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SAMMANFATTNING

Förändringar av arbetslivet har lett till nya sätt att organisera och strukturera organisationer. 
Organisationers önskan att öka konkurrenskraft, effektivitet och flexibilitet har resulterat i nya 
förutsättningar för arbete med personalfrågor. De nya förutsättningarna har även skapat nya roller 
och förändrad ansvarsfördelning.

Syftet med denna studie var att undersöka vad implementering av Ulrichs modell för HR-
tranformation kan ge för effekter för personalavdelningens chefsstöd till första linjens chefer i 
organisationen Uppsala kommun. Dagens organisering av personalarbete inom Uppsala kommun är 
baserad på Ulrichs modell som delar upp arbetet i enheterna service center, expertenhet och 
business partners. Studien bygger på åtta intervjuer med personalarbetare, första linjens chefer och 
personalchefer inom Uppsala kommun. Deras upplevelser av den nya organiseringen undersöktes.

Studien indikerar att chefsstödet allmänt upplevs som fungerande. Omorganiseringen verkar dock 
ha lett till minskad verksamhetskunskap då personalarbetarna sitter centralt. Den nya organiseringen 
verkar även ha lett till otydligheter gällande vem som har ansvar för vilka personalfrågor. 
Otydligheterna som uppkommit i och med en centraliserad personalavdelning verkar ha skapat 
subjektiva tolkningar gällande vem som har ansvar för vad. Studien belyser personalarbetares 
upplevelser av tillhandahållande av chefsstöd och första linjens chefers upplevelser om stödet.

Nyckelord: shared services, nyinstitutionell teori, HR-transformation, Ulrichs modell, chefsstöd
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ABSTRACT

A centralized department for human resources- the best implement for managerial support?
A qualitative study on the work situation in relation to the managerial support from the human 
resource department in the municipality of Uppsala. 

Changes in the workplace have led to new ways of organizing and structuring organizations. 
Organizations’ desire to increase competitiveness, efficiency and flexibility has resulted in new 
conditions in the field of human resources. The new conditions have also created new roles and 
changing responsibilities for those working within human resources. 

The purpose of this study was to investigate how the implementation of Ulrich's model for HR 
transformation can impact on the human resource departments managerial support to first-line 
managers in the municipality of Uppsala. Today the municipality of Uppsala organizes its human 
resources based on the Ulrich's model, which divides the work into the units service center, the 
expert unit and business partners. The study is based on eight interviews with employees in the 
department of human resources, first-line managers and human resource managers within the 
organization. Their experiences of the new organizational model were examined. 

The study indicates that the managerial support generally is perceived as functioning adequately. 
The implementation of Ulrich's model, however, appears to have led to decreased knowledge about 
the activities in the sub-units of the overall organization when the human resource department is 
centralized. The reorganization also seems to have led to a lack of clarity regarding who is 
responsible for human resource issues. Raised uncertainties seem to have created subjective 
interpretations regarding who is responsible for what. The study illustrates, firstly, experiences of 
the employees of the human resource department of providing management support, and secondly 
first-line managers' experiences of the support. 

Key words: shared services, new institutional theory, HR-transformation, Ulrich's model, 
managerial support.
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1. Inledning

______________________________________________________________________________

Arbetslivet  har  under  de  senaste  decennierna  genomgått  en  omfattande  förändring  av

organisationers  förutsättningar.  Trender  inom  organisationsteori  har  fokuserat  på

effektivisering  av  organisationers  olika  arbetsprocesser  och  trenderna  har  många

organisationer  följt.  Det  nya  fokuset  har  förändrat  personalarbetets  förutsättningar  och

organisering.  Denna  uppsats  berör  hur  utvecklingen  av  personalarbetet  kan  påverka

individer  inom  den  och  vilken  relation  personalarbetet  får  till  andra  delar  inom

organisationen.

1.1 Bakgrund

Förändringar  i  arbetslivet  har  inneburit  nya  sätt  att  organisera  och  effektivisera  arbete.

Organisationers  vilja  att  effektivisera delar i  verksamheten bottnar  många gånger i  Ulrichs  och

Smallwoods  (2004)  idé  om  att  organisationer  bör  förändra  sig  för  att  bevara  eller  skapa

konkurrenskraft.  Det  nya  fokuset  på  effektivisering  har  förändrat  organisationer  från  att  ha  en

närmast hierarkisk uppbyggnad till  att mer karaktäriseras av samarbete. Det kan även tänkas att

organisationer  vill  anpassa  sig  till  organisationsstrukturer  som  andra  organisationer  tillämpar,

möjligtvis på grund av rådande trender i arbetslivet. En aktuell trend är att organisera personalarbete

enligt Ulrichs modell “HR-transformation”, vilken innebär en omvandling av personalarbete från att

vara decentraliserat till att bli centraliserat.

The Economist  (2009) beskriver  “HR-transformation”  som en onekligen populär modell  för att

organisera personalarbete. De hänvisar till en studie som gjordes 2005 där hälften av de undersökta

företagen höll på med en omorganisering och att en fjärdedel hade genomfört en omorganisering.

Dessa  var  amerikanska  företag,  men  Ulrichs  modell  verkar  även  fått  fäste  bland  svenska

organisationer.

Intresset  för  ämnet  i  denna  studie  väcktes  efter  att  ha  läst  HR-transformation:  Yrke  söker  sin

identitet  i  Chefstidningen  (2012).  Artikeln  beskriver  hur  moden  kommer  och  går  inom

personalarbete och att Ulrichs modell “HR-transformation” idag är populär bland organisationer.

Artikelns författare, Jane Bergstedt, menar att personalarbete länge sökt professionellt erkännande

och  att  man  har  försökt  uppnå  det  genom tillämpande  av  olika  modeller.  Personalarbete  sägs

numera söka erkännande genom att visa på sin strategiska roll,  snarare än en administrativ roll

(Chefstidningen, 2012). Granberg (2001, s. 85) menar att skiftet från en administrativ roll till en
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strategisk  roll  handlar  om  att  personalarbetare  inte  vill  bli  associerade  med  administrativa

arbetsuppgifter.  Jane  Bergstedt  beskriver  vidare  att  förändringar  från  decentraliserat  arbete  till

centraliserat arbete och från en administrativ roll till en strategisk roll dock sägs ha lett till splittrade

roller  inom  personalarbete.  Det  sägs  vara  svårt  att  skapa  en  gemensam  uppfattning  gällande

organisering av personalarbete enligt Ulrichs modell. En organisation som valt att organisera sitt

personalarbete  enligt  Ulrichs  modell  är  Västerås  kommun.  I  början  av  2000-talet  samlade  de

decentraliserade  funktioner  inom  personalarbete  till  en  förvaltning  och  Ulrichs  modell  var

inspirationen till den nya organiseringen. Ulrichs tankar användes inte som modell i kommunen,

däremot  användes  den  för  att  granska  personalarbetet  och  förmedla  arbetets  värde  för

organisationen.  Anledningen  till  omorganiseringen  sades  vara  att  förbättra  kvaliteten  på  och

effektivisera det chefsstöd som personalarbetare ska ge (Chefstidningen, 2012).

Vi  gavs  tillfälle  att  undersöka  effekter  av  implementering  av  Ulrichs  modell  i  organisationen

Uppsala kommun. Organisation presenteras i kapitel 4.

1.2 Syfte och frågeställningar

Syftet med studien var att  undersöka Ulrichs modell för “HR-transformation” och vilka effekter

implementering  av  denna  kan  ge  för  personalarbete  och  linjechefer  i  en  organisation.  Vidare

ämnade studien undersöka personalarbetares chefsstöd och relation till linjechefer och huruvida de

kan  förändras  efter  organisering  enligt  Ulrichs  modell.  Syftet  har  mynnat  ut  i  nedanstående

frågeställningar:

 

• Hur motiveras omorganisering av personalarbete?

• Vilka förutsättningar finns för personalarbete att tillhandahålla chefsstöd?

• Hur ser relationen ut mellan personalarbetare och linjechefer?

1.3 Uppsatsens disposition

Det andra kapitlet kommer redovisa vilken tidigare forskning som finns om ämnet och varför den är

relevant för studien. Det tredje kapitlet redogör för använd teori vilken var utgångspunkt för analys

av det insamlade empiriska materialet. Kapitel fyra beskriver vilken metod som användes för att

samla in och hantera empiriskt material.  I kapitel fem, vilket inleds med en sammanfattning av

empirin,  läses  resultatet  av  bearbetat  material.  Det  avslutande  kapitlet  inleds  med  en

sammanfattning av redovisat resultat för att sedan övergå i en diskussion om resultatet vilken även
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kommer relatera till avsnitten tidigare forskning och teori. Som avslutning på uppsatsen redovisas

förslag på vidare forskning.

1.3.1 Förtydligande

HR  är  ett  begrepp  som  är  svårt  att  definiera.  Vidare  i  studien  kommer  det  benämnas  som

personalarbete,  personalarbetare  eller  personalavdelning.  Undantag  görs  gällande  “HR-

transformation”, “värdeskapande HR” samt HR-konsulter, HR-strateger och HR-center. Detta beror

på att de två förstnämnda är teoretiska begrepp inom en modell, HR-konsulter och HR-strateger är

angivna namn på befattningar och HR-center är en avdelning. Slutligen ska sägas att chefsstöd som

personalavdelningen i studerad organisation tillhandahåller finns till för alla chefer i verksamheten.

I denna studie undersöktes endast första linjens chefer, exempelvis en enhetschef på en förskola.

2. Tidigare forskning

______________________________________________________________

I följande kapitel kommer tidigare forskning redogöras för. Tidigare forskning som redovisas

berör  liknande  frågor  som  denna  studie  behandlar.  Relevansen  i  den  valda  tidigare

forskningen låg i att den berör Ulrichs modell och “HR-transformation” samt vilka effekter

den kan ge för personalarbete.  Vad som redogörs för är vad forskare tidigare  skrivit  om

gällande organisatoriska förutsättningar för offentlig sektor, personalarbetets utveckling, HR-

transformation och dess uppkomst, samt värdeskapande HR. Syftet med detta kapitel är att

vidare konkretisera studiens problemområde.

2.1 Organisatoriska förutsättningar i offentlig verksamhet

Christensen, Laegreid, Roness och Rövik (2005) menar att det finns två olika förhållningssätt inom

organisationsteori gällande privat och offentlig sektor. Olika inriktningar gällande deras respektive

“spelregler” påverkar formerna för organisering av arbete. En inriktning menar att det inte finns

någon  fundamental  skillnad  mellan  offentliga  och  privata  organisationer.  Författarna  menar  att

variabler  som storlek,  uppgifter  och teknologier  påverkar  organisationer  mer än  den offentliga/

privata  aspekten.  De  påpekar  vidare  att  det  finns  likheter  och  olikheter  mellan  organisationer

oberoende om de är affärsmässiga eller allmännyttiga (Christensen et al. 2005). En annan inriktning

menar att offentliga och privata organisationer är fundamentalt olika då organisationstyperna har

olika  intressen.  Författarna  beskriver  att  offentliga organisationer  måste  ta  hänsyn till  en större

uppsättning  mål  och  värderingar  för  att  legitimera  sin  verksamhet.  Medan  den  privata

organisationen är ansvarig inför sin styrelse och arbetar mot begränsade mål såsom ekonomiskt
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överskott, är offentlig organisation ansvarig inför en demokratiskt vald ledning och kan beskrivas

som multifunktionella. Det innebär att de ska hantera delvis motstridande faktorer såsom politisk

styrning,  kontroll,  medbestämmande  från  anställda,  lyhördhet  från  användare,  öppenhet  till

offentligheten,  neutralitet  samt  kostnadseffektivitet.  Detta  menar  Christensen  et  al.  (2005)  gör

offentliga  verksamheter  speciellt  utsatta  för  kritik  från  allmänheten,  då  eftersom  det  kan  vara

problematiskt att uppfylla krav gentemot samtliga nämnda faktorer.

Med utgångspunkt i de två förhållningssätten menar Christensen et al. (2005) att det finns ett antal

organisatoriska  problem  som  kan  uppstå  när  offentliga  organisationer  implementerar

organisationsformer som är utvecklade för privata verksamheter. Ett problem som kan uppstå är att

definiera  var  en  organisation  börjar  och  slutar  inom  offentlig  verksamhet.  Denna

“avgränsningsproblematik” kan uppstå då samtliga offentliga organisationer är invävda i en typ av

samhällelig  hierarki.  Christensen  et  al.  (2005)  benämner  invävda offentliga  organisationer  som

“metaorganisationer”,  då  organisationen  av  verksamheten  även  inkluderar  andra  organisationer.

Problem kan uppstå om offentliga organisationer implementerar organisationsformer som kräver/

innehåller tydliga strukturer, mål och resultat. Det kan vara svårt att definiera mål och resultat för en

enskild organisation utan att inkludera andra organisationers bidrag i det större hierarkiska systemet

(Christensen et al., 2005).

Christensen et al. (2005) beskriver vidare att  alla organisationer i någon utsträckning står under

politisk auktoritet, eftersom de verkar under en statslagar och regler. De menar vidare att gränsen

mellan privat och offentlig verksamhet i dagens samhälle är otydlig och att det i vissa organisationer

kan uppstå blandade versioner av dem båda.

2.2 Personalarbete och modell för förändring av det

2.2.1 Personalarbetets uppkomst och förändring

Personalarbete uppkom i och med bildandet av föreningen Socialarbete inom industri och affärsliv

(SAIA)  på  1920-talet.  Personalarbete  hade  då  en  administrativ  karaktär  och  syftade  till  att

effektivisera  utförande  av  arbete.  Under  senare  decennier  skulle  personalarbete  huvudsakligen

hantera frågor av demokratisk karaktär,  som Thilander (2013) menar innebar att personalarbetet

skulle förmedla en demokratisk syn på arbete och ta hänsyn till medborgerliga rättigheter. På 1980-

talet  och  framåt  presenterades  ett  nytt  affärsorienterat  fokus.  Anställda  kom  att  bli  en  viktig

konkurrensfaktor  och  personalarbetet  skulle  vara  enhetligt  med  företagsledningen.  Det  tidigare
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rutinmässiga administrativa arbetet effektiviserades genom IT-hantering och självbetjäningstjänster.

Resurser lades på strategiskt personalarbete som skulle agera gynnsamt för organisationers olika

arbetsprocesser, så som rekrytering (Thilander, 2013, s. 45-46).

Samtidigt med personalarbetets skiftade fokus till strategiskt arbete utvecklades modeller för hur

personalarbete  kan  bedrivas.  Modellerna  utvecklades  ofta  av  företagsekonomer  och  har  en

förankring inom styrningstekniker med syfte att öka organisationens värde för interna och externa

aktörer. Modellerna är huvudsakligen utformade enligt förutsättningar för privata företag i USA,

vilket bör tas i beaktande vid implementering av modeller inom svenska företag. Granberg (2011, s.

63)  menar  att  det  är  viktigt  att  organisationer  utgår  från  sina  egna  förutsättningar  vid

implementering  av  modeller.  Svenska  organisationer  som  tillhör  offentlig  sektor  bör  särskilt

implementera modeller utifrån sina förutsättningar då de påverkas av politiska beslut (Granberg,

2011, s. 63).

2.2.2 Modell för personalarbete: HR-transformation

HR-transformation handlar  om att  göra  personalarbete  effektivt,  strategiskt  och  värdeskapande.

Boglind,  Hällsten  och  Thilander  (2013,  s.  13)  menar  att  HR-transformation är  önskvärt  när

personalarbete  och  aktörer  inom  det  inte  anses  tillräckligt  effektiva  och  värdeskapande.  HR-

transformation, värdeskapande samt shared services kommer definieras i detta avsnitt.

HR-transformation,  eller omvandling, är en förändringsmodell  som har sitt  ursprung i idéer om

personalarbetets  existensberättigande  och  att  det  uppkommer  vid  bidrag  till  affärsresultat.  HR-

transformation syftar till att omvandla personalarbetet från administrativt arbete till specialiserat,

anpassat och samordnat arbete i förhållande till organisationens strategiska mål (Boglind, Hällsten

&  Thilander,  2013,  s.  31).  Dave  Ulrich  är  en  amerikansk  forskare  och  författare  inom

personalrelaterade  frågor  och  hans  idéer  har  kommit  att  betraktas  som  centrala  inom  HR-

transformation.  Ulrich har  bidragit  med en  metod för  hur  omvandling  bör  gå  till  och  metoden

baseras  på  att  etablera  shared services inom organisationen.  Shared services består  av  centrala

enheter som ger organisationen administrativt stöd och specialiststöd. Tanken med stödarbetet är att

det  ska  kunna  utnyttjas  av  hela  organisationen  och  levereras  kostnadseffektivt  och  flexibelt

(Boglind, Hällsten, Thilander, 2013 s. 47-48). Boglind et al (2013, s. 13) menar att konceptet shared

services  kan  ses  som  en  färdig  lösning  på  organisering  av  arbete  för  att  bli  värdeskapande.

Begreppet  värdeskapande innebär  att  skapa  värde  för  organisationen  genom  att  hjälpa  olika

funktioner att nå sina mål. Det kan både direkt och indirekt mynna ut i någon konsekvens som ger
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företaget  värde.  Värde  kan  vara  ekonomisk  vinst  såsom minskade  kostnader  alternativt  ökade

intäkter, eller en kombination av dem båda. Centrala aktörer som värdeskapande aktiviteter riktas

till i organisationen är bland annat medarbetare, linjechefer, aktieägare och kunder. Personalarbete

får  alltså  ett  primärt  värde  först  när  det  skapar  sekundärt  värde  internt  och/  eller  externt  i

organisationen (Ulrich  och Brockbank,  2007,  s.14).  Personalarbete  som bidrar  till  skapande av

värde utgår alltid från mottagaren eftersom det, vilket Ulrich och Brockbank påpekar, är mottagaren

som definierar värde (Ulrich och Brockbank, 2007, s.13-14). HR-transformation är med andra ord

en förändringsmodell som kan implementeras genom shared services, där personalarbetets skapade

värde (värdeskapande HR) är det önskade resultatet.

Organisering enligt shared services, som även kan kallas the three-legged stool, innebär att upprätta

tre enheter;  service center,  expertenhet och lokala  business partners. Enheterna kan delas in i två

sätt  att  utföra  arbete,  nämligen  transaktionellt  arbete  och  transformativt  arbete,  eller

omvandlingsarbete. Transaktionellt arbete syftar till  att effektivisera administrativt arbete (Ulrich

1995, s. 15). Transaktionellt arbete kan innebära centrala  service center som exempelvis hjälper

kunder  med  rutinmässig  ekonomi,  IT och  lönehantering.  Expertenheten kan  beskrivas  som en

kombination av transaktionellt och transformativt arbete. De tillhandahåller specialistkunskap inom

exempelvis rekrytering, kompetensutveckling, arbetsrätt och arbetsmiljö. Arbetet är av konsultativ

karaktär som utförs på beställning av kunder. Business partners arbete är av strategisk karaktär och

kan  inkludera  arbete  i  form  av  implementering  av  företagsmål  och  företagskulturer.  Business

partners utför transformativt arbete. (Ulrich, 1995, s. 15) The three-legged stool kan beskrivas som

en organisering enligt en centraliserad struktur som arbetar på kommando från fältet (Ulrich, 1995,

s. 14). Inom shared services består kunder av chefer och andra medarbetare som använder servicen

(Thilander, 2013, s. 14). Fokus ligger på resultat snarare än aktivitet och målet är att leverera värde

till kunder som har ärenden (Boglind, Hällsten, Thilander, 2013, s. 48).

I  samband  med  den  nya  teknikens  intrång  i  organisationer  har  det  utvecklats  olika  sätt  att

effektivisera  personalarbete.  Ett  exempel  på  effektivisering  är  införande  av  system  för

informationsflöde vilka hanteras av personalarbetare som i sin tur arbetar på begäran av kunder som

söker hjälp. Inrättningar för telefoni, vilka kan kallas callcenter, har blivit vanliga för att hantera en

del frågor. Frågorna karaktäriseras ofta av att de är transaktionella, alltså administrativa (Ulrich,

1995 s. 15). Centret kan hantera både interna och externa ärenden. Callcenter inom personalarbete

hanterar ofta förfrågningar internt och kan kallas supportsamtal. Inrättningar av beskrivna system
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kan ofta förekomma vid organisering enligt shared services. Systemen är vanligtvis belägna under

service center eller expertenheten (imanet.org, 2000).

Positiva effekter av callcenter kan vara att användare känner till att de kan ringa supporten för att få

hjälp med sitt ärende, vilket kan skapa tydlighet gällande rollfördelning inom organisationen och

tydlighet  i  organisationsstrukturen.  En negativ konsekvens med användning av callcenter  är  att

användaren kan uppfatta personalavdelningen som opersonlig. Den kan även uppfattas som svår att

nå beroende på väntetid (imanet.org, 2000).

2.3 Linjechefers roll och ansvar vid shared services

Förändringen som skett inom personalarbete har gett linjechefer förändrade förutsättningar. Nedan

kommer  tidigare  forskning  om linjechefers  förändrade  roll  i  samband  med  organisering  enligt

shared services redovisas. Detta anses relevant för studien då det konsultativa arbetet inom shared

services syftar till linjechefer. Även linjechefers arbete och ansvar redovisas, detta för att  ge ett

helhetsperspektiv  på  deras  arbetsbörda  för  att  det  sedan  kopplas  till  deras  ökade  ansvar  inom

personalrelaterade frågor.

För att kunna förklara vilket ansvar linjechefer har är det nödvändigt att förklara vilket ansvar staber

har, för att sedan visa på skillnaden mellan de två. Thilander (2013, s. 59) förklarar att staber har en

till linjechefen stödjande funktion. En stab kan exempelvis vara en personalavdelning (Thilander,

2013,  s.  60).  Staben  ansvarar  för  att  indirekt  påverka  linjens  arbete  genom  rådgivning  eller

rekommendation.  Thilander  (2013,  s.  59)  menar  att  linjechefer  har  ett  ekonomiskt  ansvar,  ett

verksamhetsansvar och ett personalansvar. Personalansvar faller under linjechefer som ett led i ett

strategiskt arbete (Thilander, 2013, s. 63).

När  HR-transformation  genomförs  används  något  som,  vilket  tidigare  nämnts,  kallas  shared

services. Tanken med shared services är att stora delar av verksamheten har möjlighet att ta hjälp

från den ofta centralt belägna enheten. Vidare innebär denna organisering att fler personer ska dela

på  färre  resurser.  Organisering  enligt  shared  services  påverkar  därmed  linjechefers  arbete.

Organisationer som genomfört en omvandling enligt shared services kräver att linjechefer behöver

göra mer för mindre resurser, alltså öka effektiviteten och sänka kostnaderna (Thilander, 2013, s.

71). Organiseringen innehåller en typ av “gränsdragningsproblematik”, alltså vem som har ansvar

för vad, och olika beroendeförhållanden mellan roller på personalavdelningen och i linjen. Vad som

kan  vara  särskilt  komplicerat  är  att  linjechefen  förväntas  rekrytera,  utveckla  och  avveckla
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medarbetare, vilket kräver omfattande kompetens och erfarenhet, något som främst personalarbetare

har  (Thilander,  2013,  s.  61).  “Gränsdragningsproblematiken”  beträffande  personalarbete  för

linjechef och stabsfunktion/ personalarbetare kan uppstå vid tillfällen då en omorganisering eller

omflyttning  av  ansvar  sker  (Thilander,  2013,  s.  66).  Även  Quadeer  et  al.  (2011,  s.2520-2521)

identifierade ett  överlappande ansvar  mellan personalavdelningen och linjechefer  angående vem

som ska utföra vilka arbetsuppgifter. Detta menar de visar på en förändring av roller och funktioner.

Även  Schuler  (1990,  s.  49)  beskriver  linjechefers  förändrade  ansvar  och  arbetsuppgifter  vid

införandet av shared services. Förflyttning av arbetsuppgifter inom personalhantering till linjechefer

kräver  särskild  förståelse  för  personalarbete  och ett  ytterligare  engagemang  utöver  linjechefens

ordinarie  arbetsuppgifter  och  huvudansvar  (Schuler,  1990,  s.  49-51).  För  att  personalarbete  ska

genomföras på ett bra sätt menar Schuler (1990) att det krävs ett ytterligare personligt engagemang

från linjechefen, samt institutionella påtryckningar.

2.4 Kritisk forskning om Ulrichs teorier

Utveckling  av  systematiska  förklaringsmodeller  för  att  förklara  empiriska  “fenomen”  kan  vara

givande  för  att  presentera  vetenskapliga  idéer  för  allmänheten.  Emellertid  är  det  viktigt  att

poängtera  att  Ulrichs  modell  har  grund  i  forskarens  egna  teorier,  vilka  många  gånger  saknar

referenser till tidigare vetenskapliga studier. I följande avsnitt presenteras kritik gällande Ulrichs

teorier om förändringsarbete i organisationer. En svårighet med Ulrichs modell är att den ter sig

normerande och att beskrivna roller i modellen i liten utsträckning refererar till annan vetenskaplig

forskning (Hope-Hailey, Farndale & Truss 2005, s. 51).

Tidigare  forskning  om  the  three-legged  stool  menar  Thilander  (2013)  har  förringat  modellens

komplexitet eftersom det verkar vara problematiskt att uppnå önskade resultat av arbete som ska

skapa  värde.  Vidare  menar  Thilander  (2013)  att  HR-transformation  inte  kan  beskrivas  som  en

förändring, då olika anhängare till modellen diskuterar olika förändringar. Olika förändringar efter

en HR-tranformation kan vara både organisatoriska och individuella, därför kan begreppet inte ses

som enhetligt (Thilander, 2013, s. 7).

Reilly (2006) menar att förändringsarbete enligt Ulrichs modell, the three-legged stool, i praktiken

ofta medfört en del olägenheter för organisationer. När personalarbete delas upp i tre olika roller

kan det innebära svårigheter gällande gränsdragning mellan vem som ska göra vad. Identifierade

problem handlar  om tillhandahållande av  tjänster  till  interna  kunder.  Shared  service center  ska
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kunna medverka mest vid genomförande av uppgifter, likväl sker kontakten mellan leverantör och

kund i första hand mellan den som beställer uppdrag, linjechefen, och dennes strategiska partner.

Även om den strategiska partnern har liten insyn i uppdraget kan det ändå vara så att det är den

strategiska  partnern  som  hjälper  till  i  uppdrag.  I  och  med  detta  ifrågasätter  Reilly  vem  som

egentligen är ansvarig för personalarbetets resultat (Reilly, 2006, s. 36).

Kiambati,  Aiyabei  och  Itunga  genomförde  2012  en  litteraturstudie  med  syfte  att  undersöka

implementering av shared services som instrument för att skapa värde i organisationer. Ett behov

identifierades  gällande  att  skapa  en  gemensam förståelse  hos  medarbetare  samt  kunder  för  hur

shared services bör användas. Författarna menar att shared services inte fungerar om inte kunder har

liknande och konsekventa tolkningar av hur tjänsterna bör användas. Likaså bör medarbetare som

arbetar inom shared services ha en kollektiv uppfattning om vilket arbete som utförs och hur det ska

genomföras, annars fungerar det inte (Kiambati, Aiyabei, Itunga, 2012 s. 4). Becker och Huselid

(1999) har vidare identifierat ett problem vid organisering enligt shared services. Problemet handlar

om  personalarbetets  oförmåga  att  hantera  förändringsprocesser  inom  organisationer,  specifikt

gällande ledarskapsutveckling och omstrukturering av organisationer. Oförmågan beror delvis på att

personalavdelningar ofta är avskiljt placerade i förhållande till andra delar i organisationen. Detta

kan försvåra insyn, förståelse och inflytande i operativt arbete (Becker och Huselid, 1999, s. 299).

Implementering  av  the  three-legged  stool,  eller  shared  services,  är  något  även  Cooke  (2006)

kritiserar.  Han menar  att  rapporterade problem handlar om lägre kundtillfredsställelse  och färre

karriärmöjligheter.  Förutom dessa  eventuella  konsekvenser  menar  Cooke att  implementering  av

shared services innebär en omorganisering av personalavdelningen som kan leda till en nedskärning

eller omflyttning av arbetskraften. Det kan skapa förvirring bland medarbetarna gällande ansvar och

en oklarhet gällande kompetenskrav. Eventuella konsekvenser av omorganisering kan bli minskad

kvalitet på service och ökat missnöje med service. Om dessa konsekvenser uppstår påverkar det

personalavdelningens strategiska roll negativt (Cooke, 2006, s. 214).

2.5 Sammanfattning av tidigare forskning

Redovisad tidigare forskning visar att personalarbete och dess roll i organisationer har förändrats de

sista  decennierna.  Den  beskrivna  utvecklingen  har  visat  att  personalarbete  tidigare  har  betonat

individers rättigheter i organisationer för att sen vara ett administrativt stöd medan personalarbete

idag är mer strategiskt och konsultativt. Efter att personalarbetets administrativa fokus minskat blev

personalarbetet  som  sagt  mer  strategiskt  och  konsultativt  med  fokus  på  stöd  till  linjechefer.
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Personalarbetet  ska  numera  även  fungera  som  en  del  i  arbetet  med  att  göra  organisationer

konkurrenskraftiga.

En vanligt förekommande modell för organisering av personalarbete är Ulrichs modell för shared

services. I shared services ingår service center, expertenhet och business partners. Enheterna ska

fungera som stöd för verksamhetens chefer, som sedan praktiskt genomför respektive ärende. Även

om organisationer  organiseras  efter  en  modell  med enheter  som kan uppfattas  som tydliga,  så

förekommer  ändå  otydlighet  gällande  roller  och  vem  som  ska  göra  vad.  I  samband  med

organisering efter shared services har en del personalarbete flyttats över till chefer i verksamheten

då  administrativa  arbetsuppgifter  inte  längre  faller  under  personalarbetare.  När  chefernas

arbetsuppgifter även innebär administrativa uppgifter kan det leda till att de finner sig i en ny roll

där tidigare kunskap måste göra plats för ny kunskap. Den nya kunskapen handlar  om att  mer

omfattande än innan kunna motivera sina medarbetare och samtidigt administrera detta.

Kritisk forskning om Ulrichs modell visar att modellen kan uppfattas som normativ då den i stort

utgår från Ulrichs egna teorier och de har liten grund i tidigare studier om organisering av arbete.

Organisering enligt Ulrichs modell visar också att det många gånger är svårt för organisationer att

uppnå önskade effekter  och att  organisationen enligt den nya organiseringen kan te  sig  otydlig

gällande vem som ska göra vad. Det verkar enligt tidigare forskning finnas en problematik gällande

“gränsdragning”  mellan  arbetsuppgifter  och  vem  som  slutligen  bär  ansvaret  för  resultat  av

personalarbete. Vid organisering enligt Ulrichs modell behöver medarbetare i organisationen ha en

ibland svåruppnåelig enhetlig syn på hur verksamheten fungerar.

När offentliga organisationer, så som kommuner, ämnar implementera en modell för organisering av

arbete bör de ta särskild hänsyn till en större uppsättning mål och värderingar för att legitimera sin

verksamhet.  Den  privata  organisationen  är  ansvarig  inför  sin  ledning  och  har  begränsade  mål,

medan en offentlig organisation är ansvarig gentemot en demokratiskt vald ledning.
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3. Teori

________________________________________________________________________________

I  följande  kapitel  presenteras  studiens  teoretiska  utgångspunkt  och  från  teorin  relevanta

begrepp. Studiens teoretiska utgångspunkt är nyinstitutionell teori, en teori som handlar om

hur organisationer anpassar sig till sin omgivning. Nyinstitutionell teori ansågs relevant för

det ämnesområde som berörs samt för formulerat syfte och tillhörande frågeställningar, då

den  går  att  applicera  på  organisationer  som  tillämpar  en  modell  för  att  strukturera

verksamheten.

3.1 Nyinstitutionell teori

Nyinstitutionell  teori  utvecklades  på  1970-talet  med  utgångspunkt  i  tidig  institutionalism.

Nyinstitutionell teori är ett perspektiv som visar på hur organisationer inom samma bransch kan ha

gemensamma strukturer och processer. De gemensamma strukturerna och processerna kan visa sig

på nationell och internationell nivå vilket gör att organisationer liknar varandra. Nyinstitutionell

teori ämnar identifiera varför organisationer i liknande branscher har en homogen praktik (Eriksson-

Zetterquist, 2009, s. 64).

Nyinstitutionell teori grundades i två verk: Institutional organizations: formal structure as myth and

ceremony (John Meyer & Brian Rowan, 1977) och Paul J. DiMaggios och Walter W. Powells artikel

The iron cage  revisisted:  institutional  isomorphism and collective  rationality  in  organizational

fields från 1983. Meyers och Rowans (1977) artikel berör en organisations förmåga att anpassa sig

till sin bransch och därmed bli legitim (Eriksson-Zetterquist, 2009, s. 67). DiMaggio och Powell

(1983) beskriver organisationers homogenisering, eller isomorfism, för att visa på hur organisationer

tenderar att likna varandra (Eriksson-Zetterquist, 2009, s. 72).

Begrepp inom nyinstitutionell  teori  som är viktiga i  denna studie  för att  visa  på den studerade

organisationens struktur är isomorfism, legitimitet och löskoppling och översättning, vilka redovisas

för nedan.

3.1.1 Isomorfism

Inom nyinstitutionell teori står isomorfism för organisatorisk likformning i organisationer, alltså att

de har en tendens att i sin struktur likna varandra. Det är tänkbart att organisationer studerar och

identifierar hur framgångsrika organisationer arbetar, för att därefter efterlikna de framgångsrika
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organisationerna.  DiMaggio  och  Powell  (1983)  beskriver  tre  former  av  isomorfism,  varav  två

ansågs relevanta i studien. Nedan följer en redogörelse av dem.

Tvingande isomorfism beskriver händelser som via formella och informella auktoriteter i samhället

utformar en typ av spelregler  vilka organisationer måste förhålla sig till.  Ett  exempel  kan vara

politiska  influenser  inom en stat,  men det  kan  också  handla  om kulturella  normer  i  samhället

organisationen befinner sig i (DiMaggio och Powell, 1983, s. 150-151).

Mimetisk isomorfism syftar till  att beskriva hur organisationer agerar på ett  visst sätt  genom att

observera och imitera likartade företag som på olika sätt har blivit framgångsrika. Vad som driver

organisationer att imitera andra organisationer är situationer av osäkerhet. Osäkra situationer kan

lösas genom att organisationer imiterar lösningar framtagna av mer framgångsrika organisationer

inom samma bransch (DiMaggio och Powell, 1983, s. 151).

3.1.2 Legitimitet

Inom nyinstitutionell  teori är legitimitet ett centralt begrepp. Organisationer skapar gärna, enligt

Meyer och Rowan (1977, s. 343), strukturer i verksamheten som i kollektiv mening fungerar väl

inom  den  kontext  organisationen  verkar.  Det  finns  alltså  normer  för  hur  organisationer  ska

organisera  sin  verksamhet.  En  effektivisering  av  organisationer  är  inte  alltid  målet  med  en

förändring av organisationens struktur, det handlar även om att legitimera sin verksamhet utanför

organisationen.  Om  organisationer  säkerställer  legitimitet  säkerställer  de  också  sin  överlevnad

(Meyer och Rowan, 1977, s. 349).

3.1.3 Lösa kopplingar

Lösa kopplingar ämnar förklara situationer då ett handlingssystem inom en organisations struktur

inte  är  förenligt  med de  handlingar  som utförs.  För  att  en  organisation  ska  överleva bör  både

effektivitet och legitimitet erhållas. De båda kraven kan dock strida mot varandra, då skapandet av

legitimitet exempelvis inte behöver innebära att arbetet utförs effektivt i organisationen. Situationer

kan uppstå där den formella strukturen anpassas efter omgivningens institutionella krav, men där det

faktiska arbetsflödet inte nödvändigtvis behöver återspegla den. Genom att löskoppla den formella

strukturen från det informella handlandet har organisationer möjlighet att anpassa sig till externa

påtryckningar och på så sätt skapa legitimitet, utan att egentligen förändra sitt arbetssätt (Meyer &

Rowan, 1977 s. 353-355).
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3.1.4 Översättning

Begreppet  Översättning  tillhör  skandinavisk  institutionell  teori  och  myntades  av  Barbara

Czarniawska  och Bernwall  Joerges  1996.  Skandinavisk  institutionell  teori  är  inspirerad  av  den

nyinstitutionella teorin som utvecklades i USA. Teorierna skiljer sig däremot från varandra genom

att de beskriver olika sätt för hur organisationer förändras. Översättning motsvarar den process där

organisationer anpassar praktik och struktur till  den egna kontexten. Översättning kan beskrivas

som att en idé översätts till ett objekt, exempelvis en modell, som sedan översätts till en handling

vilken upprepas och stabiliseras och därmed blir institutionaliserad. Idéers dragningskraft,  enligt

Czarniawska och Bernwall, är att de är intressanta och moderna vid en viss tidpunkt. Organisationer

översätter då idéerna så att de passar in i den specifika organisationen. Managementmodeller kan

vara exempel på idéer som är intressanta och moderna vid vissa tidpunkter (Eriksson-Zetterquist,

2009, s. 137).

4. Metod

______________________________________________________________

I följande kapitel  kommer studiens metod redovisas,  således  hur studien har genomförts.

Kapitlet  kommer  även  presentera  undersökt  organisation  samt  de  intervjupersoner  som

deltagit  i  studien.  För  att  genomföra  intervjuer  utformades  tre  intervjuguider,  vilka

tillsammans  med  hur  intervjuerna  genomfördes  kommer  redovisas  i  detta  avsnitt.

Avslutningsvis  kommer  analys  av  intervjumaterialet  presenteras  samt  vilka  etiska

överväganden och avgränsningar som tagits i beaktande.

4.1 Använd metod

I denna studie tillämpades kvalitativ metod. Kvalitativ metod användes då studien skulle behandla

ett  begränsat  antal  personers utsagor.  Detta  till  skillnad från kvantitativa studier som behandlar

större empiriska material så som enkäter (Trost, 1994, s. 22). Studiefältet var för oss okänt innan

genomförd studie och därför är en kvalitativ ansats lämplig, därmed var genomförandet av studien

av explorativ karaktär.

För att kunna besvara syfte och frågeställningar användes semistrukturerade intervjuer, det vill säga

intervjuer där givna frågor fanns samtidigt som det var öppet för uppföljande frågor. Informationen

som inhämtades  låg  till  grund  för  att  beskriva  organisationen  samt  för  att  beskriva  och  tolka

individers utsagor  (Aspers,  2007, s.  137).  För intervjuerna med Chef  1 och Chef  2 (se  nedan)

användes en tematiskt öppen struktur. Tematiskt öppna intervjuer innebär att intervjun utgår ifrån ett
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antal teman som man önskar beröra. Samtalet styrs då huvudsakligen av vad intervjupersonen säger,

intervjuaren har dock möjlighet att ställa följdfrågor som eventuellt kan uppkomma (Aspers, 2007,

s. 138).

4.2 Val av organisation och intervjupersoner

Kontakt  med  vald  organisation  etablerades  genom  ett  initialt  möte  med  en  personalchef  i

organisationen, mötet bokades efter inledande mejlkontakt. På mötet uttryckte personalchefen en

önskan om att studera effekter av implementering av Ulrichs modell.  Syfte och frågeställningar

formulerades utifrån organisationens önskningar och ramar för vår uppsats. Val av intervjupersoner

skedde utifrån relevans för vårt syfte och våra frågeställningar. Det fanns ett intresse av att belysa

både linjechefers upplevelser och konsulters upplevelser av den rådande organisationsstrukturen.

Likaså ansågs det relevant att intervjua två personalchefer för att förstå organisationen. Strategiskt

urval, som oftast används inom kvalitativa metoder, användes för val av HR-konsulter. Linjechefer

valdes slumpmässigt beroende på vilka som hade tid och beroende på vilka vi fick kontaktuppgifter

till. I studien söktes intervjupersonernas uppfattningar om arbetsrelationen mellan linjechefer och

HR-konsulter  (Trost,  1994,  s.  31).  Kontakt  med  intervjupersonerna  upprättades  med  hjälp  av

kontaktperson på vald organisationen.

4.2.1 Presentation av organisation

Uppsala Kommun är Sveriges fjärde folkrikaste kommun med cirka 200 000 invånare (uppsala.se,

2013).  Kommunen  har  ungefär  13  000  anställda  (regionfakta.com,  2013)  och  är  indelad  i  14

affärsområden där bland annat produktionsförvaltningarna Vård & bildning och Teknik & service

ingår (se bilaga 1). Vård & bildning, där studiens linjechefer arbetar, sköter drift av förskolor, skolor

och gymnasier, olika typer av vård och hemvård samt kulturellt utbud. Produktionsförvaltningen har

cirka 10 000 anställda (vardochutbildning.se, 2012). Produktionsförvaltningen Teknik & service,

där HR-konsulter arbetar, sköter drift och underhållning av allmänna utrymmen i kommunen samt

tillhandahåller interna tjänster till kommunala verksamheter (uppsala.se, 2013).

4.2.2 Presentation av intervjupersoner

Nedan  presenteras  respektive  intervjuperson,  dennes  befattning  och  roll  i  organisationen.

Linjecheferna valdes slumpmässigt efter en kontaktlista vilken tillhandahölls av en kontaktperson

inom organisationen. Konsulterna valdes strategiskt då det var önskvärt att intervjua personer som

anställdes innan och efter omorganiseringen för att se om det finns skillnader och/ eller likheter i

deras  uppfattningar  gällande  strukturen  och  arbetssättet  på  HR-center.  Två  personalchefer
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intervjuades därtill, för att få en bild av hur omorganiseringen gick till och hur chefsstödet fungerar

idag.

Personalchefer

Chef 1: Personen är chef på HR-center. Chefen har arbetat inom organisationen sedan 2007 och har

sedan tidigare erfarenhet av arbete inom organisationer som liknar Uppsala kommuns nuvarande

organisering av personalarbete.

Chef 2: Personen är en personalchef på Vård & Bildning. Chefen har arbetat inom organisationen i

över 20 år.

HR-konsulter

Konsult 1: Konsulten arbetar inom ett av kompetensområdena på HR-center. Konsulten har arbetat

inom organisationen sedan 2012 och har sedan tidigare erfarenhet av arbete inom organisationer

som liknar Uppsala kommun innan omorganiseringen av personalarbetet.

Konsult 2: Konsulten arbetar inom ett av kompetensområdena på HR-center. Konsulten har arbetat

inom organisationen sedan 2004 och har därmed varit anställd innan och efter omorganiseringen av

personalarbetet.

Konsult 3: Konsulten arbetar inom ett av kompetensområdena på HR-center. Konsulten har arbetat

inom organisationen sedan 2003 och har därmed varit anställd innan och efter omorganiseringen av

personalarbetet.

Linjechefer

Linjechef 1:  Personen är första linjens enhetschef inom Vård & bildning och har ansvar för 35

medarbetare.  Chefen  har  arbetat  inom  organisationen  sedan  2003,  således  innan  och  efter

omorganiseringen av personalarbetet.

Linjechef 2: Personen är första linjens enhetschef inom Vård & bildning och har ansvar för 11

medarbetare.  Chefen  har  arbetat  inom  organisationen  sedan  2003,  således  innan  och  efter

omorganiseringen av personalarbetet.
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Linjechef 3:  Personen är första linjens enhetschef inom Vård & bildning och har ansvar för 48

medarbetare. Chefen har arbetat inom organisationen sedan början av 2013, således blev personen

anställd efter omorganiseringen av personalarbetet.

Linjechef 4:  Personen är första linjens enhetschef inom Vård & bildning och har ansvar för 25

medarbetare.  Chefen  har  arbetat  inom  organisationen  sedan  2003,  således  innan  och  efter

omorganiseringen av personalarbetet.

4.3 Intervjuguide

Antal intervjuguider som togs fram var tre: en för personalcheferna, en för konsulter och en för

linjechefer.

Intervjuerna med personalcheferna strukturerades enligt ett antal diskussionsfrågor eller teman som

inte genererar ja- eller nejsvar. Tanken med diskussionsfrågor var att beröra önskade områden utan

att vara låst till specifika frågor samt att samtalet skulle vara av vardaglig karaktär (Aspers, 2007, s.

138). En nackdel är dock att man riskerar att glömma att ställa frågor som kan vara relevanta för

studien.  Teman  för  intervjuerna  var  Telefonsupporten,  Arbetsuppgifter  och  Omorganiseringen.

Temat  Telefonsupporten  syftade  till  att  få  reda  på  hur  telefonsupporten  kan  fungera.  Temat

Arbetsuppgifter syftade till att få reda på hur konsulterna arbetar eller ska arbeta, samt om de har

riktlinjer att arbeta utifrån. Temat  Omorganiseringen syftade till att få information om syftet med

omorganiseringen samt nuvarande struktur av verksamheten.

Intervjuguiderna för konsulter och linjechefer var semistrukturerade intervjuer. En semistrukturerad

intervju består av öppna frågor som berör ett specifikt område. (Aspers, 2011, s. 143) Frågorna

formulerades om efterhand, beroende på vad som upplevdes som viktigt att ta upp. Vidare hade

intervjuguiden en låg grad av standardisering i den meningen att frågornas ordning kunde varieras

för att passa in i situationen, och följdfrågor tilläts beroende på tidigare svar (Trost, 2010, s. 39).

Valet att göra en semistrukturerad intervju berodde dels på liten erfarenhet av intervjuer, därför

kunde tydliga frågor underlätta. Dock sågs möjligheten att kunna ställa följdfrågor som viktig.

4.4 Intervjusituationerna

Samtliga intervjuer genomfördes med båda uppsatsskribenter närvarande vid intervjutillfällena. Att

båda  personerna  var  närvarande  vid  intervjutillfällena  berodde  på  en  tanke  om  att  kunna
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komplettera varandra och därmed gynna diskussion om materialet. Intervjuerna inleddes med en

presentation av oss själva, förklaring av syftet med studien enligt nyttjandekravet, intervjupersonens

rätt  till  anonymitet  och  konfidentialitet  samt  rätt  att  när  som  helst  kunna  avbryta  intervjun

(Vetenskapsrådet, 2002). Innan själva intervjun inleddes presenterades intervjuns upplägg, gällande

områden som skulle  beröras  samt  att  intervjun skulle  vara  mellan 20 minuter  och  40 minuter.

Intervjupersonerna  informerades  också  om  att  vi  kunde  komma  att  anteckna  under  tiden.

Avslutningsvis fick intervjupersonerna godkänna inspelning av intervjun, som skulle göras för vårt

minnes skull, och det godkände samtliga intervjupersoner.

Den första intervjun hölls med en linjechef på dennes kontor i Uppsala.  Intervjun genomfördes

ostört och varade i cirka 20 minuter. Den andra intervjun genomfördes samma dag med en HR-

konsult. Intervjun hölls i ett konferensrum på konsultens nya kontor. Hela avdelningen hade tidigare

under dagen flyttat till detta kontor och det resulterade i röriga lokaler med mycket spring. Flytten

kan ha påverkat intervjupersonen då miljön utanför rummet där intervjun hölls uppfattades som

rörig. Intervjun genomfördes utan störningsmoment trots flytten och varade i cirka 25 minuter.

Ytterligare  två  intervjuer  genomfördes  med  HR-konsulter,  även  här  på  deras  kontor  i  ett

konferensrum. Ett avbrott gjordes under en av intervjuerna då personalchefen på organisationen

kom in i rummet för att hälsa på oss, detta varade endast i några sekunder och vi återgick sedan till

intervjun. De efterföljande tre intervjuerna med linjechefer genomfördes på respektive arbetsplats.

Det förekom inga störningsmoment och intervjuerna varade i 30, 22 respektive 20 minuter.

Intervjuerna  med  personalcheferna  genomfördes  på  respektive  kontor.  Det  förekom  inga

störningsmoment och intervjuerna varande i en timme och 45 minuter respektive en timme och 30

minuter.

4.5 Övrigt material

Förutom intervjupersonerna som medverkade i studien användes ett antal dokument som erhölls av

kontaktperson  på  Uppsala  kommun.  Dokumenten  användes  som  kompletterande  bild  av  hur

organisationen  är  uppbyggd  samt  vilka  tjänster  HR-center  ska  tillhandahålla.  Ett

organisationsschema användes också som beskriver hur organisationen är uppbyggd. (se bilaga 1).

Två styrdokument användes även. Det första presenterade HR-centers tjänsteutbud och det andra

beskrev hur inkommande personalärenden hanteras av HR-center.
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4.6 Analysmetod

Intervjuerna spelades in och transkriberades för att i utskrivet format kunna kodas. Det utskrivna

materialet  lästes  i  sin  helhet,  detta  för  att  få  en  översikt  av  materialet  (Aspers,  2007,  s.  160).

Kodningen utgick ifrån marginalmetoden, det vill säga att papper och penna användes som verktyg

vid identifiering och sortering av koder. Koderna sorterades utifrån frekvens, alltså hur ofta något

förekom (Aspers, 2007, s. 197). Koderna skapades utifrån teman vilka berörde återkommande eller

åtskiljande  upplevelser  och resonemang.  Koderna kunde även kopplas till  uppsatsens teoretiska

utgångspunkt.

4.7 Etiska överväganden

Arbetet med intervjuerna bedrevs i enlighet med Vetenskapsrådets (2002) etiska principer. Det finns

fyra huvudsakliga krav som bör tas i beaktande beträffande hur arbetet ska hanteras för skydd av

intervjupersoner.  Kraven  är  informationskravet,  samtyckeskravet,  konfidentialitetskravet  samt

nyttjandekravet.  Informationskravet  handlar  om  att  informera  berörda  om  syftet  med  studien.

Samtyckeskravet handlar om att deltagare i undersökningen själva bestämmer över sin medverkan,

alltså  i  vilken utsträckning den sker  och om eller  när  den ska avbrytas.  Konfidentialitetskravet

innebär att alla uppgifter om deltagare behandlas med yttersta konfidentialitet  och uppgifter ska

förvaras så att  utomstående ej kan ta del av dem. Nyttjandekravet handlar om att säkerställa att

uppgifter om deltagare endast används i forskningssyfte (Vetenskapsrådet, 2002).

Intervjupersonerna kontaktades av oss efter inledande möten med en personalchef i organisationen.

Personerna hade en möjlighet att avstå från att medverka i studien. Kontakt inför intervjun skedde

via  mejl  och/  eller  telefon  där  tid  och  plats  för  intervjuerna  bestämdes.  Vid  intervjutillfället

informerades  samtliga  deltagare  om  studiens  syfte  samt  uppsatsens  intresseområde,  likaså  att

samtliga var anonyma, därmed kommer inga namn anges i uppsatsen.  Det insamlade materialet

användes endast i forskningssyfte och sammanställdes i en rapport till uppdragsgivaren.

4.8 Avgränsningar

Denna studie är avgränsad till  att endast undersöka en organisation. Nio medarbetare från olika

delar av organisationen intervjuades. Studiens syfte var avgränsat till att undersöka vilket stöd HR-

center erbjuder linjechefer gällande personalarbete, samt hur linjechefer upplever stödet. En studie

med större fokus, exempelvis med ytterligare avdelningar som deltagare,  skulle innebära ett för

omfattande arbete  för denna uppsats.  Det  kommer inte kunna dras allmänna slutsatser  för hela

organisationen då det skulle kräva mer omfattande empiriskt material.
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5. Resultat

______________________________________________________________

Följande kapitel redovisar studiens resultat med utgångspunkt i insamlat empiriskt material.

Resultatet presenteras i ordning enligt de frågeställningar som studien skulle besvara. Den

första delen handlar om hur omorganiseringen motiverades. Den andra delen handlar om

vilka förutsättningar som finns för personalarbetare att tillhandahålla chefsstöd. Den tredje

delen handlar om relationen mellan personalarbetare och linjechefer.

5.1 Motivering för omorganisering av personalarbete

Studien syftade till att undersöka effekter av implementering av Ulrichs modell för värdeskapande 

HR. Som exempel för att se vilka effekter som kan uppstå undersöktes Uppsala kommuns 

personalavdelning. Vidare var fokus i denna studie att undersöka en specifik del av Ulrichs modell, 

närmare bestämt expertenheten, och hur den används för att tillhandahålla chefsstöd i nämnd 

verksamhet.

5.1.1 Omorganisering av kommunala verksamheten 2003

Under år 2003 genomförde Uppsala kommun en omfattande omorganisering av deras verksamhet. 

Chef 2 menade att omorganiseringen genomfördes då Uppsala kommun hade identifierat ett ökat 

krav på ekonomisk effektivitet. Detta beskrevs uppkomma eftersom ett antal av kommunens tjänster 

nu konkurrerade med privata företag på marknaden, vilket Chef 2 menade ledde till nya 

förutsättningar för hur kommunen bör leda och fördela arbetet internt för att hålla sig 

konkurrenskraftiga.

Kommunen bestod tidigare av 14 självständiga kommundelar, där varje kommundel hade en egen

stab för hantering av ekonomi- och personalfrågor. De 14 kommundelarna slogs 2003 ihop för att

bilda  en förvaltning. Dessutom bildades två nya produktionsförvaltningar: Teknik & service och

Vård & bildning. Chef 2 beskrev att de nya produktionsförvaltningarna syftade till att bidra med ett

effektivare arbetssätt i en del av kommunens arbete. Effektiviseringen skulle uppnås genom att göra

en särdragning mellan uppdrag och tjänster inom kommunens verksamheter. Tjänster tillhandahålls

av Vård & bildning, medan uppdrag genomförs av Teknik & service.

Produktionsförvaltningen Vård & bildning består av 14 affärsområden som tillhandahåller ett antal

tjänster, exempelvis barnomsorg, grundskola, äldrevård och personlig assistans. Ett affärsområde
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kan exempelvis heta ”personlig assistans”, och inkluderar allt arbete kommunen utför inom detta.

Teknik & service ansvarar för renhållning av kommunens allmänna utrymmen, såsom parker och

gator.  Utöver detta utgör också Teknik & service de interna serviceenheterna inom kommunen,

vilket omfattar IT-, ekonomi-, lönecenter. Dessa arbetar på uppdrag, genom årliga leverantörsavtal

som tecknas inom kommunen, exempelvis med Vård & bildning (uppsala.se, 2013).

I  samband  med  att  kommundelarna  slogs  ihop  förändrades  även  Uppsala  kommuns

personalavdelning. Chef 2 beskrev att man önskade centralisera och effektivisera lönehanteringen,

vilket beskrevs vara motiven varför lönecenter startades under Teknik & service förvaltning. Att

utföra  lönearbete  på  en  central  enhet  menade  Chef  2  skulle  bidra  till  att  annat  arbete  inom

personalavdelningen kunde prioriteras i respektive affärsområde. Varje affärsområde inom Vård &

bildning blev därför tilldelade en personalarbetare vars arbetsuppgifter gick ut på att stödja cheferna

i affärsområdet med alla personalrelaterade frågor. Personalarbetarna som placerades ut i respektive

affärsområde  hade  sedan  innan varierande  erfarenhet  av  personalarbete,  vilket  Chef  2  menade

påverkade personalarbetarens kvalitet på stöd till linjecheferna. Detta ledde till att vissa linjechefer

fick bättre stöd än andra, vilket negativt påverkade balansen i personalarbetets kompetens i de olika

affärsområdena.

5.1.2 Önskade effekter av omorganisering av personalavdelningen 2007

I  samband  med  att  ha  identifierat  ett  ojämnt  stöd  i  personalarbetet  i  respektive  affärsområde,

genomfördes ytterligare en omorganisering 2007. Denna gång berördes enbart Uppsala kommuns

arbete med personalfrågor. Chef 1 och Chef 2 menade att det fanns ytterligare ett antal önskade

effekter av omorganiseringen. De önskade effekterna var:

• Att göra personalavdelningen mer tillgänglig för hela verksamheten. Chef 1 menade att

Uppsala  kommun  önskade  skapa  lika  förutsättningar  för  samtliga  verksamheter  inom

kommunen att kunna kontakta personalarbetare. Chef 1 ansåg att det kunde ske genom att

flytta personalarbetet till en central enhet som alla chefer hade samma tillgång till.

• Skapa  en  enhetlig  personal-  och  arbetsgivarpolitik. Personalarbetare  önskades  arbeta

med personalfrågor likartat oavsett  var i organisationen ärendet kom ifrån. Även detta ansåg

Chef 1 kunde ske genom att centralisera personalarbetet.

• Höja kvaliteten på personalarbetet. Chef  1 menade att  personalarbetets  kvalitet  kunde

höjas genom att använda resurser på bästa sätt. ”Bästa sätt” identifierade Chef 1 vara att

flytta personalarbetet  från att  vara ute i  affärsområdena till  att vara en central  enhet där
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samtliga  personalarbetare  skulle  sitta.  Genom  detta  kunde  de  utnyttja  varandras

kompetenser.

• Utveckla  specialistkunskap. Genom  att  organisera  arbetet  utifrån  kompetensområden,

istället  för  geografiska  områden,  önskade  man  skapa  en  specialiserad  kompetens  hos

medarbetarna på personalavdelningen. Med uppdelningen utifrån kompetensområden istället

för geografiska områden ville Chef 1 undvika att arbetskvaliteten var beroende av enskilda

individer och istället skapa förutsättningar för chefsstöd utifrån de kompetensområden som

upprättades.

• Utveckla linjechefers möjlighet till självservice inom personalarbete. Chef 2 menade att

detta  skulle  öka  personalarbetets  effektivitet  gällande  chefsstöd.  Genom  att  införa

självservice  kunde  frågor  av  “enklare”  karaktär  hanteras  genom  exempelvis  en

telefonsupport, och mer tid kunde läggas på mer kvalificerat chefsstöd.

Efter att ha identifierat dessa önskade effekter med omorganiseringen av personalarbetet beskrev

Chef  1  hur  de  kontaktade  ett  antal  privata  företag  som  de  ansåg  låg  i  framkant  gällande

personalarbete. Kontakten etablerades för att få reda på hur dessa organisationer har organiserat sitt

personalarbete. Efter att de etablerat kontakten med dessa företag beskrev Chef 2 att det bestämdes

att den nya personalavdelningen skulle organiseras efter Ulrichs modell, med införande av shared

services,  så  kallad  the  three-legged  stool.  Denna  organisering  av  personalarbete  omfattar  som

tidigare nämnts tre enheter: ett service center, en expertenhet och business partners.

När  implementering  av  shared  services  inleddes  kontaktades  Västerås  kommun,  Helsingborgs

kommun  och  Göteborgs  kommun.  Dessa  kommuner  hade  sedan  tidigare  implementerat  shared

services inom sina respektive organisationer. Möten hölls med de tre kommunerna för att få tips och

idéer om hur implementeringen borde genomföras. Enbart kommuner kontaktades i detta skede,

vilket tyder på att Uppsala kommun ville få kunskap om hur just offentlig sektor kunde forma sin

personalavdelning enligt shared services. Den största skillnaden mellan offentlig och privat sektor

gällande implementering av modeller ansåg Chef 2 vara den ettåriga budgeten som kommunen har,

som Chef 2 menar måste tas i beaktande vid stora omorganiseringar.

5.1.3 Implementeringen av Ulrichs modell

Chef 1 anställdes av Uppsala kommun för att under 2007, tillsammans med Chef 2 på Vård &

bildning,  sjösätta  modellen.  Chef  2  menade  att  Chef  1  anställdes  eftersom denne  från  tidigare

arbeten har erfarenhet av att arbeta utifrån shared services. Chef 1 blev sedan chef för HR-center.
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Förändringsarbetet påbörjades 2007 för att stå klart i januari 2008. Nedan presenteras en visuell bild

(figur 1) av Uppsala kommuns organisering enligt the three-legged stool, samt en beskrivning av

bilden.

(Figur 1)

Kommunens  service  center  (S.C)  kallas  i  organisationen  för  just  service  center  och  består  av

lönecenter,  ekonomicenter  samt  IT-center.  Service  center  är  en  del  av  förvaltningen  Teknik  &

service. På lönecenter, IT-center och ekonomicenter sker allt renodlat administrativt arbete, så som

utbetalningar av löner.  Uppsala  kommuns svar på expertenhet  (E.E) är HR-center,  vilken är en

centralt belägen enhet. HR-centers tjänster är serviceinriktade och finns till  för samtliga chefer i

verksamheten som behöver konsultation angående operativa personalfrågor och personalärenden.

HR-center  fungerar  som  en  extern  konsultfirma  trots  att  den  drivs  internt  i  kommunal  regi.

Kommunens business partners (B.P) består av HR-strateger. Det finns totalt sex strateger som är

fördelade mellan 14 affärsområden inom Vård & bildning. HR-strategerna är anställda av Vård &

bildning och befinner sig i samma byggnad som affärsområdescheferna de arbetar för. Med andra

ord arbetar strategerna lokalt mot sina affärsområden utifrån ett personalstrategiskt perspektiv.

Chef  1  menade  att  kommunens  organisering  utifrån  den  trebenta  pallen  skiljer  sig  från  andra

organisationer som arbetar utifrån modellen. Expertenheten består vanligtvis av en kombination av

transaktionellt arbete, alltså administrativt arbete, och transformativt arbete. Enligt Chef 1 arbetar

HR-center dock enbart transformativt. Det transaktionella arbetet utförs enbart av enheten service

center. Chef 1 beskrev att kommunen inte har arbetat med begreppet värdeskapande HR. Vidare

menade intervjupersonen att arbetet på HR-center är värdeskapande, men att de har arbetat utifrån

andra begrepp såsom ”kundnytta” och ”mervärde”.
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Vi pratar mycket om att om inte våra uppdragsgivare, alltså våra chefer, inte känner värde av våra

tjänster,  ja  då  finns  det  inget  värde,  då  försvinner  hela  det  här  uttrycket.  Så  vi  har  mycket

kundperspektiv /.../ det spelar ingen roll vad vi visar upp för upplever inte cheferna att det gav

värde vill de vända sig någon annanstans för nästa gång. (Chef 1)

5.2 Personalarbetets förutsättningar för att ge chefsstöd

I följande avsnitt beskrivs enheten HR-center,  dess organisering och arbetssätt,  då det  har varit

fokus i  studien.  Hur konsulternas arbete har förändrats sedan omorganiseringen redovisas även,

samt om detta har påverka chefsstödet som finns.

5.2.1 HR-centers organisering och arbete med chefsstöd

Finansiering av HR-center sker som tidigare nämnt genom avtal som tecknas mellan personalchefen

för Vård & bildning och respektive förvaltning i kommunen. Avtalen innebär att HR-center arbetar

på uppdrag av sina kunder. På HR-center arbetar 24 personer. 20 av de anställda är HR-konsulter,

tre personer är administratörer och en person är chef för enheten. Fokus i studien låg som sagt på

konsulterna.  Nämnvärt  är  dock  att  administratörerna  är  ansvariga  för  annonshantering,

administration av ansökningshandlingar,  information till  arbetssökande samt att vara ett för HR-

center administrativt stöd. Chef 1 beskriver dessa som administrativa experter inom sagda områden.

HR-center är en central enhet och är en del av produktionsförvaltningen Teknik & service. Enheten

är belägen i samma byggnad som resterande enheter på Teknik & service, vilka som angetts tidigare

är IT-center, ekonomicenter och lönecenter. I Uppsala kommun finns omkring 600 linjechefer som

HR-centers tjänster servar. Samtliga av HR-centers tjänster är av konsultativ karaktär. Att arbeta

konsultativt i den här organisationen beskriver Chef 1 innebär att ha en stödjande roll för linjechefer

utan att ha beslutsmandat i ärenden. Konsulterna beskrev att det inte finns någon arbetsbeskrivning

för rollen som HR-konsult. Konsultens uppdrag formuleras istället i medarbetarsamtal tillsammans

med  chefen  för  HR-center.  På  HR-center  finns  fem  kompetensområden  som  är  inriktade  på

särskilda frågor, områdena kommer nedan att redovisas i punktform.

• Rekrytering:  ger  stöd  i  hela  eller  delar  av  rekryteringsprocesser,  chefsrekrytering  samt

annonshantering.

• Arbetsrätt: ger  rådgivning  i  LAS-  och  avtalsfrågor.  De  medverkar  också  i  fackliga

förhandlingar och arbetsrättsliga tvister.
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• Arbetsmiljö: ger stöd i rehabiliteringsprocesser och hjälper till med arbetsmiljöplaner samt

utför systematiskt arbetsmiljöarbete.

• Utveckling & ledarskap:  erbjuder chefs- och medarbetarutveckling i vilken handledning

för  chefer  ingår.  De  erbjuder  också  utbildning  i  arbetsrätt,  arbetsmiljö,  rekrytering,

rehabilitering, konflikthantering och grupputveckling.

• Omställning & avveckling: erbjuder stöd i omställnings- och avvecklingsprocesser samt

vid identifiering av medarbetare till vakanta tjänster.

Nedan visas visuellt hur kompetensgrupperna är fördelade och hur de förhåller sig till varandra på

HR-center (figur 2). Nämnvärt är att kompetensgruppen arbetsrätt på denna bild ser ut som att den

står för sig själv, men den räknas alltså som en grupp likt de andra grupperna som står indelade i de

större rutorna.

HR-center

(Figur 2: Internt material, Uppsala kommun)

Vidare  beskrev  Konsult  1  att  de  inom  en  av  kompetensgrupperna  även  har  börjat  bedriva

uppsökande verksamhet.  Personen beskriver  det  som att  det  innebär  att  de  skriver  ut  listor  på

ärenden för att sedan se vilka som är pågående och vilka som är avslutade. De kan sedan kontakta

linjechefen som hanterar ärendet för att fråga om chefen önskar hjälp från HR-center. Konsult 3

beskriver också att  det  finns en flexibilitet  mellan kompetensgrupperna och att  de kan gå över

gränserna beroende på vilket behov som uppstår från kunderna.

När  en  linjechef  kontaktar  HR-center  sker  detta  via  mejl  eller  per  telefon,  en  så  kallad

telefonsupport. Vid telefonsamtal finns olika val, genom en knappvalsfunktion, beroende på vilken
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av enheterna inom Teknik & service (löne-, ekonomi-, IT- eller HR-center) chefer vill  kontakta.

Telefonsupporten är bemannad av två HR-konsulter mellan 08.00-17.00 måndag till  fredag. Det

finns en intern policy som säger att chefer i möjligaste mån ska få svar inom 60 sekunder. Om

chefer önskar kan de också mejla till supporten och på så sätt få stöd i sina ärenden. HR-supporten

erbjuder chefer telefonsupport i alla personalrelaterade frågor som kan finnas, akuta frågor som

löpande  frågor.  Tre  HR-konsulter  är  schemalagda  att  byta  av  med varandra  i  supporten  under

öppningstiderna och resterande konsulter kan hjälpa till när behov uppstår. Konsult 1 beskriver att

cirka  75  procent  av  de  inkommande  frågorna  kan  besvaras  och  klaras  upp redan  i  supporten.

Resterande frågor går vidare som ärenden i någon av de fem kompetensgrupperna. HR-supporten

följer även upp genomförda uppdrag.

Chef 1 framhöll att konsulternas arbete innebär att stötta chefer i alla förekommande personalfrågor

oavsett var i verksamheten de befinner sig. När ett ärende uppkommer genomförs först ett inledande

möte mellan HR-konsult och linjechef. Konsult 1 beskriver att kontakten därefter mestadels sker via

mejl och telefon, eventuellt beroende på hur känsligt ärendet är. Ärendena varierar i längd beroende

på ärendets karaktär, men kan vara mellan en vecka och flera år.

5.2.2 Konsulter om förutsättningar att tillhandahålla chefsstöd

Utifrån insamlat material har ett antal organisatoriska förändringar identifierats vilka har påverkat

HR-centers arbete med chefsstöd. Att arbeta i en centralt belägen enhet och serva organisationens

samtliga  chefer  i  personalrelaterade  ärenden  anser  konsulterna  både  ha  positiva  och  negativa

konsekvenser.

Konsult 2 upplevde att HR-center som central enhet inom Uppsala kommun bidrar till en tydligare

roll  för  personalavdelningen  gentemot  verksamheten.  Konsult  2  beskrev  att  det  beror  på  att

arbetsuppgifterna  förändrats  till  att  koncentrerat  röra  personalrelaterade  frågor.  Innan

omorganiseringen upplevde Konsult 2 att personalarbetare kunde behöva hjälpa chefer med andra

ärenden, så som budgetfrågor. När personalarbetarna tidigare koncentrerat servade ett antal chefer

inom ett specifikt affärsområde upplevde Konsult 2 att chefer även frågade om hjälp inom andra

områden  som  personalarbetaren  nödvändigtvis  inte  kunde  eller  enligt  arbetsbeskrivning  skulle

hantera. Konsult 2 upplevde det tidigare som svårt att neka chefer den hjälpen de önskade och fick

på  så  sätt  en  större  arbetsbelastning.  Då  HR-center  är  geografiskt  avlägset  från  chefer  i

verksamheten, och inte längre slutet till något specifikt affärsområde, antyder resultatet att Uppsala
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kommuns  nuvarande  organisation  bidrar  till  att  personalarbetare  får  en  tydligare  roll  gentemot

cheferna i verksamheten.

En  annan  identifierad  bidragande  faktor  till  personalarbetarens  tydligare  roll  mot  chefen  är

kompetensgrupperna vilka de är indelade i. Genom telefonsupporten menar konsult 1 att samtliga

personalärenden  kanaliseras  ut  till  respektive  kompetensområde.  Detta  sätt  att  organisera  anser

samtliga konsulter tydliggör HR-centers olika specialistområden. Konsult 1, konsult 2 och konsult 3

beskrev även HR-centers olika kompetensgrupper som en intern tillgång. Om det dyker upp en

fråga som konsulten är osäker i finns kollegor i närheten som kan hjälpa till vilket både Konsult 2

och  Konsult  1  beskrev  som  underlättande  för  arbetet,  särskilt  när  konsulterna  sitter  i

telefonsupporten. Konsult 3 beskrev HR-center som en ”enorm kunskapsbank” och syftade på de

olika specialistområden vilka HR-centers konsulter är indelade i.

Den befintliga organisationen utifrån Ulrichs modell  för shared services beskrev Konsult  2 och

konsult 1 även som problematisk i förhållande till chefsstödet HR-center förväntas ge. Konsult 2

menade  att  kunskapen  om  verksamheten  kan  gå  förlorad  i  och  med  den  nya  organiseringen.

Minskad verksamhetskunskap skulle kunna innebära att det är svårare än innan omorganiseringen

att sätta sig in i ett ärende om det handlar om något som är utmärkande för en särskild verksamhet.

Exempel  på  detta  skulle  kunna  vara  kunskapsnivån  om  praxis  (arbetsrätt)  inom

förskoleverksamheten.   Liksom  Konsult  2  uttryckte  Konsult  1  att  verksamhetskunskapen  kan

minska när man arbetar från en central enhet i en organisation med 13 000 anställda.

Och här har man valt att lägga upp arbete utifrån att man jobbar med olika kompetensområden.

Vilket då gör att ens kunskapsnivå om verksamheten blir ju lite lägre eftersom den ena dagen är det

förskolan och andra dagen är det brandförsvaret och tredje dagen är det assistans. Det går liksom

inte att kunna hela verksamheten jättebra då. (Konsult 1)

5.2.3 Konsekvenser med nuvarande organisering

Chef 1 menade att 90 procent av cheferna inom kommunen någon gång har använt HR-center. Chef

1 upplevde dock att det kan vara oklart för cheferna vilken del av personalavdelningen, HR-center

eller  HR-strateger,  som är  belägna i  chefernas  respektive  affärsområde,  de bör  kontakta när de

önskar stöd i personalrelaterade ärenden. Chef 1 beskrev oklarheten som en frustration både internt

på HR-center, i förhållande till resterande personalavdelning, samt externt i relation till cheferna.
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Ibland vänder sig chefen till strategen i ärenden, så säger strategen till chefen: du, det här är något

som HR-center hjälper dig med, och då istället kontaktar HR-strategen HR-center för att sedan

HR-center ska kontakta chefen, istället för att chefen ringer dit själv. Eller så börjar strategen att

hjälpa chefen i ett ärende, och sedan märker att han har glömt bort den kunskapen och att den

behöver HR-konsultens hjälp, så strategen lämnar över ärendet när det redan är halvfärdigt till

konsulten, vilket konsulten inte gillar. (Chef 1)

Några av de intervjuade konsulterna upplevde en oklarhet gällande vem på personalavdelningen

som ska kontaktas gällande vad. Konsult 1 och Konsult 2 uttryckte liksom Chef 1 att det i vissa fall

kan råda en otydlighet gällande vilka frågor som ska besvaras av konsulter och vilka frågor som ska

besvaras av HR-strateger. Anledningen till detta tror Konsult 2 delvis beror på att  HR-center är

centralt belägen och därav fysiskt avlägsen den övriga verksamheten. Den fysiska frånvaron kan

försvåra att information om HR-centers tjänster når ut till chefer i verksamheten.

Som tidigare har redovisats ska linjecheferna kontakta HR-centers telefonsupport för att inleda ett

ärende. Ett antal konsulter beskrev dock hur ärenden från chefer ibland kan komma in till HR-center

genom  HR-strategerna.  Konsult  1  och  Konsult  2  beskrev  ett  antal  problematiska  situationer

gällande detta. Nedan redovisas dessa situationer i punktform.

• Strategen kan ha påbörjat ett ärende med chefen, vilket konsult 1 uppfattade som negativt då

konsulten kommer in i  ärendet när det redan har påbörjats. Konsult 1 menar att det kan

skapa förvirring i ärendet och därför förlänga processen.

• När en strateg påbörjar ett ärende för att sedan överlåta det till HR-center beskrev Konsult 2

även att råden som strategen har gett chefen kan skilja sig från de råd som HR-center skulle

ha gett. Konsult 2 beskrev att det kan bero på att strategen inte arbetar med vissa operativa

frågor längre och har därmed tappat den operativa kunskapen. Om strateger och konsulter

ger olika råd kan det förvirra chefen. Detta bidrar även till att personalavdelningen uppfattas

som splittrad, vilket går emot en av de önskade effekterna som omorganiseringen initialt

önskade skapa, nämligen en enhet.

/…/  det blir otydligt för cheferna vem man ska vända sig till i  olika frågor. Och i vissa fall så

kommer  strategerna  in  som  någon  form  av  filter.  Kanske  går  in  och  ger  råd  som  inte

överensstämmer med de råden vi skulle ge, kanske. Och vi har ju olika frågor vi jobbar med, och

jag menar vi jobbar ju dagligen med frågor. Och de kanske får en fråga en gång i halvåret, vi
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kanske inte ger samma råd hela tiden. Och att de ungefär ja, ringer dit och så: ja jag har ringt till

HR-strategen och hon sa att  jag  skulle  vända mig till  er...  det  blir  mycket  första kontakt  med

strategerna. (Konsult 1)

• Det kan uppkomma situationer då chefer kontaktar HR-strateger för stöd i personalfrågor när

det  egentligen  är  HR-center  som ska  hjälpa  till.  Då  kontaktar  strateger  HR-center  och

uttrycker  en  önskan  om  att  HR-center  ska  kontakta  chefen  i  fråga.  Denna  typ  av

kommunikation beskrivs inträffa istället för att chefen, såsom tänkt,  kontaktar HR-center

genom supporten. Konsult 1 beskrev att det kunde vara svårt att nå chefen på telefon/ mejl

vilket kan leda till mindre effektivt arbete för konsulten.

Ofta är  det  strategerna själva  som ringer  oss.  De vill  vara lite  smidiga med cheferna och så

kontaktar de om det är en chef som behöver lite hjälp ”kan ni kontakta chefen?” så när vi gör det

har de inte tid att prata eller något sådant, det är liksom alltid bättre att chefen själv ringer när den

har tid. Genom supporten kan chefen ringa när hon har tid och det är alltid bättre än att vi ringer

och de inte har tid. (Konsult 1)

När  linjecheferna  tillfrågades  om  när  HR-center  kontaktas  och  när  HR-strateger  kontaktas

uttrycktes det inte någon självklar kännedom om att det finns exempelvis riktlinjer för när man ska

kontakta vem. Linjechef 2 sa följande:

/.../ jag ringer nog dit jag anser att frågan ska, och ibland kan jag ringa till vår strateg och då kan

{x} säga ja men ring till HRC istället så får de ta det. Men alltså jag upplever inte att det är några

problem /.../. (Linjechef 2)

Linjechef  2  upplevde  alltså  inte  några  problem  med  att  inte  alltid  veta  vilken  del  av

personalavdelningen som ska kontaktas. Linjechef 2 sa ändå att denne ringer till den som skulle

kunna svara på frågan, alltså verkar det finnas en otydlighet som gör att det rimligtvis kan bli “fel”

när linjechefer ringer till antingen HR-center eller HR-strateger. Likväl uttryckte Linjechef 3 och

Linjechef 4 en undran över om det finns riktlinjer för när man ska kontakta vem och att de inte var

säkra på om det finns uttalade sådana. När Linjechef 3 uttryckte en osäkerhet gällande vem som ska

kontaktas tillfrågades Linjechef 3 om hur denne resonerar gällande vem som ska svara på vilka

frågor.
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Och där blir de väl kanske mer verksamhetsspecifika frågor som man vänder sig till [strateg] för.

Rent arbetsrättsmässigt utifrån lagar och avtal kan man köra med HR-supporten. /.../ om vi tänker

kanske  inte  i  arbetsmiljö  utan  kanske  mer  så  att  man hamnar  i  en  situation  där  man  kanske

eventuellt överväger en varning eller så. Då skulle jag prata med en HR-strateg. (Linjechef 3)

Linjechef  4 exemplifierade otydligheter om vem man ska kontakta med att  HR-center en gång

hänvisade till en HR-strateg som i sin tur menade att det var HR-centers uppgift att hjälpa till i

frågan.

När jag fick nej från HR-center, och då frågade jag min strateg, och då hjälpte {X} mig med HR-

center att få hjälp i frågan. (Linjechef 4)

HR-strategen och HR-center fick i detta ärende hjälpas åt att reda ut vem som skulle hjälpa chefen.

Eftersom denna situation uppstod skulle det kunna vara så att det kan finnas ärenden då det är

otydligt vem, HR-center eller HR-strateg, som ska göra vad i förhållande till linjechefen.

Chef  1  beskrev  som  sagt  att  den  bristande  kunskapen  hos  cheferna  angående  vilken  del  av

personalavdelningen  som  ska  kontaktas  när,  skapar  förvirring  och  irritation  internt  på

personalavdelningen.  Resultatet  tyder  på  en  irritation  hos  konsulterna  angående när  strategerna

frångår den organisatoriska strukturen gällande hur ärenden ska etableras mellan HR-center och

chefen.  Att  cheferna  inte  har  riktlinjer  angående  detta  kan  bidra  till  att  personalavdelningen

uppfattas som splittrad och otydlig.

5.2.4 Ansvarsfördelning vid ärenden

Chef 1 beskrev att konsultrollens viktigaste egenskaper är, förutom att ha kompetensen som krävs,

att vara tillgänglig, serviceinriktad och ha fokus på kundbemötande. Gällande ansvarsfördelningen i

ärenden mellan linjechef och konsult på HR-center har ett antal konsulter och linjechefer beskrivit

en problematik angående vem som ska utföra vad.

Konsult 1 beskrev att det ibland kan vara svårt att veta hur man ska förhålla sig till ärenden de

arbetar med tillsammans med chefer. Personen exemplifierade detta genom att beskriva en känsla av

att chefer ibland har en förväntan eller en uppfattning att konsulten ska ta över ärendet och lösa

ärendet på egen hand. Konsult 1 menar att detta förhållningssätt kan skapa problem då konsulterna
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inte har något beslutsmandat i ärenden utan kan enbart ge chefen råd och stöd i ärenden, vilket

kräver  att  chefer är  delaktiga i  ärendenas handläggning.  Konsult  1 beskriver  att  det  är  chefens

ansvar att själv dokumentera under ärendets gång, men att det är vanligt att konsulten hjälper till

med administrativt arbete även om det inte ingår i konsultens huvudsakliga ansvar. Angående var

gränsen bör dras för hur mycket administrativt arbete konsulten ska utföra, beskriver Konsult 1 och

Konsult 2 är beroende av chefen som äger ärendet. Konsulterna menar att de ofta behöver ta hänsyn

till om chefen har liten erfarenhet av en viss typ av ärende. Om konsult 2 upplever att chefen ofta

har hög arbetsbelastning kan också konsulten gå in och hjälpa till med det administrativa arbetet.

Konsult 1 menar att det är viktigt att påpeka att administrativa uppgifter ligger utanför deras ansvar,

och att man bör vara tydliga med att chefen nästa gång får ansvara själva för administrativt arbete,

såsom dokumentation och mötesbokningar.

/.../ man får akta sig så man inte blir någon form av administratör som liksom “jaja men jag ordnar

det”.  Och  det  finns  ju  den  risken  också  utifrån  att  vi  ska  vara  den  här  konsulten,  alltså

konsulttänket att vi hjälper en kund. Och en kund ska man ju i så stor utsträckning som möjligt

göra nöjd. (Konsult 1)

Linjechef 3 beskriver det administrativa stödet som HR-center kan erbjuda som bra eftersom det är

tidsbesparande. Det verkar även som att chefen, likt det Konsult 1 beskrev, uppfattar konsulterna

som att de ibland är ett administrativt stöd, även om det inte ingår i deras arbete.

De [HR-konsulter] är lite som spindeln i nätet, att de håller i kontakter. Jag behöver inte kontakta

försäkringskassan, arbetsförmedlingen, läkare och så runt varje person. Så jag kanske har kontakt

med min anställd. Och sen kan min HR-konsult ta de andra kontakterna, till exempel när man ska

boka möten och träffas och så där. Så det är ju tidsbesparande för mig, förstås. Det är bra att det

är någon som sitter och samordnar tycker jag. (Linjechef 3)

Konsult 3 beskriver dock att det inte finns någon otydlighet gällande gränssnittet mellan konsult

och chef. Eftersom arbetsuppgifterna består av uppdrag från kunderna blir målet att kunden ska vara

nöjd, vilket istället konsult 3 uppfattar som tydliggörande vad gäller konsultens uppdrag. Det kan

tolkas  att  Konsult  3  tyckte  att  chefernas  behov  ska  mötas,  även  om  det  avser  administrativa

uppgifter  som andra  konsulter  menar  inte  ingår  i  deras  ansvar.  Både  chefer  och  HR-konsulter

beskrev att de har hög arbetsbelastning. Det administrativa arbetet är en nödvändighet i arbetet, och

resultatet antyder att det är den övergripande problematiska arbetsuppgiften att fördela mellan dem.
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Resultatet antyder att konsultrollen ibland kan uppfattas som problematisk. Det verkar finnas olika

uppfattningar,  både från konsulter och från chefer,  angående vad konsultens roll  i  ärenden med

chefer ska innebära. Detta kan enligt Konsult 1 bero på att de inte har någon arbetsbeskrivning och

att  det på så sätt faller på individen att  dra gränsen för vilket arbete konsulten utför. Resultatet

indikerar även att önskad kundnöjdhet är en viktig punkt för att beskriva konsultens problematik

runt vilket arbete som faller under konsultens arbetsuppgifter. Cheferna inom Uppsala kommun har

inte möjlighet att vända sig till någon extern konsultfirma för stöd inom personalrelaterade ärenden

så länge kontrakt skrivs mellan förvaltningarna i  organisationen. På det sättet  är HR-center och

cheferna låsta till varandra. Detta menar Chef 1 kan skapa en friktion mellan chefer och HR-center

om någon av parterna anser att arbetet dem emellan inte fungerar. Situationen som föreligger kan

bidra till konsulternas upplevda dilemma angående att avgränsa sitt ansvarområde vid ett ärende.

Om konsulter dock fortsätter utföra administrativa uppgifter, trots att de inte verkar ingå i deras

ansvar, så kan man fråga sig om organisationen har förnyat sig, eller om allt arbete fortfarande

hanteras av samma personer som innan omorganiseringen.

5.3 Relationen mellan linjechefer och konsulter

Med  utgångspunkt  i  det  insamlade  materialet  följer  en  redogörelse  för  intervjupersonernas

uppfattningar  gällande  huruvida  relationen  mellan  konsulter  på  HR-center  och  chefer  i

verksamheten har förändrats sedan omorganiseringen av personalavdelningen 2007.

5.3.1 Linjechefer om chefsstödet

Linjecheferna som intervjuades för denna studie var övergripande nöjda med HR-centers tjänster

som avser chefsstöd. Likaså beskrevs HR-supportens svarsfrekvens via telefon- samt mejlkontakt

som tillfredsställande. Med det sagt uttryckte inte desto mindre ett antal chefer att relationen till

konsulterna på HR-center har förändrats sedan omorganiseringen. Linjechef 1 beskrev sig ha en

nära  relation  med  den  personalarbetare  som  tidigare  arbetade  i  samma  affärsområde  som

linjechefen.  Chefen  verkade  tycka  att  relationen  innan  omorganiseringen  innebar  ett  närmare

samarbete,  vilket  chefen  ansåg  berodde  på  att  samtliga  ärenden  då  hanterades  av  samma

personalarbetare.  Linjechef  1  ansåg  att  professionella  samarbeten  inte  bör  påverkas  av  hur

relationen mellan parter ser ut på ett personligt plan, men menar att det ändå gör det omedvetet.
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Linjechef 1 beskrev vidare att det i dagsläget finns en variation i kompetensnivåer inom HR-center

och att det var tryggare att ha arbetet organiserat såsom innan. Detta på grund av att man då visste

vilken nivå av kompetens som erbjöds från personalarbetaren. Linjechef 1 menade samtidigt att

kompetensen inom HR-center har blivit jämnare och därav bättre kvalitet på chefsstödet än precis

efter omorganiseringen. Om nuvarande organisering sa Linjechef 1:

Den är distanserad, det är den. Om man tänker sig, om man jämför mot tidigare. /.../ det är en

väldig variation hos varje HR-person. /.../ Det är ingen fördel. /.../ mellan 2003 och 2007 då hade

vi två HR-personer som var kopplade till just {avdelning x}. Två specifika som man kunde använda

sig av. /.../ Det var lättare att ha personlig relation till personalvetaren så att säga. /.../ Det har

blivit bättre så att de verkar ha hittat åt rätt håll nu. (Linjechef 1)

Vidare menade Linjechef 1 att det kan vara så att denne behöver hjälp i ett ärende men att ärendet

“bollas  tillbaka”  utan  stöd  från  HR-center.  Resultatet  antyder  att  denna  situation  lättare  kan

uppkomma då HR-center är fysiskt avlägsen från resterande verksamhet, än när personalarbetarna

var knutna till ett affärsområde. Det kan tolkas som att personalarbetare anser det lättare att neka

hjälp i personalfrågor när de inte har en personlig relation till chefer.

/.../ de lever sitt egna liv. Sen kan strategerna som vi har, /.../, säga något helt annat. Det är inte

synkroniserat riktigt. Och ibland känns det som att man vill ha hjälp ifrån dem, men man bollas

tillbaka hela tiden /.../. (Linjechef 1)

Linjechef 4 upplevde att HR-center kan ge olika svar på frågor, beroende på vem man pratar med.

Resultatet  antyder  att  felaktiga  svar  på  frågor  främst  har  dykt  upp  i  kontakt  med  HR-centers

telefonsupport. Där sitter som tidigare nämnt konsulter från olika kompetensgrupper vilka innebär

att de har mer kunskap i vissa frågor, exempelvis arbetsrätt. När ett ärende hanteras av chef och

konsult på HR-center upplevde inte intervjupersonerna att felaktiga svar uppkommer.  Detta kan

bero på att ärendenas karaktär inte tillåter rätta eller felaktiga svar, utan är mer komplexa än de

“enkla” frågor som kan besvaras direkt i supporten.

Nej, det skulle kunna förbättras ibland att man får ett svar som man tror är rätt, och sen visar det

sig att det är ett felaktigt svar, och det handlar om kunskapen hos den personen, och det har varit

när jag har ringt framförallt. /.../ Så var jag tvungen att ringa ett annat ärende och då fick jag ett

annat svar. /.../ Och det är det jag tror kan bli bättre kompetens om det är det system de har idag.

(Linjechef 4)
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5.3.2 Konsulter om chefsstödet

Innan omorganiseringen beskrev Konsult 2 relationen till linjechefer som ett samarbete. Genom att

vara kopplad till ett affärsområde beskrev Konsult 2 att man fick en personlig relation med chefer,

då  eftersom man  arbetade  i  samma affärsområde  och därför  hanterade  samtliga  uppkommande

ärenden tillsammans. Konsult 2 uttryckte att den nya organiseringen av verksamheten format om

relationen med linjechefer från att vara som samarbetspartners till  att det nu kan beskrivas som

uppdragsgivare, alltså chefer, och uppdragstagare, alltså konsulter. Denna relation beskrev Konsult

2 karaktäriseras av att vara professionell och distanserad. Konsulten exemplifierar med att en del

chefer nu verkar vilja lämna över arbetsuppgifter till konsulten.

Jag tror att mycket hänger på det här, jag tyckte inte så lika mycket i den gamla organisationen när

vi själva jobbade i den egna verksamheten tycker jag. För då var det liksom att man jobbade ihop

med varandra med olika uppgifter. Jag upplever mer att det är så att de vill lämpa över uppgifter

på oss nu och tror kanske att det är möjligt att göra det när vi går in som konsulter på ett annat

sätt. (Konsult 2)

Resultatet antyder att konsulter beskriver dessa karaktärsdrag i relationen delvis eftersom konsulter

och linjechefer vanligtvis bara har  ett  ärende tillsammans för att sedan avsluta kontakten. När ett

annat personalrelaterat ärende uppkommer som linjechefen vill ha hjälp med kan en annan konsult

bli handläggare, beroende på vilken kompetensgrupp ärendet tillhör.

I motsats till chefer som kan vilja lämna över uppgifter beskrev Konsult 1 att det finns chefer som

sköter det mesta själva. Även Konsult 2 menade att de får in ärenden med chefer som försökt lösa

problem själva för att sedan behöva hjälp från HR-center. Konsult 2 uttryckte en önskan om att

linjechefer tar kontakt med HR-center i ett tidigare skede, eftersom chefen annars kan ha hanterat

ett ärende felaktigt. Efter att HR-center blir inkopplade blir konsultens uppgift då att lösa problemet

som uppstått.  Felaktig  hantering av ärenden beskrev  Konsult  2  vanligtvis  vara  av arbetsrättslig

karaktär.

Ja, jag önskar att cheferna.. tog en tidigare kontakt med oss. Och inte jobbade så mycket själva.

Eller inte jobbade så mycket själva, sen hamnar de hos oss. Att de är snabbare i sina kontakter.. då

är det lättare att göra rätt från början och att det inte blir så stort av det hela. Och det är ju inte

ovanligt att man får en chef som man pratar med som säger “ja men det här har ju pågått i tre års

tid ni måste ju kunna göra någonting i alla fall”. (Konsult 2)
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Resultatet antyder att situationen som ovan beskrivs nu uppstår lättare än innan omorganiseringen.

Eftersom  HR-center  är  fysiskt  avlägsna  från  samtliga  affärsområden  kan  den  uppfattas  som

omständlig  att  kontakta  vid  “enkla”  frågor.  Detta  kan  leda  till  att  chefer  upplever  sig  vara

“ensamma” i personalrelaterade frågor, alltså att de inte kan knacka på en personalarbetares dörr för

en kort fråga. Detta gör att chefen hanterar ärenden efter sin egen förmåga till en högre grad än om

personalarbetaren och chefen satt fysiskt nära varandra. Linjechefer som arbetar själva utan att ta

kontakt med HR-center skulle också kunna tycka sig ha verksamhetskunskap och därför anser att de

klarar av mycket själva.

6. Diskussion

________________________________________________________________________________

Följande kapitel inleds med en sammanfattning av resultatet. Därefter följer en övergripande

diskussion där resultatet kopplas till tidigare forskning och teori. Avslutningsvis presenteras

förslag på framtida forskning.

6.1 Sammanfattning av resultatet

Uppsala kommun genomförde en omorganisering av personalarbetet för att bland annat skapa en

mer  enhetlig  personal-  och  arbetsgivarpolitik  samt  för  att  ses  som  en  verksamhet  inom

verksamheten. Kommunen tog inför omorganiseringen kontakt med privata företag för att få veta

hur de hade genomfört sin omorganisering. Därefter kontaktades bland annat Västerås kommun som

hade  en  liknande  organisering  som  den  Uppsala  kommun  har  idag.  Modellen  som  de  sen

organiserade arbetet efter är en modell som både privata och kommunala organisationer har använt

vid  organisering  av  personalarbete.  De  intervjuade  konsulterna  upplever  idag  en  problematik

gällande chefsstödet de ska tillhandahålla. När de satt ute i respektive verksamhet (exempelvis en

förskola) hade de en verksamhetskunskap som nu upplevs gå förlorad. Insyn i och förståelse för

verksamheter minskar i och med nuvarande organisering av personalarbetet. Konsulterna upplever

även en osäkerhet kring roller och ansvar med hänvisning till avsaknad av tydliga riktlinjer för vem

som  har  vilket  ansvar,  även  om  arbetsuppgifter  specificeras  i  medarbetarsamtal.  Avsaknad  av

riktlinjer har lett till subjektiva tolkningar gällande roller och ansvar.

Linjecheferna som intervjuades uttryckte en generell tillfredsställelse med stödet från HR-center.

Trots detta upplever linjechefer en osäkerhet gällande roller och ansvar, i det avseende att de inte

alltid vet vem de ska kontakta i vilka frågor, alltså om de ska kontakta konsulter eller strateger. Det

verkar därtill finnas en oklarhet gällande vad linjechefen ansvarar för och vad konsulter på HR-
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center kan hjälpa till med. Det som kan förbättras i och med nuvarande organisering är otydligheten

gällande vem som ska kontaktas  i  vissa frågor,  vilket  både konsulter  och linjechefer  uttryckte.

Gällande  relationen  till  konsulter  upplevs  den  som distanserad  då  linjechefer  tidigare  hade  en

personalarbetare på plats i verksamheten, och kunde då “titta in” när som helst då en fråga uppstod.

En konsekvens med den distanserade relationen och osäkerheten kring vem som har ansvar för vad,

är att konsulter ofta hjälper till i ärenden som de kanske inte har ansvar för. Detta för att visa på

värdet i sina tjänster.

Gällande konsulters ansvar finns även högre institutionella påtryckningar som de behöver rätta sig

efter. Vissa frågor har konsulterna inte beslutsmandat i och därför behöver linjecheferna hantera de

frågorna själva. De offentliga påtryckningarna består av kommunala bestämmelser som är särskilda

för offentliga organisationer. I och med de bestämmelserna kan man fråga sig om organisering i

offentliga  organisationer  enligt  Ulrichs  modell  behöver  anpassas  särskilt  efter  organisationens

förutsättningar.

6.2 Övergripande diskussion

Organiseringen av personalarbetet i Uppsala kommun kan ses som anpassat till en modell som allt

fler använder sig av. Om många använder sig av samma modell som utgångspunkt i organisering av

arbete kan modellen ses som kollektivt accepterat i samhället. En kollektiv acceptans skulle kunna

ses som att organiseringen av arbetet framstår som legitim i förhållande till andra organisationer och

till  samhället.  Uppsala  kommun är  en kommunal  organisation  och därför  kan  det  vara  särskilt

viktigt att legitimera sig gentemot samhället. Organisering av arbete verkar förändras bland annat på

grund av utveckling av modeller för organisering. Ett antagande kan vara att Uppsala kommun vill

framstå  som modern,  särskilt  då  konsultbefattningen  i  personalarbetet  konkurrerar  med  privata

företag om att tillhandahålla chefsstöd. HR-center i  Uppsala  kommun skulle kunna tänkas vilja

legitimera sig gentemot andra aktörer i samhället liksom gentemot i kommunen interna aktörer,

detta för att inte ersättas av ett privat konsultföretag.

Organiseringen av personalarbetet efter shared services i Uppsala kommun har även fått genomslag

i  andra  organisationer  inom  både  privat  och  offentlig  sektor.  När  organisationsstruktur  skulle

bestämmas gällande personalarbete så kontaktades ett antal privata företag. Det kan tolkas som att

detta genomfördes för att se vilka trender som fanns på marknaden. När personalavdelningen sedan

genomförde omorganiseringen kontaktades bland annat Västerås kommun för se hur de hade gjort

vid  implementeringen  av  shared  services.  Uppsala  kommun  lät  sig  även  inspireras  av  andra

kommuner,  så som Göteborgs kommun, och har därmed anpassat sig enligt  begreppet  mimetisk

41



ismorfism efter en organisationsstruktur som även andra organisationer verkar anse “rätt”. Då andra

implementerat shared services kan det vara så att Uppsala kommun anpassar sig efter vad samhället

ser som ett “riktigt” sätt att organisera personalarbete. Anpassningen gör att kommunen liknar andra

organisationer i sin omgivning, vilket kan ses som viktigt för att kunna konkurrera på samma villkor

och säkerställa organisationens överlevnad (DiMaggio och Powell, 1983).

Resultatet antyder att konsulter och linjechefer verkar uppleva att chefsstödet fungerar. Dock har ett

antal konsulter uttryckt att HR-center problematiserar chefsstödet de erbjuder eftersom det är en

central  enhet.  I  och  med  att  de  servar  hela  verksamheten  ansåg  ett  antal  konsulter  att

verksamhetskunskapen försämrades i jämförelse med tidigare organisering, vilket de ansåg fungera

hämmande  gällande  chefsstödet.  Becker  och  Huselid  (1999)  problematiserar  den  begränsade

verksamhetsinsynen  hos  personalavdelningar  som är  bortkopplade  verksamheten.  De  menar  att

denna  organisering  försvårar  insyn,  förståelse  och  inflytande  i  verksamhetens  operativa  arbete.

Exempelvis  försvårar  detta,  enligt  Becker  och  Huselid  (1999),  personalavdelningens  stöd  till

verksamheten i  ledarskapsutveckling och omställning,  vilka är processer som HR-center arbetar

stödjande med mot chefer. 

Även om konsulterna anser att deras arbetsuppgifter, genom att vara indelade i kompetensgrupper,

har blivit tydligare antyder resultatet ändå att det råder en osäkerhet kring ansvarsfördelningen inom

personalarbetet i Uppsala kommun. Både konsulter och linjechefer har i intervjuer beskrivit att de

använder  subjektiva  tolkningar  för  att  beskriva  sina  arbetsuppgifter  och  ansvarsområden.

Ovissheten  om  gränsdragningen  av  arbetsuppgifter  kan  tyda  på  en  bristfällig  översättning av

modellen till Uppsala kommuns lokala kontext (Eriksson-Zetterquist, 2009, s. 137). Osäkerheten

kring personalavdelningens ansvarsområde, samt linjechefers kompetenskrav inom personalarbete

beskriver  Cooke  (2006)  som  vanligt  förekommande  vid  implementering  av  shared  services.

Linjechefer  har  även  uttryckt  en  osäkerhet  kring  hur  ansvarsområden  ser  ut  internt  i

personalavdelningen. De beskrev en svårighet att veta vilken del av personalavdelningen, konsulter

eller  strateger,  de  ska  kontakta  i  sina  ärenden.  Det  verkar  inte  heller  som att  det  finns  några

officiella riktlinjer för när linjechefen ska kontakta HR-strategen eller HR-center (se figur 1). Det

har vidare inte framgått att en tydlig struktur av ansvarsområden existerar mellan linjechef och HR-

center. Kiambati,  Aiyabei och Itunga (2012) beskriver i sin litteraturstudie att det är viktigt  vid

implementering av shared services att både medarbetare och kunder har en kollektiv uppfattning om

vilket arbete som bör utföras samt hur det ska genomföras. Thilander (2013) och Reilly (2006)

nämner  att  shared  serviceorganisationen  kan  innehålla  otydlighet  gällande  roller  samt  ett
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gränsdragningsproblem runt arbetsuppgifter, vilket inkluderar fördelning av arbetsuppgifter såväl

internt på HR-center som mellan HR-center och sina kunder.

Det  administrativa  arbetet  som HR-konsulterna  ibland utför  kan  vara  löst  kopplade från  deras

formella ansvarsområde, med tanke på att administrativa uppgifter inte sägs ingå i deras arbete utan,

som Chef  1  sa,  endast  är/  ska  vara  transformativt.  För  att  forma  organisationen enligt  önskad

struktur behöver den vara konsekvent vad gäller arbetsuppgifter. Därför bör ett gränssnitt dras vid

HR-konsulters,  HR-strategers och linjechefers arbetsuppgifter,  samt  inte  överträda  till  varandras

arbetsuppgifter. Konsult 1 och Konsult 2 menade att HR-strategen ibland kan informera HR-center

om att en chef behöver hjälp istället för att hänvisa chefen direkt till telefonsupporten, vilket en av

konsulterna menar sker för att strategen vill ha en god relation till  chefen och vara smidig och

behjälplig. Strategen går då ifrån strukturen som är bestämd, vilket kan tyda på att relationen till

chefen är viktigare för strategen än strukturen som föreligger angående hur kontakt bör etableras

med  HR-center  och  dess  kunder.  För  att  organisationsstrukturen  ska  fungera  måste  dess  värde

markeras.  Om HR-strategen  hjälper  chefen  med  frågor  som  egentligen  tillhör  HR-center  eller

chefen, kan åtminstone tre konsekvenser tänkas uppstå:

1. Konsulter, strateger och linjechefer kan bli ineffektiva i sitt arbete om “fel” person inleder

ett ärende. Det kan leda till att personens “egentliga” arbete faller i skymundan och inte

tillgodoses.

2. Om  “fel”  person  inleder  ett  ärende  med  en  linjechef  kan  chefer  i  organisationen  få

uppfattningen  att  HR-centers  tjänster  inte  behövs.  Därav  kan  HR-centers  existens

ifrågasättas.

3. Om konsulter och strateger hjälper linjechefer “för mycket” skulle linjechefer bli  mindre

självständiga än tänkt. Återigen skulle modellen inte fungera som tänkt.

Både  Chef  1  samt  de  intervjuade  konsulterna  anser  att  konsulterna  på  HR-center  erhåller  det

humankapital som behövs för att tillhandahålla stödet som cheferna önskar. Resultatet av studien

tyder också på att HR-center uppfattas mer enhetlig i sitt arbetssätt, exempelvis att etablering av

ärenden  sker  genom  telefonsupporten.  Dessa  förbättringar  ingick  i  de  önskade  effekterna  av

omorganiseringen 2007. Dock kan personalavdelningen i sig upplevas som splittrad, vilket påverkar

chefsstödet  HR-center  erbjuder.  Detta  kan  utläsas  av  linjechefers  ibland  bristande  kunskap om

konsulterna och strategernas ansvarsområden, vilket också leder till ett överlappande av varandras

arbetsuppgifter vad gäller stödet till linjechefer. Med utgångspunkt i detta är det möjligt att HR-
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center har haft svårigheter med att leverera värdeskapande HR och därmed erhåller de inte någon

legitimitet.

Gränsdragningsproblematiken mellan konsulter och chefer kan delvis tänkas bero på att konsulterna

enbart arbetar internt och är därmed beroende av ärenden som cheferna önskar hjälp med. Cheferna

är likaså hänvisade till de konsulter som arbetar inom personalfrågor och har ingen möjlighet att

vända sig någon annanstans, exempelvis en extern konsultfirma. Resultatet antyder att konsulterna

inom rimliga ramar önskar tillgodose kundens behov och känna att chefen ser värde i konsultens

arbete.  Detta  kan  försvåra  konsultens  möjlighet  att  säga  nej  till  arbetsuppgifter  som konsulten

uppfattar ligger utanför arbetsområdet, eftersom de är måna om hur chefen uppfattar konsultens

förmåga att ge service.

Resultatet tyder ändå på att arbete utifrån modellen fungerar bättre nu än vad det gjorde precis efter

omorganiseringen.  Detta  kan  bero  på  att  verksamhetens  anpassning  till  modellen  har  fått  ske

underifrån,  alltså  att  medarbetarna  själva  har  fått  tolka  och utforma  sina  arbetsuppgifter.  Detta

understryks  av  att  medarbetarna  inte  har  några  formella  arbetsbeskrivningar,  samt  att  studiens

resultat antyder att medarbetare uppfattar sina arbetsuppgifter på olika sätt. Det kan därför tolkas

som att berörda anställda själva har översatt modellen till den lokala kontexten.

Resultatet av studien tyder vidare på att linjecheferna upplever det nuvarande chefsstödet från HR-

center  som  mer  distanserat  jämfört  med  före  omorganiseringen,  vilket  uppmärksammades  i

Implementing  shared  services  centers (2000)  gällande  kunders  uppfattning  av  en  central

supportenhets opersonliga karaktär. Detta kan bidra till att cheferna uppfattar sig vara mer ensamma

i sitt personalarbete än tidigare. Resultatet tyder på att införandet av shared services har skapat ett

högre institutionellt påtryck för att chefer ska ta ansvaret för personalfrågor, vilket Schuler (1990)

och Quadeer el al. (2011) berörde. Dock upplever ett antal konsulter en gränsdragningsproblematik

runt sitt arbete med cheferna, vilket kan tyda på motsatsen. Det kan vara så att det upplevs svårare

för  cheferna  att  få  hjälp  av  personalavdelningen  med  problem  av  “kort”  karaktär,  eftersom

konsulterna sitter på ett annat kontor. I de situationer då ett ärende påbörjas mellan parterna kan det

dock verka lättare för linjechefen att ”lämpa över” arbetsuppgifter till konsulten. Detta eftersom

konsulten vill uppfattas som värdefull för sina kunder, alltså linjecheferna, och därmed upplever

svårigheter att säga nej till arbetsuppgifter även om de uppfattas ligga utanför konsultens ansvar.

Christensen  et  al.  (2005)  redogör  för  två  olika  förhållningssätt  inom  organisationsteori.  Dessa

diskuterar huruvida offentlig och privat verksamhet har en fundamental skillnad mellan varandra.
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Om utgångspunkten är att  en skillnad finns,  kan det  diskuteras  huruvida  organiseringen utifrån

shared services tar hänsyn till de politiska influenserna som en kommunal organisation måste rätta

sig efter. Det kan diskuteras huruvida organisationens tvingande isomorfa drag kan lägga käppar i

hjulet för Ulrichs modell för organisering av personalarbete (DiMaggio och Powell, 1983, s. 150-

151).

Det kan vidare diskuteras huruvida organiseringen enligt shared services tar hänsyn till en större

uppsättning mål och värderingar, såsom offentlig verksamhet anses behöva göra. Det kan tänkas

vara så att organiseringen tar för mycket  hänsyn till  kostnadseffektivitet  och mindre hänsyn till

lyhördhet  från  anställda.  Detta  kan  skapa  en  upplevd  obalans  mellan  värden  som  offentlig

verksamhet  anses behöva tillgodose.  Såsom Christensen et  al.  (2005) beskriver kommer värden

inom offentlig verksamhet av sin natur att konkurrera med varandra, oavsett hur arbete organiseras.

Att tillfredsställa  samtliga faktorer blir därför problematiskt och det kan upplevas som att vissa

faktorer blir mer tillgodosedda än andra. Detta leder i sin tur till samhällelig kritik eftersom den

offentliga verksamhetens grundläggande mål är flerdimensionella och i vissa fall motsägelsefulla.

Avslutningsvis kan det diskuteras huruvida en standardiserad modell för personalarbete kan 

fungera. Detta eftersom personalarbete i sin natur hanterar mänskliga relationer och för att det inte 

finns någon allmängiltig modell. Såsom individer är olika existerar organisationer också utifrån 

egna förutsättningar vilket leder till unika möjligheter att leda och fördela arbete. Om individuella 

förutsättningar inte tillgodoses kan organisationen upplevas som statisk.

6.3 Förslag på framtida forskning

Arbetslivet har genomgått ett antal förändringar, vilka kan påverka organisationers förutsättningar

att leda och fördela arbete. Personalarbete upplevs ha fått ökade krav på tillgänglighet, flexibilitet

och specialistkunskap, vilka anses kunna tillgodoses vid organisering utifrån shared services. Denna

studie har haft intentionen att studera hur personalarbetet på Uppsala kommun, i förhållande till den

organisatoriska kontexten, arbetar med stöd för chefer i verksamheten. Studien har med hjälp av

kvalitativa intervjuer undersökt hur personalarbetare (HR-konsulter), personalchefer och linjechefer

upplever organisationsformen.

Studiens resultat antyder att nuvarande organisering innebär att HR-konsulter och HR-strateger nu

jämfört med innan behöver kommunicera mer på eget initiativ. Detta kan bero på att det inte finns

några arbetsbeskrivningar som tydliggör vem som ska göra vad. Därför kan medarbetarna behöva
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reda ut detta när otydlighet uppkommer, snarare än att fastställa detta från början. Studien har vidare

antytt  att  organisering enligt delarna service center (löne-,  IT-, och ekonomicenter),  expertenhet

(HR-center) och business partners (HR-strateger) kan skapa ett antal problem. Personalavdelningen

kan uppfattas  som splittrad,  samt  att  otydligheter  gällande  roller  och  ansvar  kan uppstå.  Detta

påverkar i sin tur chefsstödet som HR-center (expertenheten) erbjuder. Linjecheferna är över lag

nöjda  med  stödet  som  HR-center  erbjuder  dem,  och  de  har  vant  sig  vid  att  inte  veta  vilken

medarbetare  de  kommer  att  arbeta  med  när  personalrelaterade  frågor  uppkommer.  Däremot

upplever  både  konsulter  och  linjechefer  en  svårighet  att  dra  en  gräns  mellan  respektive

ansvarsområden  vid  ett  ärende,  samt  otydligheter  angående  vilken  personalarbetare  som

tillhandahåller  vilka  tjänster.  Detta  får  konsekvenser  både  internt  på  personalavdelningen  samt

externt mot linjechefer.

Framtida forskning skulle ytterligare kunna studera hur implementering av shared services fungerar

inom  offentlig  sektor.  Forskning  skulle  även  kunna  göras  gällande  eventuell  problematik  vid

implementering av shared services i offentlig sektor i jämförelse med privat sektor. Slutligen kan

det finnas intresse för att se om översättning av modellen för shared services skiljer sig åt i offentlig

respektive privat sektor.
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8. Bilagor 
________________________________________________________________________________

8.1 Bilaga 1. Organisationsschema

http://www.uppsala.se/sv/Kommunpolitik/Kommunens-organisation/ (Hämtad 2013-12-29)
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8.2 Bilaga 2. Intervjuguider

Intervjuguide: Personalchefer
Vi presenterar oss, förklarar syfte med studien och intervjupersonens anonymitet.

Tema 1: Allmänt
- Förklara organisation i stora drag
- Beskriva organisationsstrukturen för linjechefer och HR-center

Tema 2: Innan omorganiseringen
- Personalarbetet innan
- Varför omorganiseringen genomfördes
- Identifierade problem med tidigare organisering
- Annan organisation som inspiration
- Påtryckningar från högre instanser
- Underlag för beslutsfattande av omorganisering

Tema 3: Under omorganiseringen
Hur omorganiseringen genomfördes

Tema 4: Efter omorganiseringen
- Organisationsstrukturen för linjechefer och HR-center idag
- Enheter på service center
- Vilka business partner är
- Vilka expertenheten är
- Var personalarbetare sitter fysiskt
- Chefsstödet från konsulter

- Relationen mellan linjechefer och konsulter
- Problem som omorganiseringen löst

Intervjuguide: Konsulter (personalarbetare)
Vi presenterar oss, förklarar syfte med studien och intervjupersonens anonymitet.

- Hur länge arbetat inom kommunen
- Arbetsuppgifter
- Förändring av arbetet sedan omorganisering
- Relation till linjechefer
- Fördelar/ komplikationer med relationen

- Riktlinjer för att tillhandahålla chefsstöd
- Kommunikationsmedel
- HR-supporten
- Kompetensgrupper
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Intervjuguide: Linjechefer
Vi presenterar oss, förklarar syfte med studien och intervjupersonens anonymitet.

- Hur länge arbetat som chef inom kommunen
- Arbetsuppgifter, personalansvar
- Förändring av arbetet sedan omorganiseringen
- Relation till HR-center
- Fördelar/ komplikationer med relationen

- Riktlinjer för kontakt med HR-center
- Kommunikationsmedel
- HR-supporten
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