-center? 

4. Hur ser ditt arbetsförhållande till Business partner/HR-konsulter ut, vilka samarbeten har ni? 

5. Hur ser stödet ut från Business partner/HR-konsulter? 

6. Vilka kommunikationsmedel används? telefon, mejl, möten. 

7. Hur skulle du helst vilja att kommunikationen sker till Business partner/HR-konsulter? 

8. Finns det något särskilt du brukar kontakta konsulter angående? 

9. Vem anser du har ansvaret för kontakten mellan konsulter och strateger? 

(hur får du som konsult information om strategiska åtgärder, från konsult intervjun) 

10. Får du ta dig an arbetsuppgifter som inte ingår i din arbetsbeskrivning? 

Hur hanterar du det om det uppstår? Vilken typ av uppgifter? Vem anser du att det arbetet tillhör? 

Omstrukturering/HR-tranformation 

1. Har rollfördelningen mellan personer inom HR har förtydligats sedan omorganiseringen 2007? 

Om ja, inom vilka områden? 

2. Har rollfördelningen blivit otydligare sedan omorganiseringen? Om ja, inom vilka områden? 
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3. Vilken introduktion fick du när du började på din nuvarande befattning? (presenterades 

arbetsmodellen? vad känner du till om den? har du tidigare erfarenhet av modellen från andra 

organisationer?) 

4. Hur ser stödet ut från dina chefer? Hur såg det ut innan? 

5. Har du några övriga tankar om de omorganiseringar som skett? 

Avslutningsvis ställer vi frågor som: Är det någonting vi missat att ta upp som du vill prata om/ 

lägga till? 

Är det ok att vi följer upp med kompletterande frågor via mail, ifall vi känner att de fattas något? 

 

 

 

 

 

 

 


