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Sammanfattning 

Den svenska hälso- och sjukvården har förändrats i takt med att välfärdssamhället har byggts 

ut sedan andra världskriget. Trender och modeller har påverkat styrning och organisering 

vilket har fått konsekvenser för arbetets utformning för dem som är verksamma inom 

området. Denna studie har, med hälso- och sjukvårdens förändring som bakgrund, undersökt 

hur personalfunktionens uppdrag förändrats i organisationen Landstinget i Uppsala län under 

drygt trettio år. Metoden har varit empirisk studie i form av intervjuer av individer som varit 

verksamma inom personalfunktionen i organisationen under en lång tid. Studien har lett fram 

till följande slutsatser: 

Personalfunktionen inom Landstinget i Uppsala län har under drygt trettio år gått från att vara 

administrativ till att vara en typ av expertfunktion. Expertrollen rymmer dels det strategiska 

uppdraget i organisationen, dels det konsultativa stödet till verksamheten genom dess chefer. I 

viss mån har det fört personalfunktionen från det operativa perspektivet till det strategiska. 

Denna utveckling har varit positiv för personalfunktionen i det att den har bidragit till en 

tydligare definition av professionen.  

Nyckelord: organisation, förändring, hälso- och sjukvård, personalfunktionen, HRM. 

 

 

Profession on the move  –  A study of the changed mission of the personnel 

function within Landstinget i Uppsala län (Uppsala County Council) 

Abstract 

Since the Second World War the Swedish healthcare has changed considerably, along with 

the development of the welfare state. Different trends and models have influenced the way the 

healthcare system has been managed and organized. This has naturally had consequences for 

those working in the health sector. The objective of this study is, in the light of these changes, 

to investigate how the mission of the personnel function has changed within the organization 

Landstinget i Uppsala län (Uppsala County Council) during the past thirty years. The method 

is an empirical study based on interviews with individuals whom have been part of the per-

sonnel function in the County Council for a long time. These are the main conclusions of the 

study:  

The personnel function has developed from an administrative to an expert function. The ex-

pert function includes two roles, as carrying the strategic mission, and as consultative support 

through managers in the organization. This has to some extent brought the personnel function 

from an operative perspective to a strategic one. This has been a positive development for the 

personnel function, as it has contributed to a more distinct definition of their profession.    

Keywords: organization, change, healthcare, personnel function, HRM.  
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

Den offentliga sektorn i Sverige har utvecklats avsevärt under de senaste femtio åren och det 

gäller inte minst hälso- och sjukvården. Hälso- och sjukvård är en lika självklar som ifrågasatt 

del av den svenska välfärden och förväntningarna på organisationerna som tillhandahåller 

vård är enorma. Kraven leder fram till en ständig jakt på ökad effektivitet i verksamheterna 

och medför en miljö av ständiga förändringar. Att denna utveckling påverkar organisationerna 

som tillhandahåller hälso- och sjukvård samt de funktioner som samlas inom organisationerna 

är en självklarhet. 

Denna studie, som utförs inom ramen för en kandidatuppsats inom personalvetarprogrammet 

vid Uppsala universitet, ska undersöka hur personalfunktionens uppdrag i organisationen kan 

antas förändras i takt med att hälso- och sjukvårdens styrning, ledning och organisering 

förändras.  

Den del av hälso- och sjukvården som studien kommer att fokusera på är en organisation i 

form av ett mellanstort landsting. Landstinget är en professionell organisation som trots 

inblandning från politiker och tjänstemän är oerhört präglad av professionerna inom området 

hälso- och sjukvård. Personalfunktionen kan sägas utgöra en del av det stöd som 

organisationen behöver för att fungera och verkar tillsammans med hälso- och sjukvårdens 

professioner men utan att delta i kärnverksamhetens uppdrag att ge vård. Att undersöka hur 

personalfunktionen utvecklas parallellt med organisationen i denna av professionerna hårt 

styrda miljö ger en ökad förståelse för de förutsättningar som ges personalfunktionens 

uppdrag i nutid. 

Andra förändringar och trender i samhället bortom hälso- och sjukvården har också inflytande 

över personalfunktionens arbete. Främst handlar det om nya tankar kring employment 

management och stigande popularitet av managementlitteratur med olika infallsvinklar. Att 

undersöka om dessa trender påverkar personalfunktionen i organisationen samt, om så är 

fallet, på vilket sätt är också av intresse för studien. 

I studien används begreppet personalfunktion som ett samlingsnamn för de olika befattningar 

en personalvetare kan inneha i organisationen. På samma sätt syftar begreppet hälso- och 

sjukvård på den del av den offentliga sektorn som även benämns sjukvård eller vård. 
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1.2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka vilka konsekvenser förändringar har fått för 

personalfunktionen inom den svenska hälso- och sjukvården och dess uppdrag i 

organisationen. Frågeställningen är följdaktligen: 

Hur har uppdraget för personalfunktionen inom hälso- och sjukvården påverkats av de 

förändringar som skett sedan 80-talet? 

 Har arbetsuppgifterna ändrat karaktär? 

 Har positionen eller rollen inom organisationen förändrats? 

 Har professionen utvecklats?  

 

1.3. Uppsatsens disposition 

Efter uppsatsens inledande avsnitt kommer ett kapitel som behandlar tidigare forskning som 

gjorts på området samt teori och begrepp. Kapitlet delas in i två delar. Den första behandlar 

fem källor till tidigare forskning om händelser och trender som lett till en förändring av hur 

hälso- och sjukvårdens organisation i Sverige sett ut från efterkrigstiden och fram till idag 

med fokus på tiden från 1980-talet och framåt. Därtill behandlas en sjätte källa som rör 

forskning direkt kopplad till personalfunktionens arbete. Den andra delen tar upp tre 

väsentliga begrepp som fungerar som studiens teori. 

Därefter följer ett kapitel som redogör för den metod som används i den empiriska delen av 

studien med information om den studerade organisationen, tillvägagångssätt, analysmetod 

samt studiens informanter. Här diskuteras även forskarens förförståelse av fältet och de etiska 

överväganden som görs inför, under och efter arbetet. 

I kapitlet om studiens resultat presenteras analysen av det empiriska materialet från 

intervjuerna indelat i tre huvudrubriker utifrån personalfunktionens arbetsuppgifter, position i 

organisationen samt professionens utveckling med fokus på förändring. Under varje 

huvudrubrik återfinns flera underrubriker. Varje avsnitt med huvudrubrik avslutas med en 

sammanfattande analys relaterad till de teoretiska begreppen. 

Vidare kommer kapitlet som diskuterar studiens resultat i förhållande till tidigare forskning på 

området. Kapitlet inleds med en summering av resultatet och följs av en övergripande 
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diskussion samt en metoddiskussion. Avslutningsvis behandlas slutsatser av hela studien med 

en koppling till praktisk tillämpning och teman för framtida forskning. 

Referenslistan över den litteratur som bearbetas utgör det sista kapitlet av uppsatsen. 

I bilagan återfinns den intervjuguide som används vid den empiriska delen av studien. 

 

2. Tidigare forskning 

Följande avsnitt kommer att inledas med en redogörelse för ett urval av den tidigare forskning 

som gjorts på området där sex källor ska granskas. Därefter kommer en förklaring av tre 

viktiga begrepp inom området som även fungerar som teori för studien. 

 

2.1. Tidigare forskning 

Urvalet av tidigare forskning baseras på sökningar av litteratur med hjälp av sökorden 

organisation, förändring, hälso- och sjukvård, personalfunktionen samt HRM som är 

publicerad år 2000 och senare. Fältet avgränsas till litteratur tillgänglig vid Uppsala 

universitet som behandlar forskning om förändringar som skett i organisationen av den 

svenska hälso- och sjukvården från mitten av det förra seklet och till idag, respektive 

förändring av personalfunktionens arbete. Tonvikten läggs vid de senaste trettio åren.  

De källor som inkluderas är Berlin & Kastbergs Styrning av hälso- och sjukvård, Blomqvists 

Välfärdsstatens nya ansikte. Demokrati och marknadsreformer inom den offentliga sektorn, 

Blomqvists Vem styr vården? Organisation och politisk styrning inom svensk sjukvård, Hallin 

& Siverbos Styrning och organisering inom hälso- och sjukvård samt Hasselbladh, Bejerot & 

Gustafssons Bortom New Public Management, Institutionell transformation i svensk sjukvård.   

Ingen litteratur som specifikt behandlar förändringen i arbetssätt för personalfunktionen inom 

hälso- och sjukvården inkluders eftersom forskarens sökningar inte resulterade i någon dylik. 

Istället används en kritisk text som behandlar HRM, nämligen Storeys Human Resource 

Management: A Critical Text. Avsikten med genomgången av samt redogörelsen för tidigare 

forskning är att är att skapa en bild av vad som skett inom området samt att skapa förståelse 

för och kunskap om klimatet som personalfunktionen verkar i från 80-talet och fram till idag. 
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Det svenska samhället präglas av en strävan efter effektivitet under tiden efter andra 

världskriget och metoder för planering, styrning och budgetering får en plats i den svenska 

sjukvården (Hasselbladh, Bejerot & Gustafsson 2008:48-49). Detta sker under en tid då 

tillväxten är god och mycket av de ekonomiska resurserna investeras i uppbyggnaden av 

hälso- och sjukvården (Hallin & Siverbo 2003:28). En del i detta är det offentligt baserade 

sjukvårdssystemet som lanseras 1955 och gäller än idag (Blomqvist 2000:192). 

På 60- och 70-talet utförs tilldelningen av resurser till hälso- och sjukvården utifrån en 

kartläggning av verksamhetens behov. Kartläggningen följs sedan av en kostnadsberäkning 

som påverkar skatteuttag och upplåning. Även om stark tilltro sätts till denna planering och 

kontroll är det inte sällan så att de planerade åtgärderna får ge vika för nya prioriteringar. 

Samtidigt finns det alltid möjlighet att äska om extra anslag om verksamheten kräver mer 

medel (Berlin & Kastberg 2011:19-20). Detta system skapar snarare en vana i verksamheten 

att spendera över budget än att hushålla med de i förväg tilldelade resurserna (Blomqvist 

2000:193).  

För att uppnå största möjliga effektivitet rekommenderas under denna tiden att hälso- och 

sjukvården organiseras i stora enheter, menar Blomqvist (2007:159). Berlin & Kastberg 

framlägger ytterligare en anledning till traditionell organisering i dessa stora förvaltningar: 

”Målet var också att undvika inslag av korruption och att enskilda politiker och 

tjänstemän utnyttjade verksamheten på ett sätt som gagnade dem själva. Det sågs som 

viktigt att dra en tydlig gräns mellan det offentliga och det privata, vilket inte minst 

handlade om att undvika en affärsmässig logik i styrningen. Man förlitade sig på 

regelstyrning, vilket skulle garantera att saker skedde på rätt sätt. Den opartiska och 

omutbara byråkratin var idealet.” (Berlin & Kastberg 2011:29) 

Under dessa årtionden sker en häftig volymexpansion och sjukvårdens uppdrag utvidgas till 

att även innefatta problem av psykisk, social och vällevnadskaraktär (Hasselbladh et al 

2008:51).  

 

Under 80-talet växer en kritik mot den offentliga sektorn när perspektiv kring styrning, 

demokrati, kvalitet, professionernas makt och brukarnas inflytande sammanfogas 

(Hasselbladh et al 2008:53). 

”Den offentliga sektorn skulle inte längre hämmas av stillastående, orubbliga strukturer 

och handlingssätt och nedärvda traditioner. Offentlig verksamhet skulle istället präglas 
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av ständiga förändringar och förbättringar, något som ofta upprepades trots de närmast 

föregående decenniernas omfattande expansion och förändringar.” (Hasselbladh et al 

2008: 54) 

Även Berlin & Kastberg för fram en negativ aspekt och ställer sig frågan om regelverket som 

styr verksamheten betraktas som viktigare än dess resultat. 

”Under början av 1970-talet och början av 1980-talet började de byråkratiska 

styridealen med planeringspolitik och central detaljreglering ifrågasättas alltmer (---). 

Eftersom verksamheten uppfattades som för regelstyrd, stelbent och byråkratisk kom en 

motreaktion under mitten av 1980-talet som öppnade upp för en mer decentraliserad 

styrning...” (Berlin & Kastberg 2011:20)  

Nu ifrågasätts alltså den centraliserade styrningen samt hälso- och sjukvårdens byråkrati och 

istället väcks tankar om dess motsats; ett mer decentraliserat system som ger 

handlingsutrymme åt lokala lösningar och där politiken har ett tydligare uppdrag (Blomqvist 

2007:160).  

”Drivkrafter bakom decentraliseringstrenden inom svensk sjukvård under 1970-talet var 

alltså dels tillkortakommanden hos den tidigare centraliserade styrningen, som blev 

tydligare när systemet fortsatte att expandera, dels föreställningar om att verksamheten 

skulle bli både mer effektiv och demokratisk till följd av att beslutsfattande skedde 

längre ned i landstingens organisation.” (Siverbo i Blomqvist 2007:160) 

Samtidigt som förändringens vindar blåser i samhället har tillväxttakten avtagit och landet är 

på väg mot den största ekonomiska krisen sedan 30-talet vilken når sin botten på 90-talet 

(Hallin & Siverbo 2003:28). Det är kännbart även i landstingen och föranleder där stora 

ekonomiska neddragningar, menar Hallin & Siverbo (2003:29). 

Kostnaderna för hälso- och sjukvården tenderar att stiga och de ökade utgifterna härleds 

främst till tre orsaker. För det första så ökar antalet äldre människor i befolkningen och med 

det följer långvariga och kostsamma sjukdomstillstånd. För det andra så sker en snabb och dyr 

teknologisk utveckling av hälso- och sjukvården som medför en chans att göra mer för 

patienten. För det tredje så ökar efterfrågan på vård både utifrån befolkningens förväntningar 

och utifrån den medicinska professionen (Hallin & Siverbo 2003:30).  

”Sammantaget innebär dessa faktorer en utveckling mot högre medicinsk kvalitet och 

större medicinska åtagande, vilket skapar en fortlöpande kostnadspress uppåt.” (Hallin 

& Siverbo 2003:30) 
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Blomqvist (2007:32) menar att ovanstående orsaker inte bara är förklaringen till 

kostnadsökningarna utan dessutom fungerar som krafter som verkar för en förändring av hur 

hälso- och sjukvården organiseras.  

”Politiska idéer om hur sjukvården skall organiseras kan kanske uppfattas som en 

bieffekt av andra förändringsprocesser, exempelvis minskade ekonomiska resurser. 

Men man kan hävda att sådana idéer bör ses som förändringsdrivkrafter i sig. (---) Det 

är svårt att entydigt svara på vad som ligger bakom det ökade utbudet av idéer om 

styrning, men den offentliga sektorns snabba tillväxt och viljan bland politiker att öka 

kontrollen över denna är sannolikt bidragande faktorer.” (Blomqvist 2007:38) 

Hon tillägger att även intressen hos hälso- och sjukvårdens professioner och en vilja hos 

politiken att öka kontrollen fungerar som katalysatorer för förändring:  

”Professionella intressen kan ses som en drivkraft bakom organisationsförändringar 

inom sjukvården såtillvida att sjukvårdens professioner – exempelvis läkare och 

sjuksköterskor – i likhet med andra professioner kan antas vilja stärka sin ställning 

genom att vidga sin arbetsmarknad, behålla sitt monopol på viss certifierad kunskap 

samt utveckla karriärmöjligheterna inom sin bransch.” (Blomqvist 2007:36) 

Debatten om styrbarhet och resurshållning leder således fram till att etablerade modeller från 

det privata näringslivet börjar tillämpas även i offentliga verksamheter och sammanfattas 

under namnet New Public Management, NPM (Hasselbladh et al 2008:25). Hasselbladh et al 

(2008:10) förklarar förändringen som den offentliga sektorn och i synnerhet hälso- och 

sjukvården genomgår på 80-talet på följande vis: 

”I Sverige introducerades NPM genom att kritik och förändringsprogram anknöt till 

positivt värdeladdade visioner i samklang med en svensk tradition av samhällelig 

ingenjörskonst. (---) Förändringarna motiverades med hänvisning till det allmännas 

bästa och presenterades som neutrala, tekniskt överlägsna lösningar. (---)... en 

nödvändig och adekvat modernisering.” (Hasselbladh et al 2008:10) 

Till skillnad från Blomqvist anser Hasselbladh et al att professionens makt minskas till fördel 

för styrningen i och med införande av NPM: 

”En styrningsregim baserad på NPM har sedan 1990-talets början alltmer överordnats 

de professionella verksamhetsregimerna i skola, sjukvård och omsorg.” (Hasselbladh et 

al 2008:55) 

Nedan följer några exempel på hur inslag som kan härledas till NPM används i den svenska 

hälso- och sjukvården. 
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Ett första exempel är perspektivet att hälso- och sjukvården utgörs av ett antal interna 

marknader. På dessa marknader tillämpas beställar-utförarmodellen där marknadsmekanismer 

har övertaget över den professionella bedömningen (Hasselbladh et al 2008:58). Nya roller 

med begrepp som anknyter till marknad introduceras; kund, beställare, utförare och ägare, 

men även ny terminologi som direkt påverkar driften av verksamheten; konkurrens, 

effektivitet och resultat (Berlin & Kastberg 2011:103). De folkvalda politikerna ges en delvis 

ny position som Hallin & Siverbo beskriver enligt följande: 

”Beställar-utförarmodellen innebär att de politiker som tillsätts i beställarenheterna får 

två tydliga uppgifter. De ska få företrädarrollen och styrningsrollen att fungera. En 

fungerande företrädarroll kräver goda kunskaper om medborgarnas behov och 

önskemål och förutsätter kontakt med medborgare, patienter och patientorganisationer. 

En fungerande styrningsroll kräver att beställarpolitikerna kan påverka förvaltningen (--

-). Beställar-utförarmodellen innebär också att politikerna på central nivå ansvarar för 

finansierings- och ägarfrågor.” (Hallin & Siverbo 2003:99) 

Beställar-utförarmodellen öppnar därmed upp för att utsätta verksamhet för konkurrens, vilket 

medför ökade krav på en verksamhets effektivitet och resultat (Hallin & Siverbo 2003:97-98). 

Effektivitetsbegreppet är alltså centralt och det syftar till en organisations förmåga att 

tillhandahålla verksamhet. Hallin & Siverbo för ett resonemang om två sidor att betrakta det: 

” Yttre effektivitet handlar om att en organisation sysslar med rätt saker medan inre 

effektivitet handlar om att sakerna utförs på rätt sätt.Den yttre effektiviteten i en 

organisation påverkas därför i första hand av strategiska beslut medan den inre 

effektiviteten påverkas av vad som händer på taktisk och operativ nivå.” (Hallin & 

Siverbo 2003:98) 

Det andra exemplet på NPM är ekonomistyrning. Vid ekonomistyrning läggs fokus på 

budgetbalans och decentraliserat kostnadsansvar vilket medför att politiska beslut flyttas 

nedåt i organisationen (Hasselbladh et al 2008:59). En form av ekonomistyrning som 

introduceras i Sverige på tidigt 90-tal är prestationsfinansiering. Den kan beskrivas enligt 

nedan. 

”Prestationsfinansiering innebär att de som producerar hälso- och sjukvård tilldelas 

resurser på grundval av hur mycket de presterar. (---) Prestationsersättning är ett uttryck 

för en strävan efter att skapa incitament till ökad produktion jämfört med den tidigare 

traditionella anslagsfinansieringen, som snarast ger omvända incitament eftersom 

utökad verksamhet gör det svårare att klara ekonomin. Den kan därmed ses som ännu 

en del av de marknadsinspirerade styr- och organisationsmodeller som infördes inom 

svensk sjukvård på 1990-talet.” (Siverbo i Blomqvist 2007:167) 
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Vidare menar Berlin & Kastberg att prestationsfinansiering som styrform utmanar den 

traditionella makten hos professionen i och med att en verksamhet inte garanteras ett 

ekonomiskt anslag utan ersätts efter utförd prestation. Som en följd av detta kommer en del av 

makten att förflyttas från professionen till administrationen (Berlin & Kastberg 2011:24). 

Något som uttrycks vara av stor betydelse vid prestationsfinansiering är att ansvar kopplas in 

med hjälp av resultatansvarsprincipen, det vill säga att det åläggs ett ansvar att matcha 

kostnader och intäkter. 

”Vid prestationsfinansiering är det viktigt med ett ansvarsutkrävande av enheterna, det 

skapar förutsättningar för att modellen ska få avsedda effekter. Det räcker således inte 

att endast förändra fördelningen av resurser – också ansvaret anpassas.” (Berlin & 

Kastberg 2011:65) 

Det tredje exemplet som kan härledas till tankarna i NPM är införandet av mål, mätning och 

uppföljning i hälso- och sjukvården genom så kallad målstyrning eller balanserad styrning 

(Berlin & Kastberg 2011:79). Denna form av styrning innebär en möjlighet att decentralisera 

frågor inom en organisation. 

”Istället för att ledningen, eller politikerna i en nämnd som är fallet inom offentlig 

förvaltning, både ska definiera målet och hur detta ska uppnås kan den senare frågan 

decentraliseras. (---) Ledningen bestämmer vad som ska göras och underordnade nivåer 

brottas med hur det ska göras.” (Berlin & Kastberg 2011:82) 

Med hjälp av Kaplan och Nortons modell balanserade styrkort förs flera perspektiv samman 

vid formulering, mätning och uppfyllelse av mål för en verksamhet. Samtliga perspektiv 

tillskrivs lika stor vikt och det är just balansen mellan de olika perspektiven som ger 

framgångsrik styrning. Ursprungligen innehåller modellen finansiellt perspektiv, 

kundperspektiv, processperspektiv samt utvecklingsperspektiv men när modellen appliceras 

på hälso- och sjukvård adderas även ett medarbetarperspektiv (Berlin & Kastberg 2011:83-

85). Erfarenheter från verksamheter som arbetar med balanserade styrkort är, enligt Berlin & 

Kastberg (2011: 99-100), att dialogen mellan olika parter i verksamheten sätts i fokus och 

främjas i och med att flera personalgrupper engageras i arbetet. 

Intåget av NPM i hälso- och sjukvården har inte enbart positiva förtecken. Hasselbladh et al 

menar att trots att kärnan för NPM är den offentliga sektorns organisering och styrning tolkas 

ofta NPM enbart som en modell för förändring. 
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”...NPM fortfarande tenderar att uppfattas som en kedja lokala förändringsprojekt, vars 

inbördes relationer är diffusa och möjligen relaterade till varandra genom imitation och 

normbildning.” (Hasselbladh et al 2008: 65) 

Flera problem identifieras då exempelvis hälso- och sjukvården betraktas som en marknad 

och Hallin & Siverbo anser att beslutsfattare måste ägna särskild uppmärksamhet åt följande 

frågeställningar: 

 Har alla medborgare tillgång till vård på lika villkor? 

 Finns risk att vård till så kallade lönsamma patientgrupper prioriteras, att russinen 

plockas ur kakan? 

 Är det möjligt att på ett korrekt sätt bedöma effekten av vidtagna åtgärder eller är en 

åkomma av en alltför komplex art och kräver tid för utvärdering (Hallin & Siverbo 

2003:78)?  

En annan kritik som riktas specifikt mot beställar-utförarmodellen är att kompetensen hos 

dem som beställer vård är bristfällig vilket får till följd att förtroendet för den beställda 

upphandlingen blir lågt hos utförarna (Hallin & Siverbo 2003:110). Utöver bristande 

kompetens rapporters problem med att formulera beställningen. 

”Dialogen mellan beställare och utförare borde inte vara mellan å ena sidan politiker 

och administratörer och å andra sidan den medicinska professionen.” (Hallin & Siverbo 

2003:111) 

Hasselbladh et al (2008:70) framför oro om att de viktiga samtalen i verksamheterna tystas i 

och med NPM och gör följande konstaterande: 

”De centrala komponenterna i NPM, så som kundorienterad verksamhetsstyrning och 

ekonomistyrning, är i många avseenden svårförenliga med såväl den traditionella 

statliga förvaltningslogiken, de professionella normsystemen som med demokratiskt 

folkstyre. (---) Att försöka fixera och styra de specifika handlingsformer, normer och 

mål som är förknippade med fostran av barn, sjukvård, omvårdnad i livets slutskede 

eller försvar av den nationella suveräniteten med hjälp av management, riskerar att 

stänga såväl den offentliga som den interna dialogen om värderingar och målsättningar 

i de offentliga verksamheterna.” (Hasselbladh et al 2008:70) 

 

I och med utvecklingen av hälso- och sjukvården under 90-talet och in på 2000-talet väcks ett 

ökat behov av samverkan mellan olika utförare av vård. Blomqvist uttrycker det enligt 

följande: 
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”Frånvaron av positiva effekter när det gäller möjligheten att kontrollera den totala 

kostnadsutvecklingen har emellertid lett till att marknadsstyrningsreformens innehåll 

gradvis kommit att förändras och handlar i dag mindre om konkurrens och mer om 

samverkan mellan olika typer av vårdgivare.” (Blomqvist 2000:204-205) 

Flera forskare menar att förändringen som sker är en reaktion mot marknadstanken.  

”Om tanken med marknadsidén var att konkurrens skulle medföra effektivitet så var 

tanken med samverkan och samordning att genom stordrift och specialisering finna 

effektiva lösningar. Dessa båda idéer för att skapa effektiva offentliga organisationer 

kan betraktas som diametralt motsatta.” (Hallin & Siverbo 2003:51) 

Blomqvist anser att det är ett steg bort ifrån de tidigare rådande idéerna som NPM. 

”Sammanfattningsvis kan man alltså notera ett ökat intresse bland sjukvårdspolitiker 

under senare år för att effektivisera hälso- och sjukvården genom planering och 

samordning, vilket står i kontrast till att effektivisera genom konkurrens.” (Siverbo i 

Blomqvist 2007:175) 

Den ökade specialiseringen av hälso- och sjukvården, som uppstår i takt med att forskning 

och utveckling gör framsteg på området, medför att nya enheter bildas med allt smalare 

verksamhet. Samarbete mellan olika enheter och koordinering av verksamheterna blir därmed 

nödvändig, anser Berlin & Kastberg (2011:25-26). Samtidigt har vården blivit alltmer 

fragmentiserad i och med de senaste tjugo årens organisatoriska reformer; landstingens 

uppdrag är fördelat på fler utförare i offentlig och privat regi som tillhandahåller olika typer 

av sjukvårdstjänster (Berlin & Kastberg 2011:27). Som exempel på denna typ av 

fragmentisering kan nämnas primärvården som börjar konkurrensutsättas genom 

vårdvalsreformen. Den nya valfriheten för patienten i vården medför nya begrepp och fokus, 

såsom kundnöjdhet och tillgänglighet, vilka båda anses förbättras i och med vårdval (Berlin & 

Kastberg 2011:140). Huruvida vårdens kvalitet, som ju borde vara det väsentliga i 

sammanhanget, förbättras eller inte är det svårare att utvärdera och därmed uttala sig om, 

menar Berlin & Kastberg (2011:142). Blomqvist (2000:209) är av en annan åsikt: 

”Enkäter bland vårdpersonal visar att de flesta anser att kvaliteten är oförändrad eller 

till och med har påverkats positivt av de nya styrsystemen. (---) Mot de försämringar av 

omvårdnaden av patienter som i vissa fall kan befaras ha uppstått som ett resultat av det 

ökande kostnadstrycket inom vården, bör dock ställas en dokumenterat större 

medvetenhet hos vårdpersonalen som patienternas rättigheter och behov. (---) Det 

förefaller alltså som om vårdens kvalitet, särskilt om man med detta avser medicinsk 

kvalitet, kunnat bevaras under det att marknadsstyrning införts, trots ett större 

kostnadsmedvetande och på många håll ökad arbetsbelastning bland vårdpersonalen.” 

(Blomqvist 2000:209) 
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Den nya ordningen föder även önskemål om samordning av gemensamma mål, strategier och 

synsätt och detta arbete motiveras av skäl som är ideologiska, ekonomiska så väl som 

kunskapsmässiga (Berlin & Kastberg 2011:25-28).  

”De marknadslika strukturerna ledde till att viss misstro utvecklades mellan parterna 

(Berlin, 2006). Konkurrens och marknadslösningar i landstingsdrivna sjukhus ledde till 

polarisering och friktion. Det gjorde att pendeln slog över och de marknadslika inslagen 

(konkurrens, polarisering och vinstmaximering) började tonas ned till förmån för epitet 

som samarbete, samordning, samverkan.” (Berlin & Kastberg 2011:28) 

En modell som förenklar samarbetet och som samtidigt förutsätter samverkan över gränserna 

för att fungera är processorienterad styrning. I hälso- och sjukvården handlar 

processorienterad styrning om att ge akt på olika flöden i organisationen och fokusera på 

patientens väg genom systemet.  

”Processorientering är tänkt att bidra till att skapa vårdkedjor som är uppbyggda utifrån 

patientens behov, så att dessa slipper märka av sjukvårdens interna organisatoriska 

gränser, som oftast är en följd av medicinsk specialisering.” (Siverbo i Blomqvist 

2007:169) 

Berlin & Kastberg lyfter några argument för styrmodellen i hälso- och sjukvården. 

”Syftet är att motverka de negativa effekterna av den traditionella funktionsindelningen 

inom vården. Ett annat syfte är att förnättra kvaliteten i verksamheten.” (Berlin & 

Kastberg 2011:181-182) 

Vidare ser Berlin & Kastberg (2011:196) den processorienterade styrningen som ett led 

bortom New Public Management-tankarna lik väl som bortom den professionella 

organisationen. 

 

Kritiska röster om hur den offentliga sektorn är organiserad medför förändringar i de 

organisationer som arbetar med hälso- och sjukvård framförallt från 1980-talet och framåt. 

Som tidigare nämnts är dessa organisationer starkt präglade av professionerna som står för 

kärnverksamheten och förändringsbenägenheten hos dessa professioner är emellanåt relativt 

liten. En grupp som står utanför kärnverksamheten i hälso- och sjukvården, men som ändå på 

många sätt är en förutsättning för att verksamheten ska fungera, är personalfunktionen. 

Personalfunktionens uppdrag står per automatik inför en förändring i takt med att 

organisationen förändras. Nästa avsnitt smalnar in på en del av det som emellanåt benämns 
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stödprocesser för hälso- och sjukvårdens organisation och består av tidigare forskning kring 

personalfunktionens arbete dock inte utifrån det specifika situationen inom hälso- och 

sjukvården. John Storey, som är Professor of Human Resource Management vid OU Business 

School i Storbritannien, presenterar forskning av fältet i litteraturen Human Resource 

Management: A Critical Text (2007).  

 

Att definiera begreppet Human Resource Management är kontroversiellt, anser Storey och 

hänvisar till Noon (Storey 2007:6) som ställer sig frågan om HRM ”is it a map, o model or a 

theory?” Vidare menar Storey (2007:6-7) att begreppet HRM har kommit att få två olika 

innebörder, där den ena inkluderar samtliga perspektiv att se på employment management 

medan den andra avser ett specifikt och avgränsat perspektiv av området. Storey väljer att 

sammanfatta HRM enligt nedan: 

”Human resource management is a distinctive approach to employment management 

which seeks to achieve competitive advantage through the strategic deployment of a 

highly committed and capable workforce using an array of cultural, structural and per-

sonnel techniques.” (Storey 2007:7) 

Vid implementering av HRM i verksamheter kan en hård och en mjuk aspekt av HRM 

identifieras. Den hårda inbegriper det affärsinriktade förhållningssättet där fokus läggs på 

produktion, resurser och planering. 

”The hard aspect relates to the business-focused and calculative aspects of managing 

‘headcounts’ in as ‘rational’ a way as any other factor of production. It emphasizes de-

tached and coolly rational planning. It stresses the ‘resource’ aspect in the title and this 

aspect finds its reflection, for example, in the use of psychological tests as a way of 

sorting and selecting for entry, promotion or exit.” (Storey 2007:11) 

Det mjuka perspektivet betonar vikten av kommunikation, lärande, utveckling, motivation, 

kultur, värderingar respektive delaktighet och eftersträvar att undvika kortsiktiga 

kostnadssänkningar till förmån för mer långsiktiga mål; att bygga upp och behålla förmågor 

och engagemang (Storey 2007:11). För båda aspekterna av HRM framhävs att den lyckade 

implementeringen i organisationen är helt avhängd på att första linjens chef tror på konceptet 

(Storey 2007:33). 

Bortom diskussionen om den hårda eller mjuka aspekten menar Storey att kritiken mot HRM 

kvarstår att handla om huruvida det finns en seriositet hos HRM eller inte. 
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”...some observers are tempted to dismiss the phenomenon as ‘mere rhetoric’ – rather 

than recognize its more serious status, at the very least, as important rhetoric.” (Storey 

2007:12) 

Oavsett utgången av diskussionen framhäver Storey att: 

”...HRM is an important phenomenon in its own right even at the conceptual rhetorical 

level. It has been an important and influential discourse among practitioners. Even 

when the precise label ‘HRM’ is not used, the underlying narrative is often quite clear.” 

(Storey 2007:12) 

När HRM implementeras i personalfunktionens arbete får den därmed en mer strategisk roll i 

organisationen. Samtidigt sker en omflyttning av arbetsuppgifter rörande personalfrågor till 

första linjens chefer. Storey (2007:23) hävdar att detta inte sker helt problemfritt och att det 

finns en tveeggad oro hos personalfunktionen för konsekvenserna: Kommer första linjen att 

vägra att ta på sig de nya uppgifterna? Eller kommer de att få blodad tand för 

personalfrågorna, ta på sig ytterligare uppgifter och därmed marginalisera bort 

personalfunktionen?  

En modell för personalfunktionens professionalisering som HR affärspartner, vilken får stort 

genomslag världen över, presenteras av Ulrich. Storey kommenterar den på följande sätt: 

”With a curious mix of universal prescriptions and practical advice, moral certainty and 

harsh realism, Ulrich presented a potentially unifying aspiration for the HR profession-

al.” (Storey 2007:30) 

Vidare menar Storey att kritiken mot Ulrichs modell emellertid växer med tiden i takt med att 

frågor väcks: Ska alla inom personalfunktionen bli en affärspartner och hur ställs 

affärspartnern i relation till specialister och generalister? Det viktigaste tycks vara att 

personalfunktionen ska in i styrelserummet för att arbeta strategiskt snarare än att jobba 

operativt och administrativt, menar Storey och framhäver att affärsinriktad HR kräver ett ökat 

fokus på operativa HUR-frågor och implementering snarare än att formulera strategier och 

policys (Storey 2007:30). 

Det finns olika sätt att närma sig och beskriva det förändrade uppdraget hos 

personalfunktionen, som fick sitt genombrott på 80-talet. Även om HRM-termen inte 

tillämpas i alla sammanhang eller har implementerats till fullo så anser Storey (2007:12) att 

inspiration från HRM tydligt kan påvisas i den moderna personalfunktionens uppdrag. 
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Samtidigt konstaterar Storey att HRM inte är den enda lösningen på alla problem som 

personalfunktionen ställs inför och att vikten av sunt förnuft inte ska underskattas. 

“The belief that integration would deliver the HR-performance linkage has reached its 

limits as a paradigm for progressive HR practices. The search for strategic HR did not 

banish the fragmentation of employment policy and practice at the heart of personnel 

management – ad hocism and pragmatism are still the most powerful guiding principles 

of practice.” (Storey 2007:33) 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att tidigare forskning visar på en upprustning av hälso- och 

sjukvården som för med sig att den klassiska byråkratiska organiseringen med centralstyrning 

ifrågasätts på 80-talet. Den följs av en genomgående decentralisering av styrning och ledning 

av sjukvårdens verksamheter. Detta görs i andan av det som kommer att kallas New Public 

Management och olika tekniker för ledning, styrning och organisering införs. Som 

motreaktion till NPM följer en tid då ett ökat behov av samverkan verksamheter emellan 

betonas i takt med att baksidor av NPM identifieras. Att se bortom enheters gränser och arbeta 

processorienterat underlättar denna samverkan.  Personalfunktionen är delaktig i 

förändringarna som sker och påverkas av de trender som kommer och går i samhället 

tillsammans med övriga professioner verksamma i sjukvården. Under samma period pågår en 

utveckling av personalfunktionen i sig i och med att idén om Human Resource Management 

får fäste i personalarbetet på olika sätt. HRM för personalfunktionen till en mer strategisk 

funktion i organisationen och det påverkar i stor utsträckning relationen mellan 

personalfunktionen och första linjens chefer. Vilka konsekvenser det får för 

personalfunktionens uppdrag i organisationen kommer att undersökas i den empiriska delen 

av studien. Innan dess sker en närmre presentation av några begrepp som framkommit i den 

tidigare forskningen och som på grund av sin relevans kommer att utgöra teori för studien.  

 

2.2 Teori och begrepp 

Nedan kommer redogöras för tre olika begrepp som är centrala i den tidigare forskningen och 

som får fungera som teori för studien. Begreppen är New Public Management, 

Processorienterad styrning samt Human Resource Management. Dessa begrepp kommer att 

finnas med vid den kommande analysen av studiens resultat. 
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New Public Management 

New Public Management förkortas ofta som NPM och är ett samlingsnamn för olika modeller 

att betrakta verksamheten som en marknad och därmed utforma organisation och styrning 

utifrån det. Synsättet kommer från det privata näringslivet och introduceras för verksamhet 

inom den offentliga sektorn på 1980-talet. Enligt Hood (Hasselbladh et al 2008:9) går 

principerna för förändring enligt NPM sammanfattningsvis ut på följande:  

 ”Införande av decentraliserat resultat- och kostnadsansvar, som delar upp tidigare 

sammanhållna förvaltningar i mindre, organisationsliknande enheter. 

 Interna marknader, enheter ”köper” och ”säljer” sina tjänster till andra enheter eller beställare. 

 ”Kostnadsmedvetenhet”, ständig rationalisering av drift och organisation för att göra 

verksamheten mer kostnadseffektiv. 

 Bred tillämpning av metoder och modeller från privata företag i allt från personal- och 

lönepolitik till modeller för styrning av hela verksamheten. 

 Större formell handlingsfrihet och tydligare ansvar för chefer på olika nivåer. 

 Effektiviteten bedöms i förhållande till explicita och mätbara mål. 

 Fokus på ”kunder” och resultat.” (Hasselbladh et al 2008:9)  

Några exempel på tillämpning av NPM i hälso- och sjukvården är olika former av 

decentralisering, beställar-utförarmodellen samt prestationsfinansiering. Med NPM följer ett 

ökat fokus på effektivitet i verksamheten och för att kunna utvärdera effektiviteten krävs nya 

grepp att formulera mål, mäta och följa upp en verksamhet. 

 

Processorienterad styrning 

Processorienterad styrning eller processtyrning är ett samlingsbegrepp för flera olika modeller 

av styrning som fokuserar på flöden och kvalitetssäkring av processer i hälso- och sjukvården 

genom att utgå från patientens väg genom systemet (Berlin & Kastberg 2011: 173). Många av 

tankarna i den processorienterade styrningen kommer ursprungligen från den japanska 

bilindustrin och har nått vården via USA där den går under namnet lean production, där ordet 

lean åsyftar just att organisationen är slimmad genom att det överflöd av resurser som ofta 

finns är borttaget (Börnfelt 2009:66).  Modellen betonar emellertid även vårdkedjor och 

poängterar att det är patienten som är i centrum (Berlin & Kastberg 2011: 181). 

Effektivisering, kvalitetsförbättring och ständigt lärande är områden som i modellen sägs leda 

till att allt onödigt längs patientens väg rensas bort och kvar blir det väsentliga; resultatet 

(Berlin & Kastberg 2011: 195). Processerna kring patienten delas in i kärnprocesser, som är 
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de insatser kring patienten som skänker ett direkt värde, och stödprocesser, som består av 

ledning och personalarbete och krävs för att allting ska fungera problemfritt (Berlin & 

Kastberg 2011: 183). 

 

Human Resource Management 

I Storbritannien är något nytt på väg att hända inom personalfunktionens område under mitten 

av 80-talet; begreppet Human Resource Management lanseras för första gången. HRM 

presenteras som ett nytt och innovativt sätt att närma sig personalfrågorna och är ett avsteg 

från de rådande normerna på området. Hos stora brittiska företag tillsätts nu nya human 

resource managers som får i uppdrag att verka tillsammans med företagets högsta ledning. 

Avsikten är att den nya rollen ska arbeta på ett mer strategiskt och affärsmässigt sätt parallellt 

med den vanliga personalfunktionen i företaget (Storey 2007:7). 

HRM-modellen kan sägas bestå av fyra element som på olika sätt visar på den potentiella 

styrkan hos HRM: 

 Tilltro och förutsättningar: Mänskliga resurser utgör en konkurrenskraft och därför är det inte 

tillräckligt att de anställda följer uppsatta mål och regler utan de måste även känna 

engagemang. Av den anledningen är det viktigt vilka som rekryteras till företaget och att de 

anställda utvecklas. 

 Strategiska kvaliteter: För att leva upp till ovanstående är beslut som rör HR av strategisk vikt 

och gör högsta ledningens inblandning nödvändig. Lika viktig är integrering av riktlinjer som 

rör HR med företagets affärsstrategier. 

 Chefernas kritiska roll: Aktiviteter hos HR är så avgörande för kärnverksamheten att de måste 

utföras av HR-specialister men chefer måste vara bärare av och föra ut HRs riktlinjer. 

Samtidigt poängteras vikten av chefernas eget ledarskap. 

 Key levers: Ledningskulturen väger tyngre än alla systemen. Gemensamt grepp krävs 

avseende rekrytering, kommunikation, fortbildning, belöningar och utveckling. 

Omstrukturering och nya arbetsuppgifter möjliggör delegerat ansvar (Storey 2007:9 egen 

översättning). 

I mitten av 90-talet lanserar Ulrich för första gången en modell som definierar 

personalfunktionens uppdrag i form av fyra olika fält. De fyra fälten åskådliggör fyra olika 

roller hos personalfunktionen och innefattar medarbetarnas påhejare, administrativ expert, 

förändringsledare och strategisk partner. Under de tio kommande åren fortsätter modellen att 

utvecklas till att definiera fyra roller av personalfunktionen som ledare (Ulrich & Brockbank 
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2007:220). Enligt Storey (2007:30) får Ulrichs modell stort genomslag världen över och blir 

betydelsefull i personalfunktionens professionalisering som HR affärspartner. 

 

Med dessa teoretiska begrepp som utgångspunkt kommer resultatet av den empiriska delen av 

studien att analyseras. Eftersom forskning visar att NPM har haft stort inflytande på 

förändringar inom offentlig sektor antas att personalfunktionen, som representeras av 

informaterna i den empiriska studien, lyfter saker som kan härledas till NPM. Likaså kan de 

antas vara bekanta med processorienterad styrning samt vara införstådda med idéer från 

HRM. Den empiriska delen av studien som nu följer inleds med en presentation av den 

aktuella metoden.  

 

3. Metod 

Den empiriska studien använder sig av kvalitativ metod för att söka en djupare bild av 

informanternas uppfattningar utifrån studiens frågeställning Hur har uppdraget för 

personalfunktionen inom hälso- och sjukvården påverkats av de förändringar som skett sedan 

80-talet? 

 Har arbetsuppgifterna ändrat karaktär? 

 Har positionen eller rollen inom organisationen förändrats? 

 Har professionen utvecklats?  

Nedan följer en redogörelse för tillvägagångssättet för att belysa dessa frågeställningar. 

 

3.1. Organisation 

Organisationen som är föremål för studien är Landstinget i Uppsala län. Valet av organisation 

grundar sig på forskarens intresse för landstinget som organisation och forskarens goda 

möjlighet att närma sig fältet genom kontaktvägar in i organisationen. Landstinget är en 

politikerstyrd organisation som huvudsakligen bedriver hälso- och sjukvård inklusive 

tandvård för medborgarna i länet men även har verksamhet inom kollektivtrafik och kultur. 

Verksamheten bedrivs idag inom elva tjänstemannaledda förvaltningar med ett 
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ledningskontor. Den största förvaltningen är Akademiska sjukhuset som utöver uppdraget att 

ge hälso- och sjukvård till länsinvånarna även bedriver riks- och regionvård samt är ett viktigt 

säte för forskning och utbildning i nära samarbete med Uppsala universitet. Sammanlagt har 

11 000 personer sin anställning i landstinget, vilket gör det till en av länets största 

arbetsgivare (LUL 2012). 

År 2012 firar Landstinget i Uppsala län 150 år och ur dess jubileumsskrift hämtas följande 

upplysningar om trender, influenser och förändringar i organisationen under de senaste 

årtiondena: 

 Under 80-talet är styrningsfilosofin decentralisering och budget respektive redovisning 

förs ner i organisationen. I början på decenniet betonas situationsbeskrivning, 

problembeskrivning och rationaliserings- och effektiviseringsåtgärder vid 

budgetarbetet medan det i slutet av decenniet arbetas med mätbara och realistiska mål 

som beskriver ett framtida tillstånd genom strategier. Försök till ekonomistyrning 

införs i liten skala i mitten av decenniet liksom förändringsprojektet ”Effektivitet och 

omtanke” som syftar till bättre bemötande och resursanvändning. 

 På  90-talet lanseras och prövas många modeller och idéer i en tid av ökad ekonomisk 

kris som kräver kostnadsminskningar i organisationen. Insikten om svårigheten att 

styra hälso- och sjukvård infinner sig.  Ekonomistyrning utvidgas och en typ av 

prestationsersättning införs. Samtidigt medför statlig styrning ökat fokus på kvalitet 

och vårdgaranti. Vid det politiska majoritetsskiftet i mitten av decenniet betonas 

samverkan och dialog beställare-producent emellan framför köp-, sälj- och 

marknadstankar. 

 Under 2000-talet utvidgas samverkansidéerna att gälla över länsgränserna och vid 

budgetarbetet prioriteras olika strategiskt viktiga frågor. Den ekonomiska ersättningen 

är tredelad och består av uppdragsrelaterad ersättning, rörlig ersättning för uppnådd 

produktion respektive målrelaterad ersättning för uppnådda mål. I slutet av decenniet 

antas en ny verksamhetsidé som fokuserar bland annat på en jämlik och jämställd 

hälso- och sjukvård av hög kvalitet som är kostnadseffektiv och använder sig av den 

senaste kunskapen tack vare samarbetet med universitetet (LUL 2012). 
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3.2. Tillvägagångssätt  

Inför att den empiriska delen av studien påbörjas stämmer forskaren träff med landstingets 

HR-direktör för att presentera syftet med studien, diskutera lämpligheten med landstinget som 

organisation samt få hennes godkännande att utföra intervjuer av anställda. Hon är behjälplig 

med att föreslå namn på anställda inom personalfunktionen som hon bedömer kunna bidra till 

studien utifrån syftet samt uppfyller det för studien formulerade kriteriet att ha en lång 

erfarenhet av personalarbete i organisationen. Genom detta selektiva urval utses studiens fem 

informanter. Informanterna tillfrågas om deltagande vid fysiska möten eller via telefon. Vid 

dessa tillfällen presenteras studiens syfte i korta ordalag samt att den ligger till grund för en 

kandidatuppsats inom Personalvetarprogrammet vid Uppsala universitet. 

Samtliga fem tillfrågade informanter har en för studien relevant bakgrund och är positiva till 

att dela med sig av sina erfarenheter och synpunkter utifrån sin horisont. Således finns inget 

bortfall. 

Datainsamlingen sker genom tematiskt öppna intervjuer (Aspers 2011:143) som följer en 

intervjuguide bestående av öppna frågeställningar kring vissa teman, se bilaga 1. Intervjuerna 

äger rum i enskildhet under dagtid i respektive informants arbetsrum under oktober och 

november 2012. Den avsatta tiden för hela genomförandet av intervjun är 60 minuter. 

Intervjuerna spelas in för att inte forskarens uppmärksamhet ska splittras mellan handlingarna 

att lyssna till informanten respektive att föra anteckningar. 

Innan varje intervju påbörjas upprepas sammanhanget för uppsatsen samt studiens syfte. 

Informanten tillförsäkras även att inga namn eller befattningar kommer att figurera i 

uppsatsen men att hon kan komma att citeras och att det är möjligt att någon med god insikt i 

organisationen kan komma att härleda svaren till respektive informant. Informanten utlovas 

möjlighet att ta del av uppsatsen då den är färdigställd om så önskas. 

Samtliga intervjuer transkriberas i direkt anslutning till genomförd intervju. 

 

3.3. Analysmetod  

När hela primärmaterialet finns samlat påbörjas en kodning av materialet med hjälp av 

”marginalmetoden” (Aspers 2011:185), i vilken för studien relevanta uttalanden noteras i 
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marginalen för att sedan sammanföras till koder. De första koderna omformuleras något vid 

ytterligare analys av primärmaterialet och är åtta till antalet innan de jämförs med de teman 

som intervjuerna kretsar kring, se bilaga 1. Några koder sammanfaller direkt med tidigare 

teman medan andra tillför ett nytt perspektiv. Utifrån de återstående koderna, de teman som 

lyfts under intervjuerna samt studiens frågeställningar formuleras de tre huvudrubrikerna 

Personalfunktionens uppdrag, Personalfunktionen i organisationen respektive Professionens 

utveckling.  

Relaterat till den förändring av hälso- och sjukvårdens organisation som tidigare forskning 

påvisat, ses behov av att i analysen behandla informanternas bidrag i flera steg. Därför delas 

tidsspannet i materialet in i tre relativt flytande tidsepoker som benämns då, under tiden och 

nu. Då representerar ett utgångsläge i slutet av 70-talet och fram till mitten av 80-talet, under 

tiden tar sedan vid och sträcker sig in i början på 2000-talet medan nu beskriver de senaste 

fem till tio åren fram till år 2012. Koden arbetsuppgifter genomgår sedan en ”återtagning” 

(Aspers 2011:176) och analyseras ännu en gång för att placeras under respektive tidsepok. 

Därefter gås materialet som helhet igenom på nytt, med visst fokus på de resterande koderna 

förutom arbetsuppgifter, och analyseras i skenet av de formulerade rubrikerna. Nu tillkommer 

även underrubriker.  

Genomgående för analysen av materialet är att hitta pusselbitar i informanternas berättelser i 

försök att skapa en hel bild av personalfunktionens samlade resa av förändring i en 

föränderlig organisation. Många delar av primärmaterialet undantas av den anledningen den 

vidare analysen. Särskild vikt läggs vid hur informanterna delvis bekräftar och delvis 

dementerar varandras berättelser.  

 

3.4. Informanter 

Informanternas respektive bidrag till studien ger förutsättningar för forskaren att skapa en 

sammansatt uppfattning om hur personalfunktionens uppdrag skiftat i organisationen under 

drygt trettio års tid. Informanterna är således inte intressanta utifrån individernas enskilda 

berättelser utan fokus läggs på slutsatser som kan dras om rollen och uppdraget i 

organisationen utifrån deras deltagande. 
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Samtliga informanter uppfyller inklusionskriteriet att ha en lång erfarenhet av personalarbete i 

organisationen. Därmed har de en omfattande kunskap om personalfunktionens uppdrag och 

gedigen erfarenhet av området dock utifrån lite olika perspektiv. Eftersom landstinget är en 

stor arbetsplats skiljer sig respektive informants bana genom yrkeslivet inom organisationen 

väsentligt åt. Gemensamt för dem är emellertid att de alla börjat på en låg nivå i 

organisationen och med åren fått alltmer kvalificerade uppdrag inom personalfunktionen. Fyra 

av de fem informanterna har genom åren varit verksamma vid flera olika förvaltningar inom 

landstinget. Alla har således innehaft befattningar i toppen av personalfunktionen på en 

förvaltning.  

Nedan följer en tabell som redogör för studiens fem informanter följt av de fingerade namn 

som de tilldelas inför bearbetningen av materialet. Alla fem informanter är kvinnor i övre 

medelåldern. Av anonymitetsskäl redovisas uppgifterna mindre detaljerat än de angetts till forskaren. 

 

År i landstinget Grundutbildning Examensår Fingerat namn 

Knappt 40 Sociologi, psykologi samt arbetsrätt och 

ekonomi 

 Eva 

Drygt 35 Sociologi, hälso- och sjukvårds-

administration samt pedagogik 

Mitten av 

70-talet 

Ann 

Knappt 35 PA-linjen Slutet av 

70-talet 

Doris 

Drygt 30 Socionom personaladministrativ inriktning Slutet av 

70-talet 

Tyra 

Omkring 30 Sociologi, pedagogik samt arbetsrätt och 

ekonomi 

Mitten av 

70-talet 

Laila 

Figur 1. Tabell över studiens informanter 
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3.5. Förförståelse 

Forskaren har god förförståelse för och insyn i den organisation som studeras på det sätt att 

hon varit anställd där under tio års tid och haft möjligheten att på nära håll delta i vissa av de 

förändringar som organisationen genomgår på klinisk nivå samt följa utvecklingen på en mer 

övergripande nivå. Det medför även viss insyn i personalfunktionens arbete under den tiden 

och informanterna som används i den empiriska studien är ytligt bekanta till forskaren. 

Förförståelsen underlättar insamlingen av data i och med att någon form av relation till 

informanten redan finns etablerad vilket påskyndar processen att närma sig syfte och 

frågeställningar under intervjuerna. Förförståelsen underlättar även databearbetningen och den 

efterföljande analysen eftersom forskaren kan relatera till delar av det material som 

framkommer under intervjuerna utifrån egen erfarenhet och sätta det i ett sammanhang.  

Samtidigt föreligger en risk att informanterna utelämnar information som de förutsätter att 

forskaren redan känner till eller undviker att förklara närmre av olika anledningar. Forskaren 

kan även oavsiktligt tolka materialet på ett visst sätt färgad av sin tidigare kunskap om 

organisationen snarare än utifrån informantens bidrag. Genom medvetenhet hos forskaren om 

dessa negativa konsekvenser av förförståelsen försöks de att elimineras i den mån det är 

möjligt av forskaren. 

 

3.6. Etiska överväganden 

Studien genomförs med beaktande av forskningsetiska riktlinjer för humaniora och 

samhällvetenskap formulerade av Humanistisksamhällsvetenskapliga forskningsrådet 1990. I 

dessa behandlas framför allt forskningens krav på skydd av individen som uttrycks genom 

krav på information om studien samt ansvariga personer och institutioner, samtycke till att 

delta samt möjlighet att avbryta deltagandet utan negativa påföljder, konfidentialitet så att 

utomstående inte kan identifiera en enskild person samt nyttjande som garanterar att lämnade 

uppgifter inte används för andra ändamål än forskningen (Vetenskapsrådet 2002). Rent 

konkret medför detta för studien bland annat att informanterna ges den information vid 

intervjutillfället som återges ovan samt att informanterna tilldelas fingerade namn från och 

med transkriberingen av intervjuerna. 
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4. Resultat och analys 

Nedan följer resultatet av den genomförda analysen av studiens material. Kapitlet är indelat i 

delkapitel utifrån personalfunktionens arbetsuppgifter, position i organisationen samt 

professionens utveckling och belyser dessa teman utifrån ett förändringsperspektiv. Varje 

delkapitel avslutas med en sammanfattande analys. 

 

4.1. Personalfunktionens arbetsuppgifter 

Under de dryga trettio år som studiens informanter varit verksamma inom personalfunktionen 

i landstinget har mycket förändrats. Informanternas berättelser börjar när de är nya i yrket och 

allt eftersom de får erfarenhet och gör karriär får de mer kvalificerade arbetsuppgifter. Därför 

är det naturligt att de inte utför samma arbetsuppgifter idag som för trettio år sedan. Det 

intressanta för studien är emellertid hur landstingets organisation och samtiden påverkat 

personalfunktionens uppdrag i stort under den aktuella perioden. Därför tolkas informanternas 

bidrag som exempel som åskådliggör och speglar arbetet och förutsättningarna för 

personalfunktionen i organisationen vid olika tidpunkter. Då representerar ett utgångsläge i 

slutet av 70-talet och fram till mitten av 80-talet, under tiden tar sedan vid och sträcker sig in i 

början på 2000-talet medan nu beskriver de senaste fem till tio åren fram till år 2012. 

 

4.1.1. Arbetsuppgifter – då  

I slutet av 70-talet har personalfunktionen en helt administrativ roll i organisationen. 

Arbetsuppgifterna består följdaktligen av mycket pappersarbete och skrivjobb där 

anställningsbevis undertecknas och olika typer av ledigheter beviljas. Rekrytering och 

lönesättning med all administration som hör därtill är också en uppgift som ligger hos 

personalfunktionen.  

Eva: ”Ja, vi skrev in allt för hand i personalakter. Det var konkret skrivjobb och 

noteringar. När nya skulle anställas tog vi in meritförteckningar som sen gick till chefen 

för en titt. Sedan skulle personerna skrivas in manuellt (---). Lönesättningen sköttes ju 

enligt löneklasser men vi hade inte att göra med själva löneutbetalningen.”  
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Flera av informanterna; Doris, Ann och Tyra, jobbar under den här tiden med 

korttidsbemanning i vården och ägnar stor del av sin tid till akut rekrytering och att jaga 

personal. Ann uttrycker att hennes arbete sedan handlar om personalsociala frågor som 

exempelvis utdelning av förtjänsttecken och att fördela pengar till fritidsverksamhet. 

Handlingsutrymmet för personalfunktionen tycks vara mycket begränsat i den centraliserade 

organisationen eftersom flera informanter lyfter exempel på regelstyrning som kommer från 

högre ort. 

Doris: ”... då var det en klart centraliserad organisation och endast anställningstid vid 

rekrytering var viktigt. Man gjorde ingen research utan registrerade bara in de anställda; 

anställningsgrupper; vilka som sökt och som hade rätt utbildning. (---) ...då såg det helt 

annorlunda ut och man var  mer administratör som skrev under semesterlistor och 

prickade av.” 

Tyra: ”Det var väldigt styrt med centrala direktiv som gick ut på detalj-detalj-detalj-

nivå; om en arbetstagare vill vara ledig för det får man högst tillåta det, och vid partiell 

föräldraledighet gäller det.” 

Trots att flera av informanterna arbetar nära verksamheten när de sköter bemanning och 

hjälper till att fylla i timlistor tycks det finnas en form av distans personalfunktion och 

verksamhet emellan.”Arbetet sker i stuprör” uttrycker Tyra. När arbetet är organiserat i 

stuprör tyder det på att direktiv kommer uppifrån i organisationen och leds i rakt nedåtgående 

led. Stuprörsperspektivet kännetecknas av barriärer mellan olika aktörers områden vilket gör 

att möjligheten till samarbete och inblandning i andra områden är liten. Perspektivet blir 

således snävt och ter sig endast vertikalt och inte horisontellt vilket får till följd att två 

närliggande verksamheter har bristande kännedom om varandras situation och problem. 

Att ekonomi är viktigt för verksamheten, framkommer av Tyras beskrivning när hon berättar 

hur man ”pratar pengar”, men utan att man för den skull utför mätningar av exempelvis 

tillgänglighet vid denna tidpunkt. 

 

4.1.2. Arbetsuppgifter – under tiden 

Under mitten av 80-talet genomgår personalfunktionens arbete sakta men säkert en 

övergripande förändring; från att mest utföra administrativt arbete får personalfunktionen en 

konsultativ roll och blir en stödfunktion till första linjens chefer, menar Doris. Samtidigt läggs 

mycket operativt arbete och ansvar för personal ut från personalfunktionen till första linjen. 
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Den nya uppgiften hos personalfunktionen inbegriper att vara stöd och bollplank för första 

linjens chefer i deras arbete och de beslut de fattar. Eva berättar att det dessutom ger 

personalfunktionen ett nytt ansvar för helheten inom en viss verksamhet där samtliga 

personalkategorier inkluderas. 

Eva:”... det var en lite svår tid när det nya skulle sätta sig. Som en början till förändring 

för att bringa ordning och reda i vem som gör vad. Förr var det ju stuprör (---) och nu 

var det nya ansvar.” 

En del av personalfunktionen flyttar nu ut från den centrala enheten till att sitta fysiskt nära 

verksamheten. Placeringen i sig ger förutsättningar för ett mer verksamhetsförankrat arbete 

och ett tydligare stöd till första linjen, berättar Doris, vilket på sikt ändrar personalfunktionens 

uppdrag.  

Tyra berättar om erfarenheter av nya typer av arbetsuppgifter som nu kommer in i 

personalfunktionens sfär i och med förändringar i organisationen och samhället under tidigt 

90-tal, då ekonomin försämras (LUL 2012). Uppgifterna rör verksamhetsutveckling och 

exempel på uppgifter som personalfunktionen jobbar med är utbildning och 

verksamhetsplanering samt rollen som lotshandledare, affärscoach respektive processledare.  

En annan uppgift som Ann jobbar med under den här tiden är personalfunktionen i rollen som 

internkonsult. 

Ann: ”Jag sålde våra tjänster till klinikerna. Det kunde vara intressant och ibland lite 

ifrågasättande [i organisationen]. Men de köpte allt! Det kunde vara viss diskussion ute; 

’Vi kan köpa Lön på stan...’( --- ) Det var lite modernt då. ’Det här kan vi stå till tjänst 

med!’”  

Förhandlingsfrågor som rör arbetsrätt är andra uppgifter som personalfunktionen handhar och 

under 90-talet är det aktuellt för Tyra att jobba med turordning, övertalighet och 

verksamhetsövergång i takt med att Ädelreformen av äldrevården genomförs i länet.  

Tyra: ”Det var lärorikt! Och viktigt att göra arbetet så rätt och så kvalitetssäkert som 

möjligt. Men det var en traumatisk upplevelse för organisationen. Aldrig förr hade 

landstinget sagt upp någon medarbetare och nu gjorde anställningstid att anställda 

knuffades runt. Det var bra förhandlingsklimat där alla ville göra så korrekt och bra som 

möjligt.” 

Vid millennieskiftet befinner sig organisationen ånyo i ett allt sämre ekonomiskt läge och man 

tvingas att hushålla med personalresurser. Då införs en metod som går ut på att 
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personalekonomiska bokslut ska genomföras. Doris beskriver detta som en ”… 

räkningsmanöver utan tanke och analys.” Hon säger vidare att räkneoperationen klargör olika 

kostnader och man förfäras över hur mycket saker faktiskt kostar men trots det stora jobbet att 

leverera siffror får det egentligen inga följder i verksamheten och inget händer.  

Vid samma tid, i början på det nya seklet, fastslår organisationen att det krävs omfattande 

satsningar för att vårda varumärket och vara en attraktiv arbetsgivare. Stora satsningar görs då 

på så kallade personalriktade insatser som den övergripande personalfunktionen på 

landstinget koordinerar och i den ingår Tyra. Arbetsuppgifterna går i mångt och mycket ut på 

att tillgodose kompetensutveckling för personal på olika positioner i landstinget. Därefter 

redovisas till politiken på vilket sätt de satsade pengarna får genomslag i organisationen. 

 

 4.1.3. Arbetsuppgifter – nu  

Laila har erfarenhet av hur det under mitten av 2000-talet sker stora förändringar för 

personalfunktionen i landstingets största förvaltning och i hela organisationen. En extern 

konsult tillsätts för att se över personalfunktionen.  

Laila: ”Nu skedde förändring och det var strategiskt och långsiktigt som gällde istället 

för att som förr driva projekt i verksamheten åtskilt från verksamhetschef och 

organisation i övrigt. Nu skulle alla vara stödjande men på olika nivåer och i olika 

frågor. Det gav oss stor möjlighet att påverka hur personalarbetet skulle bedrivas och 

det var en stor förändring. Men den centrala personalavdelningen minskades och alla 

gillade inte det nya och alla ville inte vara med.” 

En större del av personalfunktionen flyttar närmre verksamheten i takt med att en stor 

omorganisation av kärnverksamheten genomförs som medför att utifrån ett antal kliniska 

centra bildas sju stora divisioner, berättar Laila vidare. I de flesta divisioner finns nu 

personalchefer och ofta är de del av divisionsledningen. Där lyfter personalcheferna frågor 

kring personal på samma sätt som ekonomerna lyfter frågor om sitt gebit. Råd för 

personalfunktionen i organisationen inrättas där man oavsett förvaltning träffas för att dela det 

långsiktiga perspektivet och är med och påverkar hur de landstingsgemensamma dokumenten 

som styr personalpolitiken formuleras. 

”Fokusområden” formuleras för personalfunktionen. Dessa behandlar exempelvis personal- 

och kompetensförsörjning samt kortsiktig och långsiktig lönebildning och ger stor möjlighet 
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för personalfunktionen att faktiskt vara med och påverka hur personalarbetet ska bedrivas, 

menar Laila. 

Det konsultativa förhållningssättet till verksamheten är nu väl förankrat i hela organisationen, 

tycker Eva, och vid exempelvis lönekartläggningar och medarbetarenkäter är 

personalfunktionen väl införstådd med att deras roll är att hjälpa cheferna men till en viss 

gräns. Om den passeras tas fokus från det strategiska arbetet som nu är deras uppdrag. 

 

4.1.4 Analys av arbetsuppgifter och ansvar 

Under den första fasen – då – framkommer flera exempel på att intåget av NPM ännu inte har 

kommit. Informanterna talar om regelstyrning, centrala direktiv och arbete som sker i stuprör 

vilket för tankarna till den tro på storskalighet och traditionell organisering som Blomqvist 

(2007) liksom Berlin & Kastberg (2011) hävdar råder under denna tid. Det lyfts att det 

fokuseras på pengar men att det inte kopplas samman med resultat eller utvärderas i och med 

att inga mätningar utförs. Det tolkas som att det i landstinget inte råder någon stor ekonomisk 

press i detta läge. Arbetet som utförs av personalfunktionen tycks också utgå från den 

traditionella organiseringen där det för deras del mest handlar om administration utifrån 

centralt uppsatta regler och inga spår av HRM anas. 

I nästa fas – under tiden – sker förändringar i landstinget som härleds till NPM då 

organisationen går bort från det tidigare stuprörstänket och arbetsuppgifter decentraliseras att 

gå från personalchefer till första linjens chefer. Att sitta fysiskt nära verksamheten istället för 

på en central plats möjliggör närmre samarbete. Uppdraget som internkonsult som en 

informant talar om är exempel på NPM som Hasselbladh et al (2008) lyfter liksom ny 

vokabulär som associeras till marknad. Den fragmentisering vården genomgår i och med 

Ädelreformen som en informant lyfter är också något Berlin & Kastberg (2008) påvisar. Att 

personalfunktionen nu ska fungera som stödfunktion och bollplank tyder på att HRM gör 

entré i landstinget och den mjuka sidan av HRM som Storey (2007) beskriver sysselsätter 

informanterna i form av arbete med utbildning och verksamhetsplanering. 

Den sista fasen – nu – lyfter organisationsförändringen då kliniker på landstingets största 

förvaltning görs om till stora divisioner. Det sker i en anda som kan tolkas ligga bortom NPM 

där samarbete enheter emellan behövs och värdesätts snarare än konkurrens, som Blomqvist 
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(2000, 2007) beskriver. Personalcheferna finns nu med i ledningen och har där möjligheten att 

verka strategiskt enligt HRM-idéerna som Storey (2007) redogör för. 

 

4.2. Personalfunktionen i organisationen 

Personalfunktionens möjligheter att agera i organisationen är beroende av vilka 

förutsättningar organisationen ger i form av klimat att verka i, vilket i sig skiftar över tid. 

Nedan ges exempel på hur inställning och förväntningar påverkar personalfunktionen, hur 

ansvaret har förändrats samt hur personalfunktionens position i organisationen hänger ihop 

med kärnverksamheten. 

 

4.2.1. Organisationens inställning och förväntningar 

Den syn som ledningen har på personalfunktionen är avgörande då den speglar hur 

personalfunktionen får tillträde till verksamheten och skapar förutsättningar för hur den kan 

jobba, förklarar Laila. Hon ger exempel på hur bristande kunskap i verksamheten om vad 

personalfunktionens förmåga består i leder till att personalfunktionen inte bjuds in i 

kärnverksamheten. 

Laila: ”...’bara skråen kan jobba med skråen’. (---) Det är en mycket gammal kultur 

även idag, det finns ingen legitimitet hos HR. Vi kan jobba med arbetsorganisation och 

flöden men får inte det utan det är uppgifter som ska utföras av skrået.” 

Tyra har erfarenhet av att personalfunktionen verkar i motvind men att det delvis är förändrat 

idag. 

Tyra: ”HR var inte omtyckta [i verksamheten], de gjorde varken till eller från. (---) Nej, 

personalavdelningen har inte varit populära över tid. De har uppfattats som 

begränsande, de förstår inte, kan inte och det har nog varit så. Men idag så är... 

’business partner’, det ska man vara.  

Hur ser då förväntningarna ut på personalfunktionen från organisationen? Tyra menar att 

uttrycket personalchef i sig tidigare kunde förleda att tro att det handlade om ”personalens 

chef.” Det skapar förväntningar på personalfunktionen hos medarbetare att den kan gå in och 

ta över från chefer och fatta beslut. Som personalchef har man inte alls det uppdraget utan det 

handlar om att vara ett stöd för cheferna, förtydligar Tyra. 
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Att inte leva upp till vad organisationen förväntar sig kan ibland leda till missnöje med 

personalfunktionen, erfar Eva. 

Eva: ”Cheferna vill ofta att man ska göra saker för att underlätta deras arbete och hjälpa 

dem att göra det operativa men det är lätt att fastna i det för att få ögonblicklig 

bekräftelse. Jobbar man med strategiska saker får man inte den direkta bekräftelsen. 

Ibland ifrågasätter chefer detta och undrar vad HR gör. Det kan leda till visst missnöje; 

’ni gör inte det det vi vill!’ Men det är aldrig oklart för HR vad som ska göras.” 

 

4.2.2. Förändrat ansvar 

Att ansvaret hos personalfunktionen har förändrats under årens lopp vittnar flera om. Laila 

menar att under 80-talet och fram in på 90-talet var det hon som personalchef som satte löner, 

beviljade ledigheter och hade beslutsförmåga men idag finns det ansvaret hos första linjens 

chefer. Personalfunktionen har under åren utbildat första linjens chefer för att de ska kunna ta 

sitt ansvar i fråga om rekrytering, arbetsmiljö och rehabilitering.  

Laila: ”...nu är vi mer stödjande [åt cheferna]. Vi kan bara gå in och överpröva om det 

finns beslut uppifrån som motsäger eller om saker görs avtalsvidrigt mot arbetsrätten 

vid till exempel övertalighet. Så kan man inte göra, där det finns spelregler är de till för 

att följas. HR måste följa upp vad som sker och ha förtroende till chefer.” 

Tyra är inne på samma linje rörande förskjutningen av ansvar. 

Tyra: ”Om ansvaret har förändrats? Ja, vi har inget ansvar. Eller, ja vårt ansvar är att 

omsätta direktiv så att de fungerar ute i verksamheten... med regelverk och riktlinjer.” 

En annan aspekt förs in av Ann; förr kunde hon som personalchef få en roll som liknade 

arbetsledarens när det handlade om medarbetare som blivit omplacerade. Ingen chef ville ta 

ansvaret för dem. Samma erfarenhet har hon från en tid då hon försökte att lägga ut uppgifter 

som att diskutera löner med medarbetare, hantera individproblem och typiska 

arbetsledaruppgifter på första linjens chefer; de såg hellre att någon från personalfunktionen 

hanterade och tog ansvaret för arbetsuppgifterna. 

Idag utför personalfunktionen mer kvalificerade arbetsuppgifter överlag vilket i sig är 

ansvarsfullt, anser Doris. Hon förklarar att det konsultativa förhållningssättet i kombination 

med mer utbildade chefer som resultat av medveten chefsutveckling medför att baskunskap 

inte efterfrågas utan det är de kvalificerade uppgifterna chefer är intresserade av från 

personalfunktionen.  
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Det händer att första linjens chefer har bristande kunskap inom ett område som tidigare tydligt 

tillhörde personalfunktionens ansvar, menar Laila, och berättar om hur personalfunktionens 

kunskap stundtals inte efterfrågas och misstag begås på området; ”Ibland blir man helt by-

passad.” Tyra har också erfarenhet av dessa situationer och medger att när saker i 

verksamheten fallerar går personalfunktionen alltid in som stöd för chefen. 

 

4.2.3. Verksamheten i fokus 

Samtliga informanter gör uttalanden som tyder på att kärnverksamheten står i fokus även för 

en stödfunktion som personalfunktionen. Eva säger indirekt att verksamheten är viktig när 

hon talar om kontakt med verksamheten och delaktighet. Ann betonar att det är viktigt att vara 

medveten om vad som händer i verksamheten för att göra ett bra jobb. Samtidigt upplever hon 

att perspektivet har ändrats något. 

Ann: ”Jag har funderat på detta, att det gått från att vara personalinriktat till att vara 

arbetsgivarinriktat. På gott och ont. (---) Som med arbetstider; förr skulle man göra allt 

för personalens bästa och såg inte till verksamheten utan mer till personalen. Det var 

lite väl ödmjukt. Det var aldrig uttalat utan det har bara varit så. Nu är det verksamheten 

i fokus. Man kan ha ett arbetsgivarperspektiv men man kan göra saker med respekt... 

för människan.” 

Laila går ett steg längre när hon säger att personalfunktionens arbete måste vara väl integrerat 

i verksamheten och Doris hävdar i flera sammanhang vikten av kopplingen till verksamheten i 

en vidare mening. 

Doris: ”Förståelse för verksamheten är viktig för att kunna ligga steget före; örat mot 

rälsen – vad kommer? (---) Att vara del av verksamheten, det är jätteviktigt! (---) 

Lyssna på verksamheten, vara med och förstå verksamheten, med ett visst mått av 

empati, måste förstå villkoren för de som jobbar även om man inte kan göra något åt 

det. Tänka rätt. Förstå hur allt fungerar från politik till golvet; det är en resa [för 

personalfunktionen] att göra.” 

Tyra menar att det är en förutsättning att kunna verksamheten för att kunna jobba med 

personalfrågor. Det handlar dels om att vara väl insatt i hur verksamheten fungerar för att 

förstå vilka effekter direktiv och beslut får för chef och medarbetare, dels om att få legitimitet 

och uppfattas som en professionell rådgivare som chefen väljer att lyssna till och följa. 
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4.2.4. Analys av personalfunktionen i organisationen 

Även i detta stycke ges exempel som tyder på att informanterna upplever spår av den 

traditionella organiseringen och att professionernas inflytande och makt är stor, vilket både 

Blomqvist (2007) och Hasselbladh et al (2008) menar. En informant berättar att professionen 

hindrar personalfunktionen att ta del i det processorienterade arbetet med flöden i 

organisationen. 

Informanternas berättelser bekräftar den del av HRM som Storey (2007) benämner element 

och ger exempel på chefernas kritiska roll i och med chefernas eget ledarskap kontra 

personalfunktionens uppdrag som stöd, key levers i och med arbetsuppgifter och ansvar som 

delegeras ut från personalfunktionen men fortfarande med personalfunktionen som expert, 

respektive strategiska kvaliteter i och med integrering av riktlinjer som rör 

personalfunktionens område i verksamheten i stort. 

Att informanterna lyfter att verksamheten nu är i fokus på ett annat sätt än tidigare tolkas som 

att personalfunktionens arbete utförs processorienterat, enligt Berlin & Kastberg (2011), 

utifrån perspektiv på flöden i verksamheten samt att man gått ifrån det så kallade 

stuprörstänket. 

 

4.3. Professionens utveckling 

”I sak har inte personalarbetet förändrats. Folk är som folk är mest.” Det påstår Tyra och 

säger i samma anda att grunden ju är den samma nu som då; det handlar om arbetsmiljö, 

rehabilitering och personalförsörjning. Det gör det förvisso men informanternas berättelser 

tyder ändå på en resa som personalfunktionen gjort i organisationen under dryga trettio år. 

Nedan följer informanternas reflektioner kring status och titlar, vinster och förluster längs 

resans väg samt tankar kring framtida destinationer för personalfunktionen. 

 

4.3.1. Status och titlar 

Personalfunktionens position i organisationen stärks i takt med att man i organisationen 

förstår värdet av att ha en väl fungerande personalfunktion och inser vad den är till för. Det 
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säger Doris men menar samtidigt att trots att ingen skulle drömma om att inte ha 

personalfunktionen med i ledningen idag så krävs det att personalfunktionen förtjänar sin 

plats och ständigt berättar vad som kan bidras med eftersom personalfunktionen tycks vara 

diffus och svår att förstå för utomstående. Eva är av samma åsikt. 

Eva: ”HR måste alltid marknadsföra sig själv och berätta ’det här gör jag för dig’. (---) 

Det är viktigt då att se till att man är med i ledningen för att inte HR ska hamna i 

källarplanet. Man måste se till att man tar plats! (---) [Personalfunktionen] har gått från 

att vara skrivnisse och nu kan vi tala om ’det här kan vi’ och ’det är vi experter på’ och 

det ger respekt.” 

Ann å sin sida hävdar att rollen som personalfunktionen fått i och med inträdet i 

ledningsgrupper har större tyngd men att det inte medfört någon större påverkan på 

personalfunktionens status. Den bilden bekräftas av Laila i det att hon säger sig sakna 

legitimitet för personalfunktionens arbete i den ålderdomliga kulturen som råder i landstinget 

än idag. 

Synpunkterna kring att personalfunktionen titulerats om till HR, vilket beslutades av 

landstingets ledning för något år sedan, går isär bland informanterna. Laila uppskattar inte 

benämningen HR och anser att ingen stor förändring skedde för personalfunktionen i och med 

detta. Ann har ingen direkt åsikt och tycker inte att det är någon stor fråga. Doris och Eva 

beskriver diskussionen kring tituleringen enligt nedan: 

Doris: ”HR-begreppet är en ensning till hur omvärlden ser ut, men diskussionen är som 

en storm i ett vattenglas och trots att alla vet vad HR är så är begreppet ifrågasatt. För 

många kändes det ändå som ett lyft och ett erkännande. Personal- är mer gammaldags 

och HR- mer utvecklande, modernt och framåtsyftande. Det är ingen big deal.” 

Eva: ”HR är inget konstigt utan det handlar mer om en profilfråga, att det här handlar 

om ett professionellt yrkesområde. Och personal finns inte nu utan det heter 

medarbetare.” 

 

4.3.2. Vinster och förluster  

Åsikterna är relativt samstämmiga om att personalfunktionens förändringsresa enbart medfört 

vinster. Laila talar om en form av mognad för personalfunktionen. 

Laila: ”Jag ser bara vinster. HR har vuxit och blivit professionellt. Professionen är 

respekterad och lyssnad på; ’vi har något att komma med.’ Förr var det ju bara papper.” 
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Tyra är glad över att ha lämnat de stuprör som historiskt funnits i organisationen och betonar 

vinsten av samarbete över gränser i team som har ett gemensamt uppdrag, tar del av varandras 

kunskap och arbetar tillsammans. Eva lyfter beslutet att tillsätta lokala personalchefer på 

landstingets största förvaltning som en stor vinst som höjer statusen för hela 

personalfunktionen.  

Ann är den som uttrycker en något avvikande synpunkt. 

Ann: ”Något kanske har gått förlorat; till men för verksamheten eller 

personalfunktionen? Det är en svår fråga. Vi kanske tappat närheten till verksamheten, 

ju mer strateg och del i ledningsgrupper och hej och hå, desto mer avskärmad från 

verksamheten?”  

 

4.3.3. Framtidsutsikter 

Vartåt är personalfunktionen på väg i organisationen? Framtidsoptimismen rörande 

personalfunktionens situation är stor bland studiens informanter och att personalfunktionen 

kommer att gå vidare i samma positiva riktning uttrycker  Doris på följande sätt: 

Doris: ”HR kommer att växa sig starkare och bli allt mer viktig. I en verksamhet som 

landstinget, där medarbetaren är en så stor resurs, är kunskap om medarbetaren... det 

kräver detta perspektiv i allt man gör. Investering i personal måste värderas. Vi är inget 

utan våra kompetenta medarbetare. Får vi inte hit duktiga medarbetare blir det inget.” 

Laila betonar att personalfunktionen inte kan driva sina frågor för sig utan allt måste kopplas 

samman till en helhet; ”inte i någon idiotisk modell utan i det dagliga.” Del i ledningen och 

närhet till verksamheten ser Ann som grundpelare för personalfunktionen att stå på för att 

kunna fortsätta i den påbörjade riktningen. 

Vissa farhågor finns dock gällande utvecklingen av personalfunktionens arbete. Den ena står 

Tyra för och den handlar om konsekvenser av att omfördela arbetsuppgifter från 

personalfunktionen till första linjens chefer. 

Tyra: ” Jag är en av de få som inte gillar den nuvarande utvecklingen på grund av att för 

mycket arbetsuppgifter läggs ut på cheferna. De har absolut det yttersta ansvaret att 

rekrytera, besluta, förbereda och bereda frågor. Men det finns en tendens att chefer ska 

klara rehabilitering och rekrytering helt själva. Jag har som krav att HR ska vara med 

som kvalitetssäkring. Ska chefer ha uppdraget ska de ges tid och utbildning att klara av 

det. (...) Det är chefernas ansvar men det är en oerhörd skillnad att ha gått tre-fyra års 
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högskoleutbildning och lärt sig vad man ska tänka i olika led än att ha gått ett 

chefsprogram.”  

Den andra farhågan uttalar Eva och den handlar om att hela personalfunktionen ska föras 

samman till en central organisation. Hon liknar utvecklingen med en pendel som slår fram och 

tillbaka. 

Eva: ”Närhet var det enda som gällde då men nu går man lite ifrån det och centraliserar 

för nu ska det göras rätt också och man vill vara professionell. Man går inte tillbaka 

utan ser nu saker med andra ögon.” 

Arbetsuppgifter som kommer att följa personalfunktionen in i morgondagen är arbetet med att 

förenkla och förbättra genom processer, fortsätta utveckla arbetsgivarens varumärke samt 

lean-portalen, kompetensförsörjningsplaner och styrkort, siar Doris. Att fortsätta att följa upp 

och inspirera chefer i nätverk upplevs också som en självklar uppgift för Laila. Ann 

understryker betydelsen av att utveckla samverkan med andra parter. 

 

4.3.4. Analys av professionens utveckling 

Att HRM präglar både arbetssätt och tankesätt för personalfunktionen framkommer i 

informanternas berättelser. De talar om arbetet i funktionen som affärspartner som Storey 

(2007) beskriver och som kan härledas till Ulrichs modell för professionalisering av 

personalfunktionen. Att vara just professionell betonas. Även det fjärde elementet från HRM-

modellen, tilltro och förutsättningar, kan anas i det att en informant lägger stor vikt vid 

medarbetarna som den viktigaste tillgången i organisationen. Den HRM som praktiseras tycks 

vara mer av det som Storey (2007) kallar den mjuka sidan än den hårda med produktion, 

resurser och planering i fokus. 

Återigen förs fram att arbetet sker på ett sätt som kan härledas till processorienterad styrning 

(Berlin & Kastberg 2011) med fokus på flöden samt med betoning på samverkan. En 

informant lyfter att konsekvensen av den nya formen av centralreglering genom gemensamma 

strategier kan föra personalfunktionen längre bort från verksamheten liksom det strategiska 

arbetet kan göra. 
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Efter analysen av resultatet av intervjuerna kommer fortsättningsvis en diskussion av 

resultatet i relation till tidigare forskning om hälso- och sjukvårdens förändring respektive 

personalfunktionens förändring samt slutsatser kring konsekvenserna för personalfunktionen 

och dess uppdrag i organisationen. 

 

5. Avslutande diskussion 

5.1. Summering 

Personalfunktionens resa över tid i landstingets föränderliga organisation har medfört att 

uppdraget har förändrats på många sätt. Personalfunktionen har gått från att vara administrativ 

till att vara en typ av expertfunktion. I expertrollen ryms de två sidorna att verka som strateg 

med ett övergripande och långsiktigt perspektiv i organisationen respektive att konkret utgöra 

ett stöd till verksamheten genom det konsultativa förhållningssättet. 

Uppdraget har därmed till viss del förskjutits från att vara operativt till att vara strategiskt. Det 

speglas i att administrativa arbetsuppgifter idag till stor del är datoriserade vilket kräver en 

mindre insats samtidigt som verksamhetsnära operativa arbetsuppgifter har lagts ut i 

verksamheten, ofta på första linjens chefer. Genom utbildning, dialog och det konsultativa 

förhållningssättet stöttar personalfunktionen cheferna i sin operativa roll med expertkunskap 

inom personalområdet. Det strategiska uppdraget praktiseras dels genom deltagande i 

ledningsgrupper där personalfunktionen förväntas bidra i diskussioner om verksamheten i 

dess helhet utifrån ”sitt” perspektiv, dels genom insatser inom de områden som nu benämns 

HR; exempelvis kompetensförsörjning, arbetsmiljö och lönekartläggning. 

Organisationens attityd till personalfunktionen skapar det klimat som personalfunktionen 

verkar i. Därför är det viktigt att personalfunktionen kontinuerligt fyller ut sin plats i 

organisationen för det är på så sätt personalfunktionen ges förutsättningar och 

handlingsutrymme i organisationen. Medvetenheten i landstinget om personalfunktionens 

kunskap och förmåga har växt med åren och idag är personalfunktionen inte ifrågasatt i 

samma utsträckning som den har varit tidigare. Professionen har fått en högre status inom 

organisationen och är nu i större omfattning en naturlig del av verksamheten. 
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Tilltron till personalfunktionens framtida betydelse för och position i organisationen är stor 

hos studiens informanter; eftersom personalfunktionens uppdrag är att hantera organisationens 

viktiga resurs – medarbetarna – kommer de alltid att ha sin plats. I framtiden kommer arbetet 

att fortsätta handla om att förbättra processer i organisationen, att stödja cheferna och främja 

samverkan mellan olika parter. 

 

5.2. Övergripande diskussion 

New Public Management och decentralisering 

Ur informanternas berättelse kan tolkas att även landstinget under 80-talet påverkas av det 

ifrågasättande av centrala direktiv som diskuteras för hälso- och sjukvården i landet 

(Blomqvist 2007:160). Detta bekräftas även av landstingets jubileumsskrift (LUL 2012). 

Tankar om decentralisering slår igenom och det leder till att personalfunktionens centrala 

organisering delvis slås sönder och flyttas ut till kärnverksamheten. I sammanhanget lyfter 

informanterna vikten av att ha verksamheten i fokus, betydelsen av att förstå verksamheten 

för att kunna arbeta med personalfrågor och att det leder organisationen bort från den tidigare 

organiseringen i stuprör, där var och en bara såg till sitt specifika och från andra isolerade 

område. 

De olika delar som enligt Hood (Hasselbladh et al 2008:9) kännetecknar New Public 

Management ses tydligt i organisationen vid decentraliseringen. Två exempel som nämns av 

informanterna är intern marknad inom landstinget, där personalfunktionen fungerar som 

internkonsult och säljer sina tjänster till andra kliniker, respektive ökad kostnadsmedvetenhet, 

när personalekonomiska bokslut genomförs. Decentraliseringen möjliggör även en karriär för 

personalfunktionen i och med bildandet av mindre enheter med fler ledningsgrupper för 

personalfunktionen att ta plats i, där chefer på olika nivåer ges handlingsfrihet och delegeras 

ansvar. 

Motreaktionen, som tidigare redogjorts för gällande decentralisering, drabbar även landstinget 

i nutid och samverkan med andra län samt samarbete med universitetet aktualiseras (LUL 

2012). Pendeln kan sägas slå tillbaka; behov av samverkan lyfts av Berlin & Kastberg 

(2011:25-28) och informanterna talar om vinsten av att samverka med andra parter, om de 

landstingsövergripande råden för personalfunktionen respektive centralisering av delar av 



UPPSALA UNIVERSITET  Kristin Sibbmark Williamsson 
Sociologiska institutionen  Handledare: Michael Allvin 
Sociologi AOP C 
   

40 
 

personalfunktionens arbete i syfte att säkerställa att ärenden hanteras på rätt sätt. En oro 

avseende förlusten av närhet till verksamheten i och med strategiska uppdrag och del i 

ledningsgrupper kommer också fram i samtalet med en informant och tolkas som en 

konsekvens av centralisering.  

 

New Public Management, processorienterad styrning och metoder, modeller respektive teorier 

Jubileumsskriften från landstinget berättar om hur organisationen under 90-talet provar sig 

fram med hjälp av olika modeller i syfte att minska kostnaderna för hälso- och sjukvården 

(LUL 2012). I många uttalanden från informanterna ses att de metoder, modeller och teorier 

som kom att sammanfattas som New Public Management samt den efterföljande 

processorienterade styrningen får fäste i organisationen och informanterna talar om begreppen 

som naturliga inslag i deras vardag. Det handlar om intern marknad, ekonomistyrning och 

fokuseringen på att mäta exempelvis tillgänglighet i en verksamhet, följt av lean, styrkort, 

flöden och processer. 

Trots att personalfunktionen tycks anamma metoderna, modellerna och teorierna kan en viss 

skepsis gentemot trender i organisationen anas hos studiens informanter; tecken ses på trötthet 

och frustration över modeller som kommer och går i organisationen utan att egentligen få 

fäste och implementeras. Lösningen är med andra ord inte att utveckla eller införa en ny 

modell utan att utveckla ett förhållningssätt i organisationen som faktiskt fungerar praktiskt i 

verksamheten. Det bekräftar ståndpunkten från Storey (2007:33) i vilken betydelsen av 

pragmatism i personalfunktionens arbetssätt betonas. 

 

Human Resource Management och rekrytering 

På 70-talet är rekrytering en central arbetsuppgift för flera av informanterna och det tar sig 

uttryck dels i det administrativa pappersarbetet kring nyanställning och dels i uppdraget att 

sköta den akuta rekryteringen till verksamheten. Då finns det knappt personal att tillgå för att 

besätta tjänsterna. Med tiden tycks rekrytering tillhöra en av de uppgifter som delegeras till 

första linjens chefer och informanterna talar snarare om att de är stöd vid rekrytering. När 

rekrytering behandlas i nutid benämns den ofta som kompetensförsörjning. 
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Denna omformulering av personalfunktionens uppgift att rekrytera är ett tydligt exempel på 

hur personalfunktionen har skiftat från att vara operativ till att vara strategisk. Det operativa 

ligger naturligtvis i att aktivt söka personal för att bemanna verksamheten liksom den 

konkreta handlingen att sköta administrationen av nyanställda. Idag inbegriper det strategiska 

arbetet att planera långsiktigt utifrån den kompetens organisationen kommer att behöva och 

finna sätt att attrahera rätt medarbetare. En del i detta är att se specifikt till de olika 

professionerna; hur ser utbildningen ut, finns kompetensutveckling under anställningen, hur är 

löneläget i organisationen jämfört med den övriga marknaden, finns stora pensionsavgångar 

att ta hänsyn till? Detta berör Storey (2007:9) i det att mänskliga resurser ses som en 

konkurrenskraft vilket medför att rekrytering är ett högst väsentligt moment för en 

organisation liksom möjligheten att utvecklas inom organisationen. Det resonemanget 

bekräftas av en informant i den hos många populära frasen ”Vi är inget utan våra kompetenta 

medarbetare!” 

 

Human Resource Management och professionen 

Personalfunktionen har idag på många håll en plats i ledningen för verksamheten och 

uppdraget i ledningsgruppen inkluderar förutom att bevaka och lyfta personalperspektivet att 

utifrån sin kunskap vara delaktig i övriga frågor som rör verksamheten. Med andra ord är 

elementet strategiska kvaliteter, som Storey (2007:9) benämner en del av Human Resource 

Management, väl implementerat i verksamheten idag; personalfrågorna är av strategisk 

betydelse vilket medför att ledningen måste engageras liksom personalperspektivet behöver 

integreras i all övrig strategisk verksamhet. 

Relationen mellan personalfunktionen och cheferna tycks vara central för att personalfrågorna 

ska hanteras på ett riktigt och kvalitetssäkert sätt i organisationen. Flera av studiens 

informanter förmedlar just detta och belyser vikten av förtroende mellan personalfunktionen 

och första linjens chefer. Storey (2007:9) kallar det här elementet av HRM chefernas kritiska 

roll och menar att ledarskapet är avgörande för hur personalfunktionens tankar får genomslag 

i organisationen, hur cheferna agerar som bärare av personalfunktionens budskap. Första 

linjens chefer måste alltså tro på konceptet som personalfunktionen säljer in för att kunna 

förmedla det till verksamheten, vilket bekräftas av informanternas uttalanden. Utöver 
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förtroende lyfter informanterna utbildning av chefer för att möjliggöra för cheferna att ta sitt 

ansvar för exempelvis rehabilitering och arbetsmiljö. 

Personalfunktionen balanserar sin expertroll mellan å ena sidan den strategiska uppgiften att 

arbeta övergripande och långsiktigt i organisationen utan att vara direkt involverad i 

verksamheten, å andra sidan närheten till verksamheten och den konsultativa relationen till 

chefslinjen. För att personalfunktionen ska kunna stå för det strategiska perspektivet krävs att 

cheferna behärskar uppgiften att verka operativt i verksamheten.  

Många idéer som kan härledas till Human Resource Management har således fått fäste i 

organisationen och kan identifieras i personalfunktionens nuvarande arbetssätt. Som kronan 

på verket döps personalfunktionen om och samtliga medarbetare på området benämns sedan 

något år HR-direktör, HR-chef, HR-strateg eller HR-konsult. Ett visst motstånd från 

organisationen kan dock skönjas i det att en informant uttrycker att personalfunktionen inte 

till fullo får verka inom det som benämns den hårda aspekten av HRM (Storey 2007:11); 

personalfunktionen bjuds inte in i arbetet kring arbetsorganisation och flöden. Inom den 

mjuka aspekten tycks emellertid personalfunktionen har fri tillgång till arenan när det kommer 

till bland annat lärande och utveckling. 

Att personalfunktionen som profession har utvecklats under den för studien aktuella 

tidsperioden råder inget tvivel om. HRM bidrar till att definiera kunskapen hos 

personalfunktionen vilket gör att personalfunktionen lyfts till en högre nivå inom 

organisationen i takt med att HRM-tankarna anammas. Ännu är inte personalfunktionen helt 

trygg i sin relativt nya position i organisationen, avslöjas i flera uttalanden från informanterna 

där de menar att personalfunktionen måste ta plats och aldrig får luta sig tillbaka. Redan idag 

har emellertid personalfunktionens profession en status inom organisationen som inte fanns 

för trettio år sedan. 

 

5.3. Metoddiskussion 

Den organisation som den empiriska delen av studien fokuserar på tillhör en av de största 

arbetsgivarna i länet. Trots det är fältet begränsat i och med att personalfunktionen inom 

organisationen inte utgörs av så många personer. Genom det strategiska urvalet fångas de 

personer upp som HR-direktören tror kan bidra på bästa sätt till studien genom att de funnits 
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med under en lång tid och därmed antas ha upplevt mycket att berätta om. En svaghet i den 

valda metoden är att någon kan exkluderas som nyligen har lämnat organisationen på grund 

av pension eller för att gå vidare i sin karriär.  

Den bild som erhålls av personalfunktionen i organisationen genom intervjuerna visar ju inte 

bara på utvecklingen hos personalfunktionen. Den speglar även informanternas professionella 

karriär i organisationen. Således finns en risk att fokus i informanternas svar snarare läggs på 

den individuella karriären än på personalfunktionen i stort.  

Även om intervjuguiden styr samtalen under intervjuerna i en viss riktning är informanterna 

relativt fria att svara utifrån sin specifika situation. Detta gör att primärmaterialet från 

respektive intervju varierar till omfång och innehåll och det är svårt att bedöma om en 

erfarenhet som endast en informant bidrar med är unik eller om även övriga informanter delar 

den men inte lyfter den av olika anledningar. Att forskaren utvecklar sin intervjuteknik allt 

eftersom intervjuerna genomförs kan också påverka primärmaterialet. 

 

5.4. Implikationer för forskning och praktik 

Personalfunktionen har gått från att vara administrativ till att vara en typ av expertfunktion i 

organisationen Landstinget i Uppsala län. Expertrollen rymmer dels det strategiska uppdraget 

i organisationen, dels det konsultativa stödet till verksamheten genom dess chefer. I viss mån 

har det fört personalfunktionen från det operativa perspektivet till det strategiska. 

För att det ovanstående resonemanget ska falla väl ut i organisationen krävs en seriös satsning 

på första linjens chefer genom utbildning. Baskunskaperna måste förmedlas från 

personalfunktionen till cheferna. Samtidigt måste förtroende byggas så att cheferna efterfrågar 

personalfunktionens expertkunskap då behov uppstår. Först då; när cheferna bemästrar den 

operativa aspekten av personalfrågorna, kan personalfunktionen ägna resurser till att arbeta 

strategiskt med frågor som är essentiella för organisationen på sikt. Cirkeln sluts när chefernas 

kännedom om verksamheten kommuniceras till personalfunktionen som i sin tur, och utifrån 

det, formulerar strategier som sedan gagnar verksamheten i ett längre perspektiv. 

Vidare forskning på området som vore av intresse att bedriva är ledningsgruppers och första 

linjens chefers syn på personalfunktionens uppdrag i landstinget; skiljer sig den synen åt? 
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Upplevs personalfunktionen som lika viktig i sammanhanget även av andra funktioner som 

verkar tillsammans med personalfunktionen? Finns en medvetenhet i organisationen om 

personalfunktionens fulla potential och upplever organisationen att den tas tillvara? Den 

sammanvägda aspekten av organisationens bild av personalfunktionen och 

personalfunktionens egen uppfattning torde ge en rättvisande bild av personalfunktionens 

förutsättningar att verka i landstinget idag.  
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Bilaga 1.  Intervjuguide 

Bakgrundsfrågor: 

Utbildning 

Anställningsår inom landstinget 

Befattningar genom åren  

 

Teman: 

Huvuduppgifter för personalfunktionen då – nu 

Personalfunktionens förändrade roll  

 

Förändring organisering av personalfunktionen  

Förändring position och status hos personalfunktionen 

Förändring ansvar hos personalfunktionen  

Förändring förväntningar på personalfunktionen från organisationen  

 

Förluster längs vägen 

Vinster längs vägen 

 

Utveckling morgondagens personalfunktionen  

Eventuella tillägg 

 


