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Sammanfattning 

Att hitta rätt person till rätt plats är en avgörande och gedigen uppgift som kräver hög kvalité 
och kunskap. Det är en uppgift som många chefer har axlat parallellt med deras vardagliga 
arbete. Under 2015 ska organisationen som undersöks anställa åtminstone 1 500 nya 
medarbetare, det är en av anledningarna till att organisationen nyligen genomgått en HR-
transformation. HR-transformationen innebär bland annat att HR har bildat en expertenhet 
som jobbar med personalförsörjning, varifrån enhetscheferna ska beställa rekrytering istället 
för att själva vara huvudansvariga för rekryteringsprocessen. Studiens syfte har varit att 
undersöka hur organisationens enhetschefer upplever HR-transformationen, hur tycker de att 
det är att gå från att vara huvudansvarig till beställare? Anser enhetscheferna att det nya 
arbetssättet är värdeskapande och hur kan arbetssättet utvecklas för att bli mer 
värdeskapande? För att svara på studiens syfte och frågeställningar har 8 kvalitativa intervjuer 
genomförts med enhetschefer från organisationens fem av sex regioner. Studien visar på att 
enhetscheferna överlag är positiva till HR-transformationen. Enhetscheferna uttryckte att det 
som de kunde se vara värdeskapande idag var att de fick mer tid, högre kvalité på 
rekryteringsprocessen och att de som sköter rekryteringen anses vara professionella. Gällande 
utvecklingsområden önskar enhetscheferna att få utvärdera arbetssättet samt att de förde fram 
olika förslag på specialisering.  
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Inledning	  	  
Att matcha rätt person med rätt plats och arbetsuppgifter är en gedigen uppgift som tar 

mycket tid och som kräver kunskap samt en kvalitetssäker rekryteringsprocess. Många företag 

är medvetna om att duktiga medarbetare är en av deras viktigaste resurser som kan göra dem 

konkurrenskraftiga i sin bransch. Hur organisationer väljer att organisera sin 

personalförsörjning kan dock variera. Lindeberg & Månson (2010) menar att tidigare var det 

oftast chefen som rekryterade, men allt fler väljer att ta extern hjälp genom att outsourca eller 

anlita ett rekryteringsföretag för att hitta de rätta medarbetarna. Inom större företag finns det 

också en trend att skapa ett Shared Service Center som stöttar upp med bland annat 

rekrytering. En annan intern lösning är att HR har rekryteringsspecialister som ansvarar för 

rekrytering.  

 
Den här studien sker på en statlig förvaltningsmyndighet som här kommer att kallas för 

Verket. Verket är en politiskt styrd organisation vars uppdrag innebär att fatta beslut efter 

gällande lagstiftning. Det viktigaste är därför inte att vara konkurrenskraftig som organisation 

utan det är kvalité, effektivitet och rättsäkerhet som är viktiga då besluten har inverkan på 

våra medmänniskor. En felrekrytering resulterar inte bara i förlorade pengar utan det påverkar 

även det samhälle som du och jag lever i.  

 
Fram till hösten 2014 ansvarade Verkets enhetschefer för personalförsörjningen till sina egna 

avdelningar. Från och med hösten 2014 erbjöds enhetscheferna stöd vid rekrytering av en ny 

HR-enhet, personalförsörjningsenheten (PFE). Från och med april 2015 är det inte längre 

frivilligt att använda sig av den nybildade HR-enheten utan det finns direktiv från Verkets 

generaldirektör om att all rekrytering ska gå genom PFE. Under 2015 kommer Verket, som 

idag är en organisation med cirka 5 500 medarbetare, att utöka sin personalstyrka med 

ungefär 1 500 nya medarbetare. För att den här expansionen ska vara möjlig har 

organisationen gått från en decentraliserad organisationsstruktur till en mer centraliserad 

struktur när det gäller bland annat rekrytering. Verket har gjort en organisationsförändring 

som brukar kallas för HR Transformationen (se förklaring i forskningsgenomgången). Några 

av HR Transformationens fördelar antas vara att det är effektivt, värdeskapande och ett 

kostnadseffektivt sätt att jobba med HR-aktiviteter.  I PFE:s rekryteringsstrategi kan man läsa: 

”Målet är en värdeskapande rekrytering som säkerställer att Verket har rätt kompetens för att 

Verket skall kunna genomföra sitt uppdrag och nå sina mål” (internt dokument 1). En mer 
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utförlig beskrivning av Verket kommer längre fram under rubriken; Verket- en 

organisationsbeskrivning.  

 

Jag är nu nyfiken på att veta hur enhetscheferna upplever en sådan förändring. Vad är den 

största skillnaden från tidigare arbetssätt och anser enhetscheferna att det nya arbetssättet är 

värdeskapande? Slutligen vill jag försöka fånga frågan hur enhetscheferna vill se att det nya 

arbetssättet utvecklas? Mitt intresse för dessa frågor har en akualitet även utanför det 

specifika Verket, eftersom att liknande förändringar sker parallellt idag inom både offentliga 

verksamheter och privata företag. 

Syfte	  
Syftet med studien är att undersöka och analysera hur rekryterande chefer upplever den 

aktuella HR-transformationen ur ett värdeskapande HR perspektiv. Det vill säga att ansvaret 

för att rekrytera nya medarbetare flyttas från respektive enhetschef till att idag beställa 

rekrytering från Verkets personalförsörjningsenhet.  

 

Jag är medveten om att HR transformationen just har börjat och att det kan vara svårt för mina 

informanter att bedöma de långsiktiga effekterna. Därför tror jag att den här utredningen 

kommer vara ett bra underlag som referenspunkt för framtida utvärdering av det nya 

arbetssättet, sett ett längre perspektiv. 

 

Frågeställningar:	  
 

• Hur upplever enhetscheferna rollen som beställare av rekrytering jämfört med att själv 

ansvara för rekryteringsprocessen? 

 

• Upplever den rekryterande chefen att arbetssättet är värdeskapande, i så fall hur? 

 

• Hur skulle rekryterande chef vilja se att relationen/processen utvecklas för att bli mer 

värdeskapande? 
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Teori	  och	  tidigare	  forskning	  
Mitt syfte är att undersöka om enhetschefer upplever den aktuella HR-transformationen som 

värdeskapande. Inledningsvis påvisar jag skilda rekryteringsvillkor mellan privat och offentlig 

verksamhet, för att sedan göra en historisk tillbakablick på hur HR rollen har förändrats. 

Därefter går jag igenom vad begreppet värdeskapande HR innebär och fortsätter med hur 

rekrytering kan organiseras. Jag kommer att nämna olika metoder som organisationer 

använder sig av vid rekrytering, men fokusera på kompetensbaserad rekrytering eftersom att 

det är den metod som Personalförsörjningsenheten (PFE) numera använder sig av. Slutligen 

belyser jag hur medarbetare kan reagera vid förändring och frågan om när en 

organisationsförändring är genomförd, samt hur organisationer kan följa upp och vilka risker 

som finns. 

 

Hur lång tid en rekryteringsprocess tar är något som kan skilja mellan privat och offentlig 

sektor. Det beror bland annat på att offentliga organisationer måste ta hänsyn till företrädesrätt 

och att kandidaterna har möjlighet att överklaga ett anställningsbeslut. I 12 kap. 5§ 2 st. 

regeringsformen står det att ”Vid beslut om statliga anställningar ska avseende fästas endast 

vid sakliga grunder, såsom förtjänst och skicklighet.” Med förtjänst menas först och främst 

antal tjänsteår inom staten. Detta upprepas sedan i LOA 4§ och i andra stycket framgår att 

”skickligheten ska sättas främst, om det inte finns särskilda skäl för något annat”. Glavå 

(2011) förtydligar att företrädesrätten till återanställning i LAS får därför en annan betydelse 

inom det statliga området än vad den har på den övriga arbetsmarknaden. I 

Anställningsförordningens 21§ kan man läsa att ” En myndighets beslut i anställningsärenden 

får överklagas hos Statens överklagandenämnd. Nämndens beslut får inte överklagas.”  

När arbetsgivaren tillkännager beslut om anställning har processens kandidater möjlighet att 

överklaga beslutet inom tre veckor. Om Statens överklagarnämnd bedömer att den 

överklagande har rätt går tjänsten över till denne.   

Tillbakablick	  på	  HR-‐rollens	  utveckling 
Hur organisationer har löst sin personalförsörjning har varierat över tid. Till en början 

plockade man, lite tillspetsat, in vem som helst från gatan och lärde upp dem på respektive 

befattning. Detta har rötter i tider av mäster och gesäll, det vill säga lärlingssystem. Ulfsdotter 

Eriksson (2013) skriver att under 1950-talet fick både personalfrågor och personalavdelningar 

högre status i och med att man började förstå vikten av att behålla rätt medarbetare. 

Personalavdelningarna växte och de större företagen fick stora centraliserade avdelningar, de 
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ansvarade för introduktion, utbildning och för att få medarbetare att trivas på företaget. På 

1970-talet ansågs dock de centraliserade avdelningar som odemokratiska, vilket ledde till 

decentraliserade personalavdelningar där man arbetade närmare kärnverksamheten. I 

kombination med att uppfattningen om att det var linjecheferna som skulle ha det yttersta 

personalansvaret spreds och 1980-talets decentraliseringsvåg sköljde över organisationer blev 

personalavdelningarna på många arbetsplatser mer som ett servicecenter dit cheferna kunde 

vända sig för råd och stöd i personalfrågor. Under 2000-talet har managementkonsulter och 

forskare kommit med nya idéer på hur HR-arbete ska organiseras. HR-Transformation och 

värdeskapande HR är exempel på modeller som har fått störst genomslag. Vad det innebär 

kommer jag att utveckla nedan. En kortfattad beskrivning av HR-Transformation är fokus på 

affärsstödjande, strategiska och värdeskapande HR-aktiviteter samt att arbeta resurssnålt och 

minska kostnaderna för stödfunktionen (Lindeberg & Månson, 2010).   

Värdeskapande	  HR	  
Med hjälp och inspiration av Ulrich och Brockbank (2007) kommer jag att undersöka om 

enhetscheferna anser att det nya rekryteringsförfarandet är värdeskapande. Värdeskapande 

HR är en strategisk modell (se figur 1 nedan) som går ut på att HR ska gå från att utföra olika 

HR-aktiviteter till att också fokusera på att skapa värde för sina kunder, där kunder är såväl 

externa som interna kunder. Värdet definieras av mottagaren och i den här studien ligger 

fokus på interna kunder, enhetscheferna. Vad det värdet kan vara lämnar författarna osagt 

samtidigt som de förespråkar en balans mellan exempelvis standardisering och flexibilitet för 

ett värdeskapande HR. För att det ska vara möjliggöra för ett värdeskapande HR krävs bland 

annat att HR känner till den verksamhet de verkar i, skapar kvalitativa och effektiva processer 

samt att de är professionella medarbetare med relevant kunskap. Författarna menar att 

konsekvensen blir att det är cheferna som anger sina förväntningar på HR, deras processer 

och medarbetare. Det kräver att HR levererar värde genom en hög standard i sitt arbete, som 

cheferna sedan följer upp kontinuerligt för att se att HR håller måttet.   
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             Figur 1, Värdeskapande HR modell. Källa: Ulrich och Brockbank (2007) 

HR-‐	  Transformation	  	  
Hindle (2005) refererar till HR- transformationen som den stora HR omorganiseringen som 

skett efter 1995. Innan denna HR-transformation bestod HR:s arbete till största delen av 

administrativa arbetsuppgifter och HR-medarbetare var sällan med när organisationer 

diskuterade viktigare strategiska beslut. I och med att företag successivt började värdera och 

förstå betydelsen av duktiga medarbetare har HR fått en allt mer strategisk roll förklarar 

författaren. HR- transformationens utveckling har i mycket hög utsträckning influerats av 

Dave Ulrich och Brockbanks tankar.  

 

Det råder en viss begreppsförvirring när det gäller HR- Transformation som koncept. Det 

beskrivs bland annat som Ulrich-modellen, Shared-Service (SSC) och ”The three legged 

stool” (Boglind, Hällstén & Thilander 2013). Den ”trebenta pallen”, se figur 2, som den kallas 

på svenska. Den trebenta pallen visar på ett tydligt sätt hur omstruktureringen av HR:s 

rollfördelning ska bära upp organisationen. Boglind et al. (2013) förklarar att tanken är att 

serviceenheten, som är ett av pallens ben, primärt ska utföra transaktionellt HR-arbete, vilket 

kan översättas till mer administrativa och standardiserade tjänster. Medan Expertenhet och 

Strategisk partner (Business Partner) arbetar på ett mer transformativt sätt där man vill skapa 

värde för sina kunder och leverera tjänster som i positiv bemärkelse bidrar till organisationens 

resultat. PFE sorteras in under expertenhet, eftersom att de är experter på personalförsörjning 

och har för avsikt att arbeta på ett mer transformativt sätt och skapa mervärde.   

                                                              
Figur 2; Serviceenhet, Expertenhet och Strategisk partner. Källa: Boglind et al. (2013) 

Att	  känna	  till	  
affärsrealiteter	  

Att	  serva	  externa	  
och	  interna	  
kunder	  

Att	  skapa	  HR-‐
processer	  

Att	  bygga	  upp	  
HR-‐resurser	  

Att	  säkerställa	  
HR-‐

professionalism	  
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Boglind et al. (2013) anser att det är viktigt att HR jobbar med processer som avser att 

generera effektivitet, likformighet och kvalitet i HR:s arbete. Författarna lyfter 

rekryteringsprocessen som ett exempel, från att en vakans uppstår till att organisationen 

introducerat en ny medarbetare i verksamheten. De menar att fördelarna med ett 

processinriktat arbetssätt är bland annat att stora delar av arbetet kan standardiseras för högre 

effektivitet samt att HR får ett bättre underlag för jämförelser kring effektivitet och kostnader. 

 

Boglind et al. (2013) undersöker vilka effekter sju svenska organisationer har fått i och med 

att de har infört förändringar som kan kopplas till begrepp som HR transformation och Shared 

Service (se senare i forskningsgenomgången) organisationer. Som jag har nämnt förut skriver 

författarna att HR-transformationen ska verka för bland annat lägre kostnad och effektivitet, 

författarna ser dock en motsägelse i resultatet. De menar att när HR:s arbete rationaliseras kan 

linjechefernas arbetsbörda öka i samband med HR transformationen. I den undersökta studien 

har samtliga organisationer gått från en decentraliserad HR organisation till en mer 

centraliserad vilket inneburit att linjecheferna har fått flera arbetsuppgifter som tidigare har 

sorterats under HR. Arbetsbördan ökade i synnerhet i de fall som organisationen inte hade 

implementerat nya it-verktyg för att öka rationaliseringsmöjligheterna.     

  

Författarna Boglind et al. (2013) konstaterar även att värde eller värdeskapande är ett begrepp 

som deras informanter, linjecheferna i studien, använder knappt eller inte alls. De menar 

också att värdeskapande är ett förföriskt ord, eftersom att alla vill bidra med värde, men de 

upplever att det är otydligt vad det egentligen innebär. I de flesta organisationerna såg de även 

tecken på att värdeskapande ofta var underordnat kostnadsfokus. I studien identifierade 

författarna att linjecheferna upplevde olika typer av värde som de sedan kallade 

transaktionsvärde och användningsvärde. Transaktionsvärde förekom i flera av de studerade 

organisationerna och handlade om att HR erbjuder linjeorganisationerna standardiserade 

tjänster. Där såg de att kunden lätt kunde bli en passiv mottagare av tjänster vilket gjorde 

värdeskapandet enkelriktat. Användningsvärdet bestäms främst av HR:s interna kunder, i 

detta fall linjecheferna, där värdet bedöms utifrån upplevelsen av de erbjudna tjänsterna. 

Författarna skriver att användningsvärdet lätt blir mer abstrakt på grund av att det bygger mer 

på relationslogik, jämfört med den tidigare produktlogiken. De poängterar även att relationer 

är något som byggs på långsikt och att det handlar mycket om förtroende och samskapande, 

som är svårare att mäta.  
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Ulrich & Brockbank (2007) förespråkar en balans mellan centralisering och decentralisering 

och andra dualiteter, men Boglind et al. (2013)  har i sin studie sett att Shared Service och HR 

transformationslösningar ofta får mer fokus på centralisering (än decentralisering), 

standardisering (än flexibilitet) och kostnadsfokus (än värdeskapande). Istället för en balans 

mellan motsatserna.   

 

Avslutningsvis drog Boglind et al. (2013) slutsatsen att linjecheferna upplevde att chefsrollen 

omformades i och med förändringen. Flera linjechefer upplevde att de fick fler administrativa 

arbetsuppgifter som tidigare hade legat på de lokala HR-enheterna. De ansåg att de inte 

tillhörde deras ordinarie arbetsuppgifter. Andra enhetschefer såg dock värdet i att deras 

processer blev mer standardiserade och strukturerade.   

Shared	  service	  center	  (SSC)	  
Farndale, Paauwe, & Hoeksema (2009 )definierar SSC som en samverkande strategi där 

olika, redan existerande, affärsområden koncentreras in till en ny semi-autonom enhet. Enligt 

författarna har en sådan enhet som mål att vara effektiv, värdeskapande och  kostnadseffektiv, 

SSC ska även möjliggöra en förbättring av service till organisationens interna kunder. Janssen 

& Joha (2006) skriver att SSC kan dra nytta av två ytterligheter då SSC bygger på både en 

centraliserad och en decentraliserad struktur. De menar att detta kan leda till stordriftsfördelar 

och standardisering samtidigt som det kan resultera i en effektiv och flexibel hantering av 

HR-frågor. 

 

Enligt Farndale et al. (2009) har användandet av SSC som organisationsstruktur för HR ökat 

kraftigt de senaste åren. En av orsakerna till ökningen av SSC tror Janssen & Joha (2006) 

beror på att organisationer ser det som en effektivisering av arbete då kompetens centraliseras, 

vilket också minskar risken för dubbelarbete. Förutom effektivisering som positiv effekt 

trycker Janssen & Joha (2006) på att SSC samlar ihop underhåll och utveckling av service/ 

tjänster vilket de tror är mer kostnadseffektivt och möjliggör för större innovationer. Farndale 

et al. (2009) menar dessutom att den samlade HR-kompetensen gör organisationen mindre 

sårbar.  

 

I sin artikel om SSC diskuterar Janssen & Joha (2006) vilka motiv som ligger bakom för 

offentliga förvaltningar att implementera SSC. Enligt författarna har organisationer som valt 
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att jobba med SSC ofta likartade motiv som de organisationer som väljer att outsourca olika 

affärsområden. Janssen & Joha (2006) konstaterar att SSC verkar vara en särskilt passande 

organisationsstruktur för offentlig förvaltning eftersom att de kan använda, utveckla och 

underhålla sina egna system och service.  

Rekryteringsmodeller	  
Johnson, Wilding & Robson (2014) har gjort en studie där de undersöker om ett företags 

rekryterande linjechefer anser att ett externt rekryteringsföretag kan möta och tillfredsställa 

deras behov trots att de är en extern part. Författarna skriver att det är relativt vanligt att 

organisationer outsourcar delar eller hela sin rekrytering. I sin studie med drygt 150 svarande 

linjechefer är majoriteten nöjda (3,5 på en 5 gradig skala) med outsourcingen. Författarna 

menar att tillfredsställelsen inte berodde så mycket på förståelse och accepterande av 

rollfördelning, utan tillfredsställelsen bottnade i en upplevelse av hög grad av support, ett 

serviceinriktat bemötande där rekryterare mötte organisationens behov. Enligt författarna var 

det hur linjecheferna upplevde att de fick stöd och service av rekryteraren som genererade 

värde. Hindle (2005) argumenterar för att det är bra att hålla sig till en leverantör jämfört med 

flera, dels för att det är lättare att förhandla fram ett bra pris, men framförallt för att det är 

lättare att organisera och krävs mindre engagemang och tid av de interna.  

 

Vad företag har undersökt och lagt vikt vid under rekrytering har sett lite olika ut, Fernández-

aráoz (2014) har delat in det i fyra tidsperioder. I den första tidsperioden rekryterade man på 

fysiska attribut och under den andra perioden uppskattades intelligens och tidigare erfarenhet. 

Idag, som författaren kallar för den tredje perioden ligger fokus på olika kompetenser som till 

exempel analytisk- och kommunikationsförmåga. I den komplexa och föränderliga värld som 

vi lever i nu menar dock författaren att vi borde rekrytera mer som i fjärde och kommande 

perioden, nämligen på potential. För att kunna rekrytera på potential menar författaren att det 

finns fem nyckelindikationer som bör undersökas: rätt motivation, nyfikenhet och 

engagemang, samt beslutsamhet och förmåga att vara insiktsfull. Nedan kommer jag att 

utveckla ett rekryteringsförfarande som är vanligt i tidsperiod tre nämligen kompetensbaserad 

rekrytering. 

Kompetensbaserad	  rekrytering	  
Kompetensbaserad rekrytering är ett standardiserat och processorienterat arbetssätt som 

Lindelöw (2008) delar in i tre faser: förberedelse, urval och fortlöpande utveckling. Tanken är 
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att kompetensbaserad rekrytering ska utgå från verksamhetens mål för att sedan brytas ner det 

i delmål. I förberedelsefasen gäller det att identifiera vilket behov organisationen har samt att 

fundera över vilka strategier och utmaningar som organisationen har för att kunna göra en så 

bra behovsanalys och kravspecifikation som möjligt. I kravspecifikationen anges de krav och 

önskemål som organisationen har när det gäller exempelvis: utbildning, erfarenhet och 

kompetens. Författaren berättar att när behovet är identifierat och kravspecifikationen är 

skapad för den aktuella tjänsten är tanken att den ska lägga grunden för annons och sedan 

genomsyra hela rekryteringsprocessen. Utifrån kravspecifikationen görs ett första urval av de 

ansökningar som har kommit in till den aktuella tjänsten. Nästa steg är intervju som kan delas 

upp i två olika tillfällen där den första intervjun är kortare och fokuserar på att undersöka om 

kandidaten möter kravspecifikationen. Författaren menar att i den andra intervjun är 

ambitionen att gå djupare och fokusera på kompetenserna. Kravspecifikationen är också den 

som avgör vilka frågor som är relevanta i intervju och referenstagning samt vilka eventuella 

tester och arbetsprover som är väsentliga.  

Den sista fasen är: fortlöpande utveckling, då medarbetaren är anställd. Vilken introduktion 

och mottagning som medarbetaren får är enligt Lindelöw (2008) avgörande både för att 

medarbetaren ska känna sig välkommen och för att denne smidigt ska kunna komma in i sina 

nya arbetsuppgifter.  

Reaktioner	  vid	  en	  organisationsförändring	  
Ett av mina syften är att registrera eventuella effekter av den aktuella HR-transformationen. 

Organisationsförändringar kan framkalla olika reaktioner bland organisationens  berörda 

medarbetare, allt ifrån påhejande tillrop till aggressivt motstånd. Jacobsen (2013) menar att 

istället för att betrakta de tidigare nämnda reaktioner som vitt skilda fenomen kan de ses som 

ytterpunkter på en skala. Där motstånd försvårar en förändring och uppslutning fungerar som 

en drivkraft framåt. Författaren delar in uppslutning i tre olika typer: 

nödvändighetsuppslutning, normativ och affektiv uppslutning. Nödvändighetsuppslutning 

innebär precis som det låter att medarbetaren sluter upp på grund av den inser att det är en 

nödvändighet, det kostar för mycket att motsätta sig beslutet. Normativ uppslutning handlar 

om att medarbetaren känner en form av pliktkänsla gentemot företaget som tidigare kanske 

har beviljat extra ledighet, anpassat arbetsuppgifterna eller dylikt. Uppslutningen behöver 

därför inte bero på att medarbetaren delar förändringsinitiativet. I affektiv uppslutning 

däremot finns det entusiasm inför förändringen och man sluter upp för man tror att det 

kommer ha en positiv inverkan på organisationen och dess medarbetare. Några av de 
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viktigaste orsakerna till varför medarbetare däremot visar motstånd är: rädsla för det okända 

och farhågor om ändrade maktförhållanden. Makt som ofta hör ihop med ansvarar för 

avgörande arbetsuppgifter som kan skada organisationen om de inte utförs. Rekrytering är en 

sådan avgörande arbetsuppgift eftersom att vilka människor som jobbar inom en organisation 

är avgörande för hur de ska prestera. Jacobsen poängterar att motstånd kan vara positivt i de 

fall då förändringsinitiativet inte är särskilt genomtänkt eller passande för organisationen.  

 

Jacobsen (2013) menar att man traditionellt har sett utfallet av förändringar som en dikotomi, 

antingen har förändringen genomförts eller inte. Som regel förutsätts en 

organisationsförändring leda till ett ändrat beteende och ofta även till en förändring av 

organisationens resultat. På frågan när en organisationsförändring är genomförd och reell 

svarar författaren när beteendet hos merparten av organisationen medarbetare har förändrats, 

det vill säga att organisationen som helhet uppträder på ett annat sätt än tidigare. Författaren 

lyfter att det är svårt att mäta resultatet av en förändring, i vissa organisationsförändringar blir 

det bara en produktionsförändring eller en beteendeförändring och att i vissa fall ser man 

ingen skillnad efter förändringsinitiativet. Det kan bero på att skillnaden är för liten för att 

kunna se eller att förändringen inte var lösningen problemet alternativt att det är för tidigt att 

säga. 

Uppföljning	  
Hur ska organisationer göra för att kunna följa upp och utvärdera den genomförda 

organisationsförändringens output? Lindgren (2014) skriver utifrån ett kritiskt perspektiv att 

utvärdering har blivit en social norm som innebär att offentliga organisationer ska utvärdera. 

Författaren menar att många organisationer utvärderar för sakens skull då det anses vara både 

nyttigt och bra för verksamheten, något som ofta generar en stor mängd data som sällan 

används. Det faktum att utvärderingsmonstret, som Lindgren kallar det, kostar både tid och 

pengar kommer i skymundan av utvärderingsnormen. Oavsett om man använder sig av 

termen utvärdering eller kvalitetsmätning återstår frågan vad innebär kvalité? Kvalitet är ett 

vitt omfattande begrepp som kan innefatta mycket, särskilt när det gäller tjänster. Författaren 

delar in kvalité i processkvalité och resultatkvalité för att få lite ordning i begreppet, där 

processkvalité står för vad en verksamhet gör. Resultatkvalité handlar om vad verksamhetens 

målobjekt får, exempelvis kunskap, motivation och livskvalité. Det handlar alltså om vad som 

uppnås samt om verksamheten uppfyller det som var avsett att uppnås i form av exempelvis 

mål. För att bli meningsfulla, och för att kunna mätas och undersökas menar författaren att de 
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olika kvalitetstyperna måste fyllas med substantiellt innehåll genom att koppla processkvalité 

och resultatkvalité till den aktuella verksamheten. Innan det är gjort förblir kvalité ett tomt ord 

som saknar innehåll.          

 

För att genomföra en kvalitetsmätning menar Lindgren (2014) att de är bra att börja med att 

åskådliggöra hur det är tänkt att verksamheten ska fungera, om vi gör A så händer B som i sin 

tur resulterar i C. Därefter är det dags att bestämma och identifiera vilka egenskaper som ska 

anses vara kvalité. Något som ofta är synonymt med mål, det gäller alltså att tolka mål och 

avgränsa vad som ska mätas i undersökningen. Författaren menar att offentliga 

organisationers mål ofta är vida, vaga och många, vilket försvårar genomförandet av 

kvalitetsmätningen. För att kunna utvärdera kvalitativa begrepp, som exempelvis 

värdeskapande och rättssäker, måste de ofta operationaliseras till en eller flera indikatorer 

som mäter förekomsten eller tillstånd av begreppet. Det är också viktigt att indikatorerna som 

används är valida, det vill säga mäter det man avser att mäta. När detta förarbete är gjort 

gäller det att samla in och bearbeta data samt att analysera de använda måtten, indikatorerna. 

När detta är gjort bör mätresultatet användas för att det ska vara någon mening med 

kvalitetsmätningen. Frågan som återstår är hur resultatet kan användas och varför mäter vi 

kvalitét, är två frågor som bör ställas innan kvalitetsmätningens start. Mätresultaten kan 

exempelvis användas ur utvecklingsperspektiv- vad fungerar och vad kan bli bättre. Det kan 

även fungera som återkoppling för medarbetare och för att motivera förbättring eller för att 

fira att viktiga mål nåtts. Författaren menar att kvalitetsmätningar kan resultera i att 

verksamhetens kvalitét ökar men att otydliga mål och målträngsel försvårar för organisationer 

vid kvalitetsmätningar, samt att det finns en risk för att det bara är det mätbara mäts. 
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Metod	  
För att kunna undersöka och besvara mina frågeställningar använde jag mig av kvalitativa, 

semistrukturerade intervjuer. Utifrån mitt syfte och mina frågeställningar skapade jag en 

intervjuguide (se bilaga 1) med sju övergripande frågor.  Jag valde att använda mig av en 

intervjuguide med standardiserade frågor för att samtliga informanter skulle få svara på 

samma frågor, för att på så vis underlätta vid senare analys av resultatet. Även om det var 

samma grundfrågor som ställdes med hjälp av intervjuguiden var frågorna tematiserade av 

öppen karaktär, för att inte begränsa informanternas svar, utan möjliggöra för uttömmande 

och beskrivande svar. För att använda mig av Kvales & Brinkmans (2009) benämning 

innehöll intervjuguiden både inledande och direkta frågor samt uppföljningsfrågor för få ut så 

mycket information som möjligt. Jag ställde även en del följdfrågor eller tolkande frågor, som 

Kvale & Brinkman (2009) kallar det, för att säkerställa att jag har förstått vad informanten har 

försökt förmedla. Då jag ansåg att värdeskapande var ett alltför vitt och omfattande begrepp 

valde jag att operationalisera begreppet dels genom öppna frågor om det nya arbetssättet och 

rollen samt att jag frågade upp på olika indikatorer (se bilaga 1) som exempelvis flexibilitet, 

bemötande och bemötande. Jag frågade även om de upplevde att de fick något mervärde 

utöver själva transaktionen.  

Urval	  
Jag valde att utgå ifrån enhetschefernas perspektiv, det vill säga rekryterande chef, och 

intervjuade dem en och en. Jag är medveten om att en relation inte kan speglas med endast ett 

perspektiv men eftersom att värdeskapande HR handlar om att värdet definieras av 

mottagaren har jag valt att utgå från rekryterande chefs perspektiv. Jag har använt mig av ett 

målstyrt urval (Bryman, 2012), där jag har valt att intervjua de personer som är relevanta för 

mina forskningsfrågor, det vill säga chefer som uppfyller vissa kriterier kopplat till mitt syfte.   

 

Verket har cirka 180 chefer runt om i landet. För att kunna göra ett urval av dessa satte jag 

upp två kriterier; det ska vara en enhetschef som har jobbat tillräckligt länge som enhetschef 

inom Verket att hen har genomfört åtminstone en egen rekrytering enligt det tidigare 

arbetssättet. Samt att enhetschefen ska ha erfarenhet av att beställa en hel rekrytering av 

personalförsörjningsenheten. Jag använde mig av dessa kriterier för att intervjupersonerna 

skulle ha en uppfattning och kunna jämföra det tidigare och det nya arbetssättet. Efter att ha 

bestämt mig för dessa kriterier efterfrågade jag personalförsörjningsenhetens enhetschef om 

en lista på samtliga enhetschefer som har hunnit beställa en hel rekrytering från 
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personalförsörjningsenheten. Jag fick då en förteckning med 15 enhetschefer. Den listan 

kontrollerade jag sedan tillsammans med två av enhetens rekryteringsspecialister, som har 

många års erfarenhet inom Verket, för att se om det var någon av enhetscheferna som var så 

ny att hen mest troligt inte hunnit göra en egen rekrytering enligt det tidigare arbetssättet. 

Därefter skrev jag en förfrågan om intervju som jag sedan mailade ut (se bilaga 2) till de 15 

enhetscheferna. I inbjudan presenterade jag mig själv, syftet med intervjun och gav även 

några exempel på frågor som skulle lyftas under intervjun för att på så vis starta en 

tankeprocess hos enhetscheferna. Jag berättade också att intervjuerna skulle ta max 40 

minuter vardera och gav förslag på intervjutider som de kunde boka in sig på samt att jag bad 

dem svara inom tre dagar.  

 

Totalt intervjuade jag nio enhetschefer i fem olika regioner. Resultatet baseras på åtta av mina 

nio intervjuer då jag i efterhand bedömde att en av enhetscheferna hade för kort erfarenhet av 

det nya arbetssättet för att kunna uttala sig i flera av intervjuguidens frågor. Jag intervjuade 

flest enhetschefer i region Stockholm där jag intervjuade tre personer och i region Nord 

gjorde jag två intervjuer. För region Mitt, Väst och Syd intervjuade jag en enhetschef från 

vardera region. Dessvärre fick jag ingen respons från region Öst och det blev därför inte heller 

någon intervju med någon av de två enhetscheferna som jag hade på min urvalslista. Av 15 

möjliga informanter blev det nio intervjuer, det blev alltså ett bortfall på sex personer. Fem 

personer som inte svarade på min inbjudan till intervju över mail och en person som inte 

kände sig tillräckligt insatt för att kunna delta i intervjun. De övriga fem som inte svarade tror 

jag beror på hög arbetsbelastning . 

Insamling	  av	  data	  
Data samlades in genom enskilda intervjuer med enhetscheferna. Jag gjorde sex 

telefonintervjuer och två personliga intervjuer. Anledningen till att jag valde att använda mig 

av telefonintervjuer var på grund av de geografiska avstånden, om jag inte hade gjort 

telefonintervjuer hade urvalet krympt avsevärt från 15 till fyra enhetschefer. Fördelarna är 

därför att det är både tids- och kostnadseffektivare med telefonintervju. Bryman (2012) 

framhåller även en annan fördel som handlar om att personen som intervjuas påverkas i lägre 

grad av vissa faktorer hos intervjuaren så som kön, klass, ålder, etnisk bakgrund eller 

intervjuarens blotta närvaro. Några nackdelar och utmaningar som jag och även Bryman 

(2012) har uppmärksammat gällande telefonintervjuer är att man inte ser den andra personens 
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kroppspråk och tysta kommunikation, samt att det kan vara svårt att veta om exempelvis 

tystnad beror på att den andra personen tänker, inte förstår frågan eller inväntar nästa fråga.  

 

Varje intervju tog mellan 25-40 minuter och genomfördes med hjälp av tidigare nämnd 

intervjuguide (se bilaga 1). Intervjuerna spelades in med hjälp av två olika inspelningsappar 

på min mobiltelefon. Vid de personliga intervjuerna använde jag mig av den medföljande 

röstmemon appen, för att kunna spela in intervjuerna över telefon använde jag mig av en 

betalapp som heter TapeACall. Jag gjorde även stödanteckningar under samtliga intervjuer. 

Direkt efter varje intervju satte jag mig ned och skrev en kort loggboksanteckning. Det kunde 

handla om sinnesstämning, nya tankar eller viktiga teman som jag kunde urskilja i intervjun. 

	  
Bearbetning	  av	  data	  
Intervjuerna har sedan transkriberats var för sig för att sedan kunna analyseras med hjälp av 

en variant av Kvales & Brinkmans (2009) meningskoncentrering. Först skrev jag ut 

intervjuerna och läste igenom varje intervju för sig, därefter läste jag igenom dem igen och 

gjorde meningskoncentrering genom att skriva noteringar i marginalen, där jag 

sammanfattade längre stycken med korta och kärnfulla beskrivningar. Därefter skrev jag 

resultatet genom att leta teman utifrån mina frågeställningar till de utskrivna intervjuerna. 

 

Intervjupersonerna består av både män och kvinnor i olika åldrar, med olika bakgrund. I 

resultatet har jag valt att inte fokusera på dessa olikheter, eftersom att jag inte såg något 

mönster relaterade till t.ex. ålder, kön eller bakgrund och hur intervjupersonerna svarade. Ett 

annat motiv är att öka anonymiteten för intervjupersonerna.  

Etik	  
Både insamlingen och bearbetningen av intervjuerna har skett med hänsyn till 

Vetenskapsrådets (2010) etiska linjer. Dessa innefattar informationskravet, samtyckeskavet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Första kontakten med enhetscheferna skedde via 

mail där jag presenterade mig själv, informerade om intervjuns syfte samt att jag gav tre 

exempel på frågor som fanns med i min intervjuguide. Jag berättade även att materialet sedan 

skulle sammanställas till en uppsats samt vem som var min uppdragsgivare. Innan varje 

intervju upprepade jag syftet, berättade att resultatet kommer att presenteras i en uppsats som 

kommer bli en offentlig handling, men att jag kommer att benämna organisationen som 

Verket. Innan jag började ställa frågor berättade jag även att det var okej att passa på alla 
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frågor samt att jag påminde om beräknad tidsåtgång samt att jag frågade om deras tillåtelse att 

spela in intervjun. 

 

Jag valde medvetet att inte berätta att jag undersökte om de ansåg att den aktuella HR-

transformationen är värdeskapande. Det gjorde jag för att värdeskapande är cganska diffust 

som vardagsbegrepp som jag tror är mer förvirrande än hjälpande. Istället försökte jag att 

operationalisera detta begrepp i mina intervjufrågor.  

 

Med tanke på konfidentialitetskravet har jag valt att avidentifiera enhetscheferna genom att 

benämna dem med titel och region istället för tilltalsnamn. Eftersom att jag har intervjuat fler 

än en enhetschef i region Nord och Stockholm har jag gett varje chef ett nummer från ett till 

tre. Vilken siffra jag har tilldelat respektive enhetschef speglar endast vilken ordning jag 

intervjuade enhetschefen i förhållande till de andra enhetscheferna i respektive region. 

Trovärdighet	  

Validitet och reliabilitet (Bryman, 2012) är två ord som ofta används för att för att kunna 

avgör en studies kvalité, de begreppen används dock av tradition inom kvantitativa studier. 

För att visa att den här rapporten är relevant och adekvat ligger istället fokus på att visa dess 

trovärdighet, eftersom att Bryman (2012) menar att det är en bättre parameter att använda sig 

av i en kvalitativ studie. Studien är trovärdig bland annat på grund av valet av kvalitativa 

intervjuer eftersom att syftet var att undersöka om enhetscheferna upplever HR-

transformationen värdeskapande. Om jag hade valt att använda en kvantitativ metod vid 

datainsamlingen hade möjligheten att ställa följdfrågor för att öka min förståelse för 

enhetschefernas upplevelser reducerats.    

 

Vidare har mitt val av informanter i förhållande till mitt syfte höjt trovärdigheten. Jag valde 

informanter som dels hade jobbat med rekrytering i enlighet med det tidigare arbetssättet och 

dels har erfarenhet av att beställa rekrytering av PFE. Resultatets trovärdighet stärks av att 

intervjuerna transkriberades samma dag som de genomfördes samt att jag gjorde en kort 

loggboksanteckning direkt efter intervjun. Analysens trovärdighet ökar då det har varit en 

växelverkan mellan skrivandet av analys och läsandet av rådata. Med hjälp av 

meningskoncentrering blev den stora mängden empiri överskådligt vilket gjorde det enklare 

att se mönster och teman i materialet.    
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Verket-‐	  en	  organisationsbeskrivning	  
Verket är en statlig förvaltningsmyndighet vars uppdrag är att bereda och verkställa 

regeringens beslut och leds av en generaldirektör. Verket finns på ett 40-tal orter och har 

ungefär 5 500 anställda i sin kärn- och stödverksamhet. Sedan årsskiftet är Verkets 

kärnverksamhet indelad i sex regioner: Nord, Mitt, Väst, Öst, Stockholm och Syd. Den nya 

indelningen är ett led i en stor organisationsförändring som pågår på Verket. Myndigheten har 

jobbat med Lean (se ex. Liker, 2004) sedan 2010 och i den nya stora 

organisationsförändringen jobbar de med flera olika utvecklingsområden. Det avser att 

effektivisera arbetet ytterligare genom att jobba mer processinriktat och på så vis undvika att 

det blir stuprör mellan olika delar i verksamheten. Kärnverksamheten är uppdelad i sex olika 

avdelningar. De vanligaste befattningarna på Verket är assistenter, handläggare, teamledare 

och beslutsfattare. Dessa fyra befattningar återfinns på de flesta enheterna och leds av en 

enhetschef.  

 

Verket har även gjort stora förändringar och satsat mer på HR, vilket inte minst märks på 

antalet HR-medarbetare som har fördubblats under det senaste halvåret (intern dokument 2). 

Den relativt nya HR-avdelningen personalförsörjningsenheten (PFE) avser att ta ett samlat 

grep om Verkets personalförsörjning med en mer strategisk inriktning. PFE är en central 

enhet som består av ett tiotal medarbetare som jobbar med rekrytering, bemanningsplanering 

och employer branding. Från april 2015 är tanken att all rekrytering, på alla nivåer, ska gå via 

PFE vilket tidigare sköttes av Verkets enhetschefer (intern dokument 2). Verket bildade en 

central enhet för att kompetensförsörjning ska ske på ett mer strukturerat sätt. Det gjordes för 

att de vill skapa förutsättningar för att jobba på ett mer strategiskt sätt genom att 

verksamhetsplanering och kompetensplanering fogas samman. Scenariot är att kunna möta 

behovet på 1 500 nya medarbetare under 2015 och för att få en mer flexibel 

personalförsörjning för att lättare kunna anpassa sig efter omvärlden. 

 

I PFE:s rekryteringsstrategi står det bland annat att: ”Målet är en värdeskapande rekrytering 

som säkerställer att Verket har rätt kompetens för att Verket skall kunna genomföra sitt 

uppdrag och nå sina mål” (intern dokument 1). För att kunna leverera detta arbetar PFE med 

kompetensbaserad rekrytering (se förklaring i forskningsgenomgång) och alla som jobbar på 

enheten är också certifierade i kompetensbaserad rekrytering. Under 2015 och kommande 

förväntade toppar av beställningar tar PFE hjälp av externa aktörer som är specialiserade på 
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rekrytering, för att kunna möta behovet. De externa aktörerna kan få uppdraget att ansvara för 

en hel rekryteringsprocess samt att de kan stötta upp med delar av rekryteringen. 

 

Den här organisationsförändringen har skett successivt. Från hösten 2014 kunde enhetschefer 

välja att ta stöd av PFE och efter årsskiftet uppmanades enhetscheferna att ta hjälp från 

enheten. Från april 2015 ska all rekrytering gå via PFE, med undantag för sommarbemanning. 

PFE var även varit ute och informerat och diskuterat förändringen på ett flertal chefsmöten 

innan den implementerades. Enhetscheferna har även bjudits in till en heldags föreläsning 

med forskaren Malin Lindelöw för att få en förståelse för Verkets nya rekryteringsmetod: 

kompetensbaserad rekrytering. Därutöver har några enhetschefer varit med och skapat 

grunderna för befattningsbeskrivningar och kravprofiler för Verkets vanligaste befattningar. 

 

Avslutningsvis presenterar jag hur det är tänkt att rekryterande chefs ansvar och 

arbetsuppgifter ska se ut. Rekryteringsprocessen börjar efter att enhetschefen, i samråd med 

HR-partner, har definierat vilket behov hen har till sin enhet. Enhetschefen beställer då en 

rekrytering via en blankett på Verkets intranät och kontaktas sedan av 

personalförsörjningsenheten (PFE) inom några dagar. I ett uppstartsmöte skapar enhetschefen 

och rekryteringsspecialisten en kravspecifikation som sedan ska genomsyra hela 

rekryteringsprocessen och som ska underlätta för PFE att tillgodose enhetschefens behov. 

Därefter ska enhetschefen avsätta tid för intervju nummer två, även kallad chefsintervju, och 

sedan bestämma vilka kandidater som hen vill att PFE tar referenser på. Avslutningsvis är det 

enhetschefen som fattar beslut om vilka kandidater som ska erbjudas anställning. En 

rekryteringsprocess ska ta 6-8 veckor (intern dokument 2).   
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Resultat	  
Nedan presenteras det resultat som framkommit av de intervjuer som genomförts med några av 

Verkets enhetschefer. Vidare redogör jag för hur enhetscheferna upplever den aktuella HR-

transformationen och vilka utvecklingsområden som har identifierats. Jag lyfter också huruvida 

enhetscheferna upplever det nya arbetssättet värdeskapande och på vilket sätt. Resultatet 

presenteras utifrån rapportens frågeställningar med hjälp av underrubriker och illustrerande 

citat. 

Hur	  upplever	  enhetscheferna	  rollen	  som	  beställare	  av	  rekrytering	  jämfört	  med	  att	  
själv	  ansvara	  för	  rekryteringsprocessen?	  
I mitt material har jag identifierat sex olika teman som berör enhetschefens roll som 

beställare; tid, kontroll och kvalité, samt flexibilitet, stress och roll. 

Tid	  
Utifrån de intervjuer som har genomförts verkar enhetschefernas inställning till förändringen 

vara överlag positiv. Även om de flesta enhetscheferna tycker att det har fungerat bra då de 

själva har ansvarat för rekryteringen uttrycker de att förändringen är en tidsbesparing eller 

tidsvinst för dem själva. I citatet nedan berättar en av enhetscheferna att de har haft många 

rekryteringar till hens enhet.  

 
Vi varit inne i en konstant rekryteringsprocess. När jag tog över enheten som då var nybildad, 
2013, var vi nog 28-30 medarbetare och idag har vi vuxit så att vi är 45, så vi har ju sprungit 
iväg ganska fort på drygt två år. Enhetschef 2, Nord 
 

Precis som många av de andra enhetscheferna berättar en av dem att det är tidskrävande att ha 

igång en rekryteringsprocess parallellt med det vardagliga arbetet på enheten, särskilt när det 

gäller det första urvalet. 
 

Det är svårt att gå igenom alla ansökningarna ensam och kunna plocka ut rätt personer, samtidigt 
som man ska hinna med allt annat som ligger på enheten. Förändringen har underlättat en hel 
del. Enhetschef 1, Väst  

Kontroll	  
Lika frekvent som tid har nämnts i positiva ordalag har enhetscheferna uttryckt att de inte 

längre har samma kontroll i och med att PFE har huvudansvaret för rekryteringsprocessen. Att 

de inte längre har tillgång till it-rekryteringsverktyget Reach Mee är en av faktorerna till att de 

inte känner full kontroll. Orsaken till varför en del enhetschefer har saknat att inte ha tillgång 

till Reach Mee har varierat, en del menar att de tappar fingertoppskänslan då de inte får en 

överblick av de sökande. En annan orsak, som vi kan se i citatet nedan, är att enhetschefen 

tycks vara orolig för att PFE ska missa en bra kandidat.        
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 … jag har ju inte tillgång till Reach Mee, så jag kan inte se ansökningarna, urvalet eller vilka de 
kallar till första intervju. Jag kan inte se någonting. Det kan ju faktiskt vara så att det finns 
personer som jag eller mina chefskollegor faktiskt har en kännedom om, som vi vet att: stjärna 
eller har vart inne i processen ett antal gånger behöver kanske inte intervjuas igen. Där vet inte 
jag eftersom att första urvalet är jag ju inte med på. Enhetschef 1, Stockholm 
 

I citatet nedan kan vi se att en av enhetscheferna berättar att hen upplevde att PFE hade missat 

en kandidat i första urvalet. Historien förtäljer inte om kandidaten uppfyllde alla krav i 

kravspecifikationen och kunde konkurrera med de andra kandidaterna. Men enhetschefen 

verkar vara osäker på om PFE vet hur duktig någon anses vara om de får uppdrag ute på de 

utländska ambassaderna.  
 

I ett telefonmöte tog jag också upp ett antal namn som jag visste hade sökt men som inte var 
med på listan, en som hade jobbat hos oss 5 år tidigare en jätteduktig tjej som vi skickade ut till 
utländska ambassader ute i världen under 1 år, halvårs vis. Alltså det är ett tecken på att någon är 
verkligt duktig! Men hon fanns inte med, jag tycker inte att det är transparent om man inte får 
tillgång till helhetsbilden Enhetschef 1, Mitt 

 
Efter att de har berättat att de känner att de tappar kontrollen har några enhetschefer också 

påtalat att de anser att det är ett överdrivet kontrollbehov som växer bort med tiden. En av 

enhetscheferna formulerade sig såhär när jag frågade vad största skillnaden var sedan PFE 

ansvarar för rekryteringsprocessen.”Att jag inte har helhetskoll, men de är något som jag 

måste lära mig att jag inte behöver ha i rekryteringarna och att jag måste tillåta och förlita mig 

på deras bedömningar.” Enhetschef 1, Mitt. 

Kvalité	  
En annan enhetschef har reagerat på att den första intervjun som PFE håller i, för bland annat 

befattningen beslutsfattare, görs över telefon. I citatet nedan kan vi se att hen ställer sig 

frågande till att man tummar på kvalitén till fördel för effektivitet.  

Telefonintervju med beslutsfattare på grund av att spara tid, det är inte bra. Att man inte har ett 
personligt möte när man väljer ut de först på grund av tidsbrist. Tid kontra kvalité? Enhetschef 1, 
Stockholm 

Flexibilitet	  
När jag frågar om det är något som har blivit sämre berättar en enhetschef att hen tycker att 

flexibiliteten är sämre i de fall då man vill anställa fler än vad som angetts i beställningen. Se 

citat nedan.   
Jag var på ett möte igår och då framkom det att det fanns möjlighet att rekrytera några fler 
personer men då vet jag att PFE sätter stopp. Om vi vill ha 30 personer, har de räknat ut 
beställningen på timmen och vill vi öka till 35 måste vi göra en ny beställning, så har jag ju inte 
tänkt förut. Där har jag uppfattat att det finns en viss stelbenthet, men det kan ju också vara så att 
alla kandidater som vi intervjuar är jättebra, då kan vi anställa allihop. Enhetschef 3, Stockholm 
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Stress	  
När jag frågar en av enhetscheferna hur denne tycker att kontakten med PFE har varit svarar 
hen: stressat! Enhetschefen menar att hen upplever att PFE:s medarbetare är stressade. Det är 
även två andra enhetschefer som i förbifarten har nämnt att PFE är belastade och upptagna. 
När jag frågar om det kan bero på otydlig rollfördelning får jag inget medhåll och 
enhetschefen har inte heller upplevt att de har missat något men uttrycker sig såhär: 

Näe, jag har ju fått mina namn. Och de har ju hört av sig, jag har ju inte sökt kontakten, utan det 
är PFE som har hört av sig, ja via mail eller telefon sådär, men det känns, min upplevelse är 
såhär att, jag kan ha fel men de känns stressade. Enhetschef 2, Stockholm 

Roll	  
På frågan om hur enhetschefernas ansvar och arbetsuppgifter ser ut under 

rekryteringsprocessen är det flera enhetschefer som verkar vara lite osäkra på hur det kommer 

att gå till vid ett eventuellt överklagande, eftersom att det tidigare var enhetschefen som 

ansvarade för att skriva ett utlåtande till statens överklagandenämnd vid ett eventuellt 

överklagande. Det är något som kan vara svårt då det är meningen att PFE eller en extern 

aktör som ska göra det första urvalet. I citatet nedan kan vi läsa hur en av enhetscheferna, som 

har varit med i en liknande situation, där HR bjöd in en extern part, där det resulterade i att 

två överklaganden, resonerar. 

… för två år sedan gjorde vi en jätterekrytering där många enheter gick samman och vi tog stöd 
av dåvarande PFE som i sin tur skrev ett avtal med en extern aktör. Vi förstod det som att den 
externa aktören skulle sköta allting. Vi trodde att allt var frid och fröjd och att de tittade på 
ansökningarna utifrån förtjänst och skicklighet. Men det gjorde de inte, där fick vi två 
överklaganden som båda vann i domstolen. Nu är frågan, men jag tror att PFE har sagt att de tar 
alla överklaganden, så att det inte ska falla på mig. Enhetschef 1, Syd 

När jag frågar om förändringen har påverkat deras roll som enhetschef, svarar samtliga 

enhetschefer spontant att det har den inte gjort. När vi pratar vidare nämner flera av dem att 

skillnaden är att de får mer tid till annat, exempelvis tid till redan befintliga medarbetare. En 

av enhetscheferna uttrycker att hen ser det snarare som att rollen har förstärkts i och med hen 

får mer tid till enheten, vilket även har gjort att rollen känns mindre splittrad. I kommande 

citat kan vi se en annan enhetschef som menar att det stödet och inte rollen som har 

förändrats. ”Nä, de skulle jag inte kunna säga, min roll och mitt ansvar är ju detsamma, 

däremot är ju hjälpen jag får en annan.” Enhetschef 2, Nord. I citatet nedan är det en annan 

enhetschef som uttrycker att eftersom att det är fortfarande hen som bestämmer, anser hen att 

rollen inte har förändrats.    

Nej, jag känner fortfarande att jag är med i rekryteringen, det är inte någon annan som 
bestämmer " nä, nu får du börja jobba med den här”. Utan jag tycker att jag har full kontroll, jag 
har fått vara med och påverka både annonsens utformning och jag bestämmer vilka jag anställer. 
Jag har inte blivit vingklippt på något sätt, det tycker jag inte. Enhetschef 3, Stockholm 

 



	  
	  

	  

25	  

Upplever	  den	  rekryterande	  chefen	  att	  arbetssättet	  är	  värdeskapande,	  i	  så	  fall	  hur?	  
Utifrån frågeställningen om värdeskapande har jag uppfattat två olika teman tid och kvalité 

som får fungera som underrubriker i den här delen. Jag har identifierat de temana i och med 

min meningskoncentrering av intervjuerna.  

Tid	  
Tid är en faktor som verkar vara värdeskapande för enhetscheferna. Dels för att de får mer tid 

för enheten och deras medarbetare när de inte behöver fokusera på rekryteringen samtidigt. 

En av enhetscheferna uttrycker att PFE:s hjälp innebär att hen inte behöver isolera sig under 

två veckor för att bland annat göra urval och tänka på företrädesrätt utan kan koncentrera sig 

på enheten istället. En annan enhetschef som har haft ett behov på 61 nya medarbetare 

uttrycker att PFE:s hjälp har varit ovärderlig. Hen menar att det inte hade funnits tid och 

möjlighet att rekrytera de medarbetarna på egen hand.   

… skulle jag sitta och själv och rekrytera till det behovet jag har 61 personer till olika 
befattningar, alltså det skulle som inte, det finns inte, det går inte att sitta med det som chef eller 
som enhet. Där är HR-hjälpen ovärderlig. Enhetschef 2, Nord 
 

Samma enhetschef som ovan tror att det kan bli ett mervärde för de nyanställda då hen anser 

att det finns mer tid och bättre förutsättningar för enhetschefen att kunna skapa en bra 

introduktion. Enhetschefen menar att det beror på att hen vet i god tid vem som ska anställas 

och kan då skräddarsy introduktionen utifrån personens tidigare kunskap och erfarenhet.  
 

Ja, det som jag kan se som mervärde är att jag som rekryterande chef kan fokusera på att skapa 
de förutsättningar som krävs för en bra introduktion när de väl kommer. Jag kan ha en ganska 
bra framförhållning då jag vet ungefär vem det är som kommer så att jag kan anmäla den till rätt 
utbildningar. Det tror jag kan ge ett mervärde när personen väl kommer in, att mottagandet blir 
bättre. Enhetschef 2, Nord.  

Kvalité 
I linje med tidsvinst har många enhetschefer även sagt att det är smidigt samt att de har fått en 

lättare arbetsbörda i och med att de kan beställa rekrytering från PFE. En annan fördel som 

flertalet enhetschefer har kommenterat är att de som sköter rekryteringen anses vara 

professionella och att det är det som är den största vinsten.  

 

Majoriteten av enhetscheferna anser att det har blivit en mer professionell och enhetlig 

process sedan PFE tog över. I kommande citat kan vi se en av enhetscheferna berätta att även 

kandidaterna har upplevt det. ”Ja, Verket framstår som mer professionella hos kandidaterna, 

det är något som mina kandidater har kommenterat.” Enhetschef 1, Nord.  
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En annan enhetschef uttrycker att kvalitén måste ha ökat i och med en mer strukturerad 

process, vilket enhetschefen tror är positivt för Verkets varumärke.  
 

… kvalitén på rekryteringsarbetet måste ha höjts betydligt, vårt varumärke och goda rykte som 
arbetsgivarare måste ju också ha påverkats i positiv riktning. Just det där som man upplevde 
tidigare att det var lite hipp som happ på Verket. Det var folk som sökte jobb som inte fick 
någon återkoppling fastän de var helt klart kompetenta och relevanta för tjänsten. Enhetschef 3, 
Stockholm 

Vissa enhetschefer har också nämnt att de upplever att det blir som ett extra filter i och med 

att PFE håller en första intervju där de checkar av att kandidaterna uppfyller kraven, vilket gör 

att de i större utsträckning sitter i intervju med kvalificerade kandidater, se i citatet nedan. 
 
Ja, skillnaden är ju att man får personer, dels i den första gallringen då de går igenom mycket av 
de här kvalifikationsbitarna, ska-ha delarna och om man uppfyller de krav där så går de vidare. 
Det gör att jag inte ödslar någon tid, för det har ju hänt tidigare under intervjun att det visar sig 
att personen inte har något körkort fastän det var ett krav då. Det har sparat in en del tid tycker 
jag. Enhetschef 1, Väst 

 
En av enhetscheferna som också tror att det blir bättre kvalitet, menar att det sker i och med 

att det är åtminstone två som bedömer kandidaterna. Hen tror att två bedömare minskar risken 

för att olika val och beslut grundas på magkänsla och att det på så vis blir en form av 

kvalitétssäkring. 

 

När jag frågar vad som är det viktigaste när det gäller rekrytering svarar alla enhetschefer att 

det viktigaste är att få rätt medarbetare. I citatet nedan ser vi att en av enhetscheferna 

uttrycker att det viktigaste är att det blir rätt kandidat, att det går rätt till juridiskt sett och att 

det nya arbetssättet, kompetensbaserad rekrytering, fungerar.   

Det viktigaste med rekrytering är att det blir rätt, både att det blir juridiskt rätt genom hela 
processen men också att det blir rätt kandidat. Att mina behov och verksamhetens behov 
verkligen går från annonsen ner till kandidat, att det verkligen funkar, det är det viktigaste! 
Enhetschef 2, Nord 

Det är även en del enhetschefer som har uttryckt en nyfikenhet inför resultatet av 

förändringen, där de funderat på om PFE kommer att presentera bättre kandidater för dem. I 

citatet nedan är det en chef som berättar att hen är nöjd med sina tidigare rekryteringar och att 

det därför blir spännande att se hur PFE levererar. 

Det är jätteskönt, det är en tidsbesparing att inte ha det ansvaret fullt ut. Sen återstår att se vilka 
kandidater de presenterar i förhållande till hur jag har lyckats med mina rekryteringar tidigare, 
vilket jag tycker att jag har lyckats förhållandevis bra med, jag har hittat personer som har blivit 
riktigt duktiga handläggare och beslutsfattare. Det är väl den nyfikenheten som återstår att se om 
PFE levererar så som jag levererade. Enhetschef 1, Syd 
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Avslutningsvis har majoriteten av enhetscheferna uttryckt att det är svårt att bedöma huruvida 

det är värdeskapande, att de behöver gå längre tid för att de ska kunna göra en bedömning. I 

dagsläget kan enhetscheferna se att de får mer tid över för exempelvis medarbetare, något 

som de bedömer som ett värde för såväl medarbetare som enhetschefen själv. Men 

enhetscheferna har uttryckt att de måste få gå mer tid så att de kan se resultatet innan de kan 

bedöma om det är värdeskapande på fler sätt än att de får mer tid och att Verket för en mer 

kvalitativ rekryteringsprocess.  

Hur	  skulle	  rekryterande	  chef	  vilja	  se	  att	  relationen/processen	  utvecklas	  för	  att	  bli	  
mer	  värdeskapande?	  
Nedan presenteras de utvecklingsområden som jag har identifierat med hjälp av mina 

intervjuer med enhetscheferna. Efter intervjuerna transkriberats har jag delat in 

utvecklingsområdena i tre teman: flexibilitet, specialisering och utvärdering.   

Flexibilitet	  	  
En av enhetscheferna som visar att hen ser fram emot att använda sig av PFE:s hjälp, önskar 

ändå att det skulle vara frivilligt att använda sig av HR-enheten, vilket vi kan se i följande 

citat.  

… jag ser ju fram emot och tror att det kommer att funka bra att kunna beställa och bara få 
kandidater presenterade för sig, det känns som att vissa verksamheter rekryterar hela tiden. 
Däremot skulle jag vilja att det vara upp till enhetscheferna själva att bestämma om de ville 
använda sig av PFE eller inte. Enhetschef 2, Stockholm 

Specialisering	  	  
Hälften av enhetscheferna uttrycker en önskan om specialisering från PFE. En enhetschef 

uttrycker att det skulle vara bra om det fanns en avsedd rekryteringsspecialist för varje region. 

“Vore bra att ha en speciell rekryteringsspecialist per region”. Enhetschef 1, Nord. En annan 

enhetschef som också är inne på att PFE:s rekryteringsspecialister ska specialisera sig, tycker 

att de ska nischa sig på enheterna, för att de lättare ska veta vad respektive enhet efterfrågar. 

Samma enhetschef hoppas också att samarbetet med PFE ska bli bättre, hen förtydligar att det 

inte är dåligt idag men menar att det blir lättare att jobba ihop då man har gjort fler saker 

tillsammans.  

Ytterligare en enhetschef önskar att det fanns en extern aktör istället för flera, gärna med 

specifika rekryteringsspecialister som jobbar mot Verket. För att inte behöva förklara 

organisationens behov och speciella regler inför varje rekrytering, se citat nedan. 

Det är om man får en per region en upphandlad långsiktighet på ett bemanningsföretag, att det 
rekryteringsföretaget också har några få personer dedikerade till Verket. Som kan verksamheten, 
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organisationen, gångerna mellan företrädeslista och lite sådana saker så att man slipper att 
upprepa de delarna. Enhetschef 1, Väst 

Uppföljning	  
Avslutningsvis önskar de flesta enhetscheferna att få se hur utfallet blir av PFE:s rekrytering 

och att de sedan ska få utvärdera arbetet tillsammans med PFE. Enhetscheferna uttrycker att 

de vill ha en öppen dialog med PFE där de tillsammans ska diskutera vad som är bra och vad 

som kan bli bättre för att Verkets rekrytering ska bli ännu bättre.  

Först vill jag ju se resultatet. När regionsrekryteringen är klar hoppas jag att vi har 
återkopplingsmöten och att man kan vara öppen med vad som fungerar och vad som inte 
fungerar. Det här är ju första startkontrollen, om vi tar en orienteringsliknelse, jag hoppas att vi 
kommer att ha en dialog så att vi tillsammans med PFE kommer fram till något som är bra, 
kanske ännu bättre. Men det tror jag att PFE också vill. Vi är ju kunder och man vill ha nöjda 
kunder och ett bra samarbete så jag har svårt att tänka mig att de inte skulle vilja utvärdera.” 
Enhetschef 1, Stockholm 

	  

	  

	  

	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



	  
	  

	  

29	  

Analys	  
I detta avsnitt analyseras studiens empiriska resultat och relateras till teoretiska begrepp och 

tidigare forskning.	  

Hur	  upplever	  enhetscheferna	  rollen	  som	  beställare	  av	  rekrytering	  jämfört	  med	  att	  
själv	  ansvara	  för	  rekryteringsprocessen?	  
Utifrån det empiriska materialet tolkar jag det som att enhetscheferna överlag har en positiv 

inställning till den aktuella HR transformationen, även om de kan se både för- och nackdelar 

med det nya arbetssättet och rollfördelningen. På ett liknande sätt som i föregående kapitel 

presenterar jag de sex teman jag har identifierat som berör tid, kontroll och kvalité, samt 

flexibilitet, stress och roll. 

Tid	  
Det empiriska materialet visar att samtliga enhetschefer ser det som en tidsvinst att inte längre 

vara huvudansvarig för rekryteringsprocessen. Jag har dock uppfattat två olika typer av 

tidsbesparing där den ena handlar om att enhetschefer uttrycker att de har varit inne i en 

konstant rekryteringsprocess på grund av hög personalomsättning eller utökad verksamhet. 

Den andra typen handlar om att enhetscheferna upplever att rekrytering är en tidskrävande 

process som är svår att hinna med parallellt med det vardagliga arbetet och redan befintliga 

medarbetarna. I Boglinds et al. (2013) är HR-transformationens resultat inte lika tydligt en 

tidsbesparing, utan flera av linjecheferna upplevde till och med att deras arbetsbörda blev 

tyngre i och med HR transformationen. Att samma typ av organisationsförändring, som 

genomförts i Boglinds et al. (2013) studie, upplevs så olika av Verkets enhetschefer är 

anmärkningsvärt. 

Kontroll	  
Utifrån mina data kan jag se att nästan alla enhetschefer upplever att det har tappat lite 

kontroll i och med att det är PFE som ansvarar för rekryteringsprocessen. Hälften av 

enhetscheferna berättar att de saknar tillgång till it-rekryteringsverktyget Reach Mee, då de 

menar att de tappar fingertoppskänslan för de sökande kandidaterna samt att de är oroliga för 

att PFE ska missa en bra kandidat. Dessutom är samarbetet med PFE relativt nytt och 

enhetscheferna har därför inte hunnit bygga upp något förtroende för PFE ännu. I linje med 

min analys visar Jacobsen (2013) att medarbetare kan känna rädsla för det okända och reagera 

på ändrade maktförhållanden. Som några enhetschefer uttrycker tror de att kontrollbehovet 

kommer att växa bort med tiden och att de får lära sig att förlita sig på PFE:s kunskaper. Det 

är något som styrks av Boglind et al. (2013) som menar att bygga förtroende och relationer tar 
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tid. Med stöd av min empiri tolkar jag det därför som så att enhetscheferna känner ett visst 

motstånd inför att lämna över ansvaret till PFE eftersom att de ännu inte har fullt förtroende 

för dem.  

Kvalité	  
En av enhetscheferna har reagerat på att PFE gör sina första intervjuer, i exemplet med 

beslutsfattare, över telefon. Enhetschefen tycker inte att det är bra då hen menar att de 

minskar på kvalitén till fördel för effektivitet. Enligt Boglind et al. (2013) ska HR-processerna 

vara både kvalitativa och effektiva men precis som ovan verkar det som att effektivitet får en 

större tyngd, på bekostnad av kvalité. 

Flexibilitet	  
Boglinds et al. (2013) visar på att organisationer har haft problem med HR-transformationens 

dualitetsperspektiv där en av motsatserna blir mer dominerande. Något som även jag har stöd 

av i mina data när det gäller bristande flexibilitet, eller stelbenthet som en av enhetscheferna 

uttrycker det. Där handlar det om att enhetschefen upplever en bristande flexibilitet när hen 

vill utöka sin beställning efter att rekryteringsprocessen är igång.   

Stress	  
Tre av enhetscheferna upplever att PFE:s medarbetare verkar stressade. En av de 

enhetscheferna poängterar att de sköter jobbet bra och att det inte är något som saknas men att 

hen ändå får intrycket av att de är stressade. Det kan vara problematiskt då Johnson et al. 

(2014) menar att linjechefernas tillfredsställelse främst handlade om att rekryterarens 

serviceinriktade bemötande och att de mötte organisationens behov. Författarna förtydligar att 

det var hur linjecheferna upplevde att de fick service och stöd som genererade värde.  

Roll	  
I Boglinds et al. (2013) studie såg författarna att linjechefernas roller förändrades och att 

linjecheferna upplevde att de fick en ökad arbetsbelastning i och med organisationernas HR-

transformationer, samt att de fick nya arbetsuppgifter som de inte tyckte borde tillhöra deras 

roll. Verkets enhetschefers svar går inte i linje med författarnas upptäckt. Verkets 

enhetschefer uttrycker istället att de får mer tid för exempelvis redan befintliga medarbetare 

och att förändringen inte ändrar utan snarare förstärker deras roll. En annan enhetschef menar 

att förändringen ligger i att hjälpen är en annan och ytterligare en enhetschef berättar att hen 

fortfarande känner att det är hen som har kommandot.  
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I samband med kandidaternas möjlighet att överklaga enligt Anställningsförordningens 21§ 

visar dock flera av enhetscheferna en viss oro över vem som ansvarar för eventuella 

överklaganden. 

Upplever	  den	  rekryterande	  chefen	  att	  arbetssättet	  är	  värdeskapande,	  i	  så	  fall	  hur?	  	  
På ett liknande sätt som i föregående kapitel presenterar jag de två teman jag har identifierat 

som berör tid och kvalité. 

Tid	  
Att enhetscheferna får mer tid till annat är en aspekt som jag har kategoriserat som 

värdeskapande.  

I resultatet kunde vi också se att en av enhetscheferna uttryckte att det hade varit omöjligt att 

tillgodose hens behov på 61 nya medarbetare på egen hand och att PFE:s hjälp därför var 

ovärderlig. Jacobsen (2013) diskuterar tre olika typer av uppslutning, där 

nödvändighetsuppslutning är en av dem. Om det inte vore för att samma enhetschef uttalar sig 

positivt i resten av intervjun och även i stycket om introduktion nedan skulle man kunna 

koppla ihop det med nödvändighetsuppslutning eftersom att det vore alltför kostsamt att inte 

acceptera den aktuella HR-transformationen med tanke på tid och arbetsbörda.   

 

Samma enhetschef uttrycker att hen får mer tid till att planera en bra introduktion för nya 

medarbetare och menar därför att det skapar värde även för nyanställda. Det understöds med 

tidigare forskning där Lindelöw (2008) menar att vilken introduktion medarbetaren får är 

avgörande för medarbetarens trivsel och hur snabbt denne kommer in i arbetet. Här ser vi 

snarare tecken på affektiv uppslutning (Jacobsen, 2013) då enhetschefen med entusiasm ser 

att förändringen är bra för medarbetarna. 

Kvalité	  
Enhetscheferna upplever att PFE:s medarbetare är professionella. Professionella HR-

medarbetare är en av Ulrich & Brockbanks (2007) grundbultar för värdeskapande HR. Med 

stöd av mina data kan jag se att inte bara enhetscheferna upplever det nya arbetssättet och 

PFE:s medarbetare som professionella, en av enhetscheferna berättar att även kandidaterna 

har kommenterat det. Ett mer professionellt arbetssätt och rekryterare menar en av 

enhetscheferna är bra för Verkets varumärke då det tidigare har fungerat dåligt med bland 

annat återkoppling.   
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Enhetscheferna upplever att rekryteringsprocessen har fått en högre kvalité. Dels för att de 

kommer in i ett senare skede där PFE redan har valt ut de mest intressanta kandidaterna, 

vilket gör att enhetscheferna träffar kandidater som når upp till kraven. Dels för att det är 

åtminstone två olika personer som gör bedömningen om en kandidat är lämplig eller inte, 

vilket gör att de måste utgå ifrån kravspecifikationen och kunna motivera sina val. En av 

enhetscheferna menar på så vis att man minskar risken för att välja kandidater efter 

magkänsla. Att använda sig av en strukturerad rekryteringsprocess som baseras på kompetens 

istället för magkänsla menar även Lindelöw (2008) höjer kvalitén på rekryteringen. 

 
En av enhetscheferna som är nöjd med sina rekryteringar uttrycker en nyfikenhet/ skepsis till 

hur PFE kommer att leverera i jämförelse med hur hen har lyckats med sina rekryteringar. 

Enhetschefen menar att det är skönt med en tidsbesparing men att det blir intressant hur PFE 

kommer att leverera. Ulrich & Brockbank (2007) trycker på att det är viktigt att HR:s 

processer håller hög standard och levererar värde.  

 
Jacobsen (2013) menar att en organisationsförändring kan klassas som genomförd när 

majoriteteten av organisationens medarbetare har ändrat sitt beteende. Författaren menar det 

kan vara svårt att avläsa en organisationsförändrings resultat, bland annat på grund av att det 

kan vara långa processer som kan vara svåra att bedöma precis efter implementeringen. 

Boglind et al. (2013) konstaterar att värdeskapande som ord är diffust vilket gör det svårare 

att veta när HR har skapat värde samt att det ofta bygger på användningsvärde som är kopplat 

till relationer som tar tid att bygga upp. Precis som tidigare forskning tycker enhetscheferna 

att det är svårt att göra en bedömning om HR-transformationens resultat och om det är 

värdeskapande. Än så länge har det mest kunnat uttala sig om själva rekryteringsförfarandet 

och om PFE:s professionalism och bemötande eftersom att det är få medarbetare som har 

hunnit komma in i arbetet.   

Hur	  skulle	  rekryterande	  chef	  vilja	  se	  att	  relationen/processen	  utvecklas	  för	  att	  bli	  
mer	  värdeskapande?	  	  
På ett liknande sätt som i föregående kapitel presenterar jag de utvecklingsområden jag har 

identifierat som berör flexibilitet, specialisering och uppföljning. 

Flexibilitet	  
En av enhetscheferna tycker att det borde vara frivilligt att använda sig av PFE:s hjälp vid 

rekrytering. Ulrich & Brockbank (2007) önskar en balans mellan flexibla och standardiserade 
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processer med det som argument borde enhetscheferna få välja själva om de vill använda sig 

av PFE eller inte. Författarna belyser också vikten av en hög standard på HR-processerna och 

professionella medarbetare för en bra leverans. Även Lindelöw (2008) trycker på att 

rekrytering ska vara en standardiserad process som utgår ifrån verksamhetens mål. Författaren 

menar också att det krävs att den som rekryterar har organisationens strategier och utmaningar 

i bakhuvudet när man gör en behovsinventering.  

Specialisering	  
Utifrån mina data kan jag se att enhetscheferna efterlyser olika typer av specialisering för att 

underlätta samarbetet samt att de vill att PFE och de externa aktörerna ska ha större 

kännedom om deras enhet, region och Verket som organisation. Enhetscheferna får medhåll 

från Hindle (2005), när det gäller externa aktörer, som menar att det underlättar att använda 

sig av en istället för flera leverantörer för att underlätta för de internt anställda.     

Uppföljning	  
Majoriteten av enhetscheferna har svarat att de vill sitta ner tillsammans med PFE, både direkt 

efter en genomförd rekryteringsprocess och en tid efter för att utvärdera vad som har varit bra 

och vad som kan bli bättre. Enhetscheferna önskar en öppen dialog för att arbetssättet ska bli 

så bra som möjligt. Ulrich & Brockbank (2007) menar att dialog och utvärdering är en 

förutsättning för att värdeskapande HR ska fungera. Författarna menar att linjechefer bör vara 

tydliga med sina förväntningar och följa upp HR:s standarder kontinuerligt för att möjliggöra 

ett gott samarbete där HR skapar värde för sina kunder.  

 

Lindgren (2014) menar att det råder en utvärderingsnorm, det gör att många organisationer 

utvärderar för utvärderandet skull. Författaren understryker vikten av att innan utvärderingen 

skapas och genomförs bör man fundera på syftet med utvärderingen och hur resultatet är tänkt 

att användas samt att det är viktigt att använda sig av valida indikatorer.  
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Diskussion	  
Här lyfts centrala slutsatser i förhållande till studiens övergripande syfte och frågeställningar.  

Metoddiskussion	  	  
Mitt val av semistrukturerade intervjuer har varit en styrka i min studie då det har varit 

passande för studiens syfte och frågeställningar. Eftersom att jag ville undersöka 

enhetschefernas upplevelser av HR-transformationen hade det varit svårare att använda sig av 

en kvantitativ metod.  

Genom hela uppsatsen har jag arbetat på ett strukturerat sätt och försökt hantera alla intervjuer 

på samma sätt både innan, under och efter. Det blev dock två personliga intervjuer och resten 

gjordes över telefon. Om samtliga intervjuer hade varit personliga tror jag att det hade lett till 

ännu större material och fylligare beskrivningar. Men utan telefonintervjuerna hade urvalet 

krympt avsevärt. Jag upplever att jag uppnådde en mättnad med mina åtta intervjuer. Det hade 

dock varit intressant att intervju en enhetschef som hade hunnit jobba med medarbetare som 

kommit från PFE:s process för att lättare kunna uttala sig om resultatet.  

Då jag ansåg att begreppet värdeskapande var ett diffust ord och var tveksam till att 

enhetscheferna skulle förstå vad det innebar, valde jag att operationalisera begreppet i mina 

frågeställningar. Efter att jag transkriberat och meningskoncentrerat mina intervjuer lyfte jag 

sedan vad jag uppfattade att enhetscheferna upplevde som värdeskapande. Det är något som 

jag tror kan påverka metodens resultat, om någon annan hade gjort en liknande studie 

kommer de kanske fram till andra teman, då de lägger in andra saker i begreppet 

värdeskapande. Trots det tror jag att en operationalisering är ett bättre val än att använda sig 

av begreppet värdeskapande i intervjufrågorna, då enhetscheferna som mest troligt inte är 

insatta i modellen skulle behöva associera fritt till begreppet i sitt svar.  

Med tanke på att jag har intervjuat enhetschefer från olika regioner, enheter med olika kön, 

ålder och erfarenhet har jag fått ett brett material. Jag tror därför att om någon annan hade 

upprepat min studie så hade man fått ett liknande resultat.  

Eftersom att HR-transformation är en av de stora trenderna inom HR anser jag att 

generaliserbarheten i denna studie är hög. Med hjälp av organisationsbeskrivningen kan 

läsaren lättare avgöra om studien går att generalisera till sin specifika organisation.  
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Slutsatser	  
Syftet med den aktuella studien har varit att undersöka om enhetscheferna upplever HR-

transformationen värdeskapande och hur de vill se en fortsatt utveckling inom det nya 

arbetssättet. Min samlade slutsats utifrån studiens empiri pekar på att så gott som alla 

enhetschefer är överlag positiva till förändringen. Enhetscheferna upplever att de får mer tid 

för enheten och redan befintliga medarbetare i och med att PFE har huvudansvaret för 

rekryteringen. I samma utsträckning som tidsfaktorn har kommit på tal, har enhetscheferna 

uttryckt att de inte har samma kontroll över rekryteringen längre. Två nackdelar som några 

enhetschefer har lyft är att de upplever att PFE:s rekryteringsförfarande har vissa brister när 

det gäller flexibilitet och kvalité. En av enhetscheferna menar att det är en viss stelbenthet då 

hen som enhetschef inte kan utöka sin beställning med fler kandidater några veckor in i 

processen. En annan enhetschef anser att telefonintervju som första intervju inte är lämpligt 

utan att det påverkar processens kvalité. Tre av enhetscheferna har upplevt att PFE:s 

medarbetare som stressade, något som jag tror försämrar enhetschefernas kundupplevelse 

med tanke på att Johnson et al. (2014) konstaterar att ett serviceinriktat bemötande var viktigt 

för linjechefens upplevelse av värde. Boglind et al. (2013) fann i sin studie att enhetschefernas 

roll förändrades i och med HR-transformationen. När jag däremot har frågat mina 

enhetschefer om de upplever att deras roll har förändrats har samtliga svarat nej. De menar 

snarare att rollen har förstärkts och att det är tiden och hjälpen som har förändrats.      

Kan organisationens rådande situation, det vill säga ett enormt behov på 1 500 nya 

medarbetare innan årets slut, vara en av orsakerna till att enhetscheferna upplever den här 

organisationsförändringen så pass positivt? En av enhetscheferna uttrycker att det skulle vara 

omöjligt att sköta rekryteringen på samma sätt som tidigare eftersom att behovet är så stort. 

Jag förstår enhetschefernas uppslutning som affektiv, där drivkraften är att de tror att 

förändringsinitiativet kommer ha en positiv inverkan på organisationen. Med stöd av mina 

data anser jag även att Verkets situation sätter enhetscheferna i någon form av 

nödvändighetsuppslutning, vilket förstärker den affektiva uppslutningen. En annan orsak som 

jag menar har bidragit till det positiva mottagandet av organisationsförändringen är att det är 

just chefer som den här förändringen berör till största del. I och med deras chefskap har de fått 

vara med och påverka förändringen i en viss mån vid exempelvis skapandet av 

rollbeskrivningar och kravprofiler. Det nya arbetssättet har även implementerats successivt 

parallellt med att PFE var ute och diskuterat organisationsförändringen, samt att de bjöd in till 

en heldagsföreläsning om kompetensbaserad rekrytering.   
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Enhetscheferna upplever att det nya arbetssättet är värdeskapande i termer av tid och kvalité. 

Tiden är värdeskapande då enhetscheferna upplever att de kan fokusera mer på färre 

arbetsuppgifter, vilket gör att deras roll känns mindre splittrad. En enhetschef poängterar även 

att förutsättningarna för att kunna skapa en god introduktion har ökat då hen har fått mer tid. 

Kvalitén har ökat, det menar flera av enhetscheferna då de anser att PFE:s medarbetare är 

professionella. Majoriteten av enhetscheferna upplever också att rekryteringsprocessen har 

blivit mer enhetlig och professionell, vilket även kandidaterna har kommenterat. Vissa 

enhetschefer har sagt att PFE:s hjälp gör att det blir ett extra filter som resulterar i att de 

kandidater som enhetscheferna intervjuar håller en högre kvalité. Det är dock flera 

enhetschefer som är nyfikna på resultatet av PFE:s leverans, där de undrar om PFE kommer 

att kunna leverera bättre kandidater än vad enhetscheferna har lyckats med hittills. 

Majoriteten av enhetscheferna menar också att det är svårt att bedöma om det nya 

rekryteringsförfarandet är värdeskapande och att de måste gå längre tid innan de kan uttala 

sig.  

I dagsläget uttrycker enhetscheferna att det är främst processen och PFE:s medarbetares 

professionalism inom rekrytering som är värdeskapande. Det tror jag hänger ihop med att det 

tar tid innan enhetscheferna kan se resultatet av PFE:s leverans, då rekrytering är en lång 

cykel som tar lång tid innan det går at se effekterna. Om studien skulle göras om två år från 

nu tror jag att värdet kommer handla mer om relation, samarbete och stöd.  

Enligt enhetscheferna bör det nya arbetssättet vara mer flexibelt, specialiserat och få utrymme 

för uppföljning. En av enhetscheferna tycker att det skulle vara frivilligt att använda sig PFE:s 

hjälp vid rekrytering. Hälften av enhetscheferna har uttrycket en önskan om någon form av 

specialisering från PFE:s och de externa aktörernas sida. De vill att PFE ska dela upp sina 

rekryteringsspecialister så att de ansvarar för olika regioner och för olika enhetstyper. 

Efterfrågan om mer specialiserade externa aktörer handlar om att de vill att PFE använder sig 

av endast en extern aktör, som gärna har medarbetare avsedda för Verket, för att slippa gå 

igenom organisationen och den offentliga sektorns speciella regler inför varje ny rekrytering. 

Majoriteten av enhetscheferna har svarat att de vill utvärdera de genomförda rekryeringarna 

tillsammans med PFE. De önskar en öppen dialog där de tillsammans ska kunna utveckla 

arbetssättet.   

Ska det vara frivilligt att använda sig av PFE:s hjälp, eller finns det någon poäng med att det 

är krav på att använda sig av PFE? I enlighet med värdeskapande HR kan man argumentera 
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för att det ska vara frivilligt eftersom att det är kunden som definierar vilka aktiviteter som är 

värdeskapande. Lindelöw (2008) trycker dock på vikten av att rekrytering är en 

standardiserad process som utgår ifrån organisationens mål och att den som rekryterar har 

verksamhetens strategier och utmaningar i åtanke. Jag menar att det är en lättare uppgift för 

en utomstående expertenhet som har en uppgift på sitt bord än för en belastad enhetschef med 

många järn i elden. När det gäller specialisering förespråkar jag precis som Hindle (2005) en 

extern leverantör för att underlätta samarbetet och för sparar tid för enhetscheferna. En 

leverantör med medarbetare avsedda för Verket gör att enhetscheferna inte behöver förklara 

verksamheten och dess behov samt vilka regler som gäller inom offentlig verksamhet inför 

varje ny rekrytering.  

Enhetschefernas intresse inför uppföljning av det nya arbetssättet bådar gott då Ulrich & 

Brockbanks (2007) menar att kontinuerlig utvärdering och dialog är en förutsättning för ett 

värdeskapande HR. I enlighet med Lindgren (2014) ser jag vissa risker i utvärderingsarbete, 

dels att det ofta utförs på rutin utan vidare eftertanke hur på resultatet sedan ska användas. I 

PFE:s rekryteringsstrategi kunde vi läsa att rekryteringen ska vara värdeskapande av egen 

erfarenhet från den här studien vet jag att det är ett begrepp som är svårt att fånga och skapa 

valida indikatorer för. Därför ser jag en risk för att PFE väljer att mäta kvantitativa och mer 

mätbara faktorer istället för att de bryter ner exempelvis värdeskapande i olika indikatorer. 

Följden av att Ulrich & Brockbank (2007) väljer att inte definiera begreppet värdeskapande 

HR närmare, än att det är mottagaren som definierar värdet ökar möjligheten hos olika typer 

av organisationer att använda sig av modellen. Deras vaga definition leder också till högre 

krav för organisationerna att definiera vad värdeskapande innebär i just deras verksamhet.   

Organisationer och företag vill ha rätt medarbetare. Då Verket är en myndighet som hanterar 

känsliga och komplexa juridiska frågor ökar vikten av rätt person på rätt plats. En kvalitativ 

rekryteringsprocess som går rätt till ur juridisk synpunkt är viktig för att behålla förtroendet 

som myndighet. Det är även viktigt ur ett tidsperspektiv och för hur kandidaterna upplever 

Verket som arbetsgivare. Samtliga enhetschefer stämmer in i uppsatsens rubrik ”det viktigaste 

med rekrytering är att det blir rätt, juridiskt riktigt och rätt person”. 

Vidare	  forskning	  
Denna studie undersöker om enhetschefer upplever HR-transformation som värdeskapande. 

Utifrån mina resultat hade det varit intressant att i vidare forskning undersöka hur 

enhetscheferna hade upplevt HR-transformationen om det hade varit en mer ”normal” 
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arbetsbelastning med enstaka rekryteringar. Med tanke på att den här studien har ägt rum så 

pass nära implementeringen vore det spännande att följa upp vad som är värdeskapande om 

två år. Jag ser även ett behov av att undersöka hur insatta och införstådda HR-medarbetarna, 

som ska leverera värde, är med värdeskapande HR som begrepp. Avslutningsvis hade det 

varit intressant att studera HR-transformation ur en annan synvinkel exempelvis se det från 

HR-medarbetarnas eller kandidaternas perspektiv.    

	   	  



	  
	  

	  

39	  

Referenslista	  
 Boglind, A., Hällsten, F., &Thilander, P. (2013) HR transformation på svenska, om 

organisering av HR-arbete. Lund: Studentlitteratur AB 

Brinkmann, S., Kvale, S. (2009) Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur 

AB 

Bryman, A. (2012) Samhällsvetenskapliga metoder. 2 uppl. Malmö: Liber AB 

Farndale, E., Paauwe, J., & Hoeksema, L. (2009) In-sourcing HR: shared service centres in 

the Netherlands. The International Journal of Human Resource Management, (20), 544-561 

Fernández-aráoz, C. (2014) 21st-Century talent spotting. Harvard Business Review, 92 (6), 

46-54  

Glavå, M. (2011) Arbetsrätt. 2 uppl. Lund: Studentlitteratur AB 

Hindle, J. (2005) HR outsourcing in operation: critical success factors. Human Resource 

Management International Digest, 13, 39-42 

Jacobsen, D.I. (2013) Organisationsförändringar och förändringsledarskap. Lund: 

Studentlitteratur AB 

Janssen, M., & Joha, A. (2006) Motives for establishing shared service centers in public 

administrations. Int ernational Journal of Information Management, (26), 102-115 

Johnson, G., Wilding, P., & Robson, A. (2014),"Can outsourcing recruitment deliver 

satisfaction? A hiring manager perspective", Personnel Review, (43), 303 – 326 

Liker J.K. (2004) The Toyota Way. Malmö: Liber AB 

Lindeberg, T., Månson, B. (2010) HR-trender i Sverige. Rapport från Cranetundersökning 

2008-2009. Uppsala: Institutet för Personal- och Företagsutveckling AB 

Lindelöw, M. (2008) Kompetensbaserad personalstrategi. Stockholm: Natur och kultur 

Lindgren, L. (2014) Nya utvärderingsmonstret- Om kvalitetsmätning i den offentliga sektorn. 

Lund: Studentlitteratur AB 



	  
	  

	  

40	  

SFS 1994:373. Anställningsförordning (1994:373) Finansdepartementet. Hämtad 15, maj, 

2015, http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/ 

Anstallningsforordning-19943_sfs-1994-373/ 

Ulfsdotter Eriksson, Y. (2013) Personalvetenskap-som förhållningssätt. Stockholm: Liber AB 

Ulrich, D., & Brockbank, W. (2007) Värdeskapande HR. Malmö: Studentlitteratur AB 

Vetenskapsrådet (2010). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning. Hämtad 8, april, 2015 http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  
	  

	  

41	  

Bilaga	  1	  
Intervjuguide 

o Berätta lite kort om din enhet och hur länge du har jobbat som enhetschef på Verket. 

Hur många anställda? Befattningar, personalomsättning? Ny/ gammal enhet? Något 

specifikt för er ort? 

o Om vi tänker tillbaka till innan PFE tog över ansvaret för personalförsörjningen hur 

såg processen ut när du behövde fler medarbetare till din enhet?  

o Vad har du för erfarenhet av att beställa rekrytering? Och hur ser det ut idag? Hur går 

du tillväga? Vad har du för ansvar och arbetsuppgifter? Hur ser kontakten med PFE 

ut?  

o Hur är det att gå från att vara ansvarig för rekryteringsprocessen till att idag beställa 

rekrytering från PFE? (Vad är din inställning till den här förändringen?) Vad är 

skillnaden? Vad är bättre? Något som är sämre? 

o Har den här förändringen påverkat din roll som enhetschef? I så fall hur?  

o Hur blev utfallet av förändringen som du ser det??  

-tid, effektivitet 

-kompetens 

-transparens 

-bemötande, lyhördhet 

-kontakt, dialog, information 

-kvalité (kompetens), flexibilitet, deadlines 

-mervärde? 

o Anser du att du fick ut det du önskade när du fyllde i PFE:s beställningsblankett? Om 

inte, vad saknade du?  

o Hur skulle du vilja att relationen/ samarbetet/ arbetssättet med PFE skulle utvecklas 

för att bli ännu bättre? Vad är viktigast för dig?  

 

o Något som du vill tillägga något jag har missat att fråga? 

o Tack för ditt deltagande, min uppsats ska vara klar i juni, då skickar jag slutprodukten 

till dig om du vill? 
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Bilaga	  2	  
Hej, 

Jag heter Linda Eriksson och jag läser sista terminen på personalvetarprogrammet i Umeå. 

Just nu skriver jag min C-uppsats på Verkets personalförsörjningsenhet.  

På uppdrag av personalförsörjningsenheten (PFE) kommer min uppsats att handla om den 

aktuella HR-transformationen där ni enhetschefer har gått från att ansvara för hela 

rekryteringsprocessen till att beställa rekrytering från Personalförsörjningsenheten. Jag är 

bland annat intresserad av att få veta hur rekrytering gick till tidigare, vad ni, enhetschefer, 

har för inställning till organisationsförändringen samt hur ni skulle vilja se att 

rekryteringsprocessen och kontakten med personalförsörjningsenheten skulle utvecklas. Syftet 

är att undersöka hur ni upplever förändringen gällande rekrytering och se vilka 

förbättringsområden som finns. 

För att få veta detta behöver jag därför er hjälp, då jag har tänkt använda kvalitativa intervjuer 

som metod. Intervjun där jag kommer att intervjua er, en och en kommer ta cirka 40 minuter.  

Jag har valt att kontakta dig eftersom att du enligt uppgifter (PFE:s enhetschef) dels har jobbat 

tillräckligt länge som enhetschef så att du har rekryterat enligt tidigare arbetssätt samt att du 

har hunnit beställa hjälp med rekrytering från Verkets personalförsörjningsenhet. Har du 

möjlighet att delta i en intervju? Svara i så fall på det här mailet så snart som möjligt, gärna 

innan fredag den 10 april och ange vilken/vilka av intervjutiderna (se nedan) som passar dig 

bäst. 

Tack på förhand! 

Vänlig hälsning, 

Linda Eriksson 

Intervjutider 

 

 

	  


