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Sammanfattning  
 
I samband med att globaliseringen ökar ställs också ökade krav på organisationer. 

Konkurrenterna finns över hela världen vilket medför att organisationer ständigt måste 

utvecklas för att stå sig i den hårda konkurrensen; för att överleva. En 

organisationsförändring är en utmaning och det krävs en tydlig målbild och vision i arbetet 

för att kunna få med medarbetarna ”på tåget”. Enligt Ulrich (1998) kan HR ha kompetens att 

agera förändringsagent och därmed bistå organisationens ledning i förändringsarbetet med 

att hantera de utmaningar som kan uppstå och skapa förutsättningar för en effektiv 

förändringsprocess. 

 

Syftet med studien är att undersöka hur HR kan arbeta för att skapa förutsättningar för 

organisationsförändring inom universitets-/högskolesektorn och däri identifiera 

framgångsfaktorer och utmaningar. Uppsatsen bygger på kvalitativ metod med en 

hermeneutisk ansats där teman delvis har satts upp på förhand och en abduktiv strategi valts 

för arbetet. 

 

Resultaten visar att HR inte har den funktion och position internt i de studerade 

organisationerna som krävs för att aktivt kunna bidra i förändringsarbete som en 

förändringsagent. Däremot visar resultatet att HR i de undersökta fallen bidrar i 

förändringsarbete genom att de arbetar för att stödja organisationens chefer i deras ledarskap 

samt att de har kunskap kring viktiga aspekter i förändringsprocesser. Respondenterna 

framhåller att för att skapa förutsättningar för att lyckas i förändringsarbete krävs det ett 

tydligt syfte och en klar målbild för arbetet, vilken också måste förankras internt. Vidare är 

information och kommunikation viktigt och detsamma gäller även vikten av att skapa 

möjligheter för delaktighet och struktur för arbetet. De största utmaningarna som HR möter 

relaterar till ledarskapet och den organisationskultur som finns inom de studerade lärosätena. 

Organisationskulturen i sig kan också vara förklaringen till varför HR inte har funktionen 

och positionen som strategisk partner i de undersökta fallen.   
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1. INLEDNING 
I detta kapitel ges en bild av varför det valda ämnesområdet är intressant att titta närmare 

på. Vidare presenteras uppsatsens syfte, frågeställningar, avgränsning och disposition.  

 

I dagens samhälle är globalisering någonting självklart och vi kan inte bortse från den 

påverkan som omvärlden har på en organisation. Konkurrensen företag emellan är idag inte 

enbart lokal eller nationell, utan internationell. Konkurrenterna finns över hela världen och 

det leder till att organisationer ständigt måste utvecklas för att stå sig i den hårda 

konkurrensen; för att överleva. Detta medför att organisationsförändringar blivit allt 

vanligare. Förändring likställs med utveckling, vilket kommit att bli en naturlig del av 

verksamheten (Ahrenfelt, 2001; Angelöw, 1991).  

 

En organisationsförändring är en utmaning. För att kunna få med alla medarbetare ”på tåget” 

krävs en tydlig målbild och vision. Det måste tydliggöras varför förändringen ska 

genomföras för att medarbetarna ska kunna se nyttan av den. Initiativet till förändringar 

kommer oftast uppifrån i organisationen, från ledningen, och ska därefter förankras 

(Angelöw, 1991). Första och andra linjens chefer är de som har den dagliga kontakten med 

medarbetarna och också de som kan ha den tuffaste situationen när det kommer till 

förberedelsearbetet då reaktionerna från medarbetarna kan variera kraftigt mellan olika 

individer och i olika delar av förändringsprocessen (Ahrenfelt, 2001; Angelöw, 1991). En 

tydlig strategi och ett bra stöd internt i organisationen genom dessa förändringsprocesser är 

därför nödvändig.  

 

Enligt Ulrich (1998) kan human resources (HR) ha kompetens att agera som så kallade 

förändringsagenter. HR- medarbetare kan därmed använda sin kompetens till att bistå i 

arbetet och på så sätt arbeta för att underlätta förändringsarbetet inom organisationen. HR 

kan arbeta utifrån ett managementperspektiv och hjälpa ledningen implementera 

förändringarna genom att förmedla målbild och vision samtidigt som de har kunskaper om 

verksamheten och också kan ta tillvara medarbetarnas kompetens (Ulrich, 1998). De 

strategier som HR använder i förändringsarbetet blir därför viktiga och bör, för att vara 

framgångsrika, ligga i linje med ledningens strategier (Kalyani & Sahoo, 2011). 

1.1 Problemområde 
Det är inte enbart privata företag som genomgår organisationsförändringar i syfte att 

effektivisera verksamheterna. Även offentliga organisationer, såsom bland annat högskolor 

och universitet, påverkas av omvärldsfaktorer och politiska beslut (Ekberg, 2012), vilka kan 

generera förändringsprocesser även inom dessa organisationer. 

 

Det är en utmaning att organisera om en verksamhet oavsett typ av organisation. När 

människor är involverade är det naturligt att det också kommer olika reaktioner i samband 

med processen. Dessa reaktioner är något som förändringsledare behöver kunna hantera. 

Medarbetarna är den viktigaste resursen som finns inom organisationer, utan dem skulle 

ingen utveckling av verksamheten kunna ske (Kalyani & Sahoo, 2011). Företagen har under 

en tid levt med en ökad internationell konkurrens som ställt krav på ständig utveckling och 

effektivisering. Vinstsyftet som kännetecknar ett företag blir här ett tydligt verktyg och 

motiv till förändringarna. Det syftet skiljer sig från ett lärosäte som sysslar med utbildning 

och forskning. Inom universitet och högskolor finns också en tradition kopplat till bland 

annat det kollegiala inflytandet (Haake, 2004), vilket innebär att medarbetare som innehar 

en doktorsexamen inom organisationens kärnverksamhet äger stort inflytande i 

beslutsprocessen. Det existerar inte på samma sätt inom det privata näringslivet. 
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Organisationskulturen kan därmed spela en viktig roll när det kommer till genomförandet av 

organisationsförändringar. 

 

Utifrån detta går det att tänka sig att förutsättningarna i ett förändringsarbete inom 

universitet/högskola särskiljer sig något; de ställer något andra krav på interna strategier och 

stöd med anledning av organisationskultur och interna strukturer, till exempel rörande 

chefsleden. Frågan är hur HR kan arbeta för att skapa förutsättningar för förändringsarbete 

inom universitet/högskola.  

1.2 Syfte 
Syftet med studien är att undersöka hur HR kan arbeta för att skapa förutsättningar för 

organisationsförändring inom universitets-/högskolesektorn och därigenom identifiera 

framgångsfaktorer och utmaningar. 

  

Studien utgår från ett HR- perspektiv. Med HR- perspektiv avses organisationens interna 

HR- strategier och stöd till chefer som ges av HR- avdelningen eller motsvarande. Resultatet 

av studien kommer att sättas i relation till den utveckling som Ulrich och Brockbank (2007) 

menar att HR- arbetet har haft de senaste åren och trenden mot att HR mer intar en strategisk 

roll/partner inom organisationer, det som allmänt kallas HR- transformation (Ulrich & 

Brockbank, 2007; Boglind, Hällsten & Thilander, 2011). 

1.3 Frågeställningar 
För att besvara studiens syfte ligger följande frågeställningar till grund: 

1. Vad anser HR är viktigt att tänka på i samband med en organisationsförändring? 

2. Vilka utmaningar upplever HR att de möter i en organisationsförändringsprocess 

kopplat till generella aspekter i förändringsarbete, ledarskap, medarbetarskap och 

motivation samt organisationskultur och hur anser HR att dessa ska bemötas? 

3. Finns det likheter och skillnader i hur HR arbetar med förändringsarbete mellan olika 

lärosäten och hur kan dessa likheter och skillnader förstås och förklaras? 

1.4 Avgränsning 
Studien avser att fokusera på förändrings-/utvecklingsarbete, närmare bestämt 

organisationsutvecklingar/förändringar inom universitets- och högskolesektorn. En 

organisationsförändring kan, enligt Kurt Lewin, delas in i tre delar (Armenakis, Harris & 

Mossholder, 1993): unfreeze, change/transition och refreeze. Det är inte alltid dessa tre delar 

löper separerat och efter varandra, utan de två första delarna kan gå delvis hand i 

hand/parallellt. Dock kommer den här studien att fokusera på de inledande delarna av en 

förändrings-/utvecklingsprocess, vilket kan likställas med unfreeze och change/transition. 

Orsaken till detta är att det framförallt är i denna del av processen som det blir ett faktum 

inom organisationen att något ska förändras genom att ett formellt beslut har fattats om att 

förändringsarbetet ska genomföras. Därmed kan reaktionerna bland medarbetarna komma. 
 

Ytterligare en avgränsning är att studien kommer att fokusera på HR- medarbetare och deras 

upplevelser av organisationsförändringar. En intressant aspekt i sammanhanget skulle ha 

varit att få med ”den andra sidan”, det vill säga cheferna och deras upplevelser av HR: s 

arbete men då uppsatsens omfattning inte är så stor får det snarare vara en fråga för framtida 

studier. Dock kommer delar av ledarskapsområdet att beröras. 

 

Vidare kommer uppsatsen i huvudsak att ha ett managementperspektiv. Bakgrunden till det 

är att det är den utveckling som forskning (Ulrich, Brockbank, Yeung & Lake 1995; Ulrich 
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& Brockbank, 2007; Boglind et al., 2011) visar att HR- arbetet är på väg emot. HR börjar 

alltmer arbeta som en strategisk partner till organisationens ledning. 

 

1.5 Disposition 
Efter det här inledande kapitlet ges en genomgång av aktuell forskning som är relevant i 

relation till problemområdet. Kapitlet berör generella delar kopplade till förändrings- och 

utvecklingsarbete, utmaningar och framgångsfaktorer samt HR: s roll utifrån ett 

managementperspektiv.  

 

Nästföljande kapitel redogör för de teoretiska utgångspunkterna. Bland annat berörs en 

modell för förändringsarbete, teorier kopplade till professionell byråkrati och 

organisationskultur. Kapitlet avslutas med en sammanfattning för att ge läsaren en klar bild 

över de viktigaste utgångspunkterna. 

 

I metodkapitlet som följer redogörs för den metodologiska ansatsen samt tillvägagångssättet 

för urval, intervjuer och analys. Avslutningsvis ges en källkritisk diskussion, en 

metoddiskussion samt etiska reflektioner. Därefter presenteras resultatet av intervjuerna i 

studien i ett separat kapitel och i det efterföljande analyskapitlet ges en analys av empirin i 

relation till de teorietiska utgångspunkterna i kombination med en diskussion kring de delar 

som framkommit. Till sist sammanfattas studiens slutsatser utifrån de inledande 

frågeställningarna och förslag ges på framtida forskningsområden.  

 

2. TIDIGARE FORSKNING 
I detta kapitel presenteras den forskning som har relevans för studien. En sammanfattning 

ges avslutningsvis i syfte att underlätta den fortsatta läsningen.  

2.1 Organisationsförändring 
Forskningsområdet kopplat till organisationsteori är mycket stort och det har gjorts en 

mängd studier som berör detta. Dock har de något olika inriktning och fokus. Armenakis 

och Bedeian (1999) har genomfört en litteraturstudie över forskningen inom 

organisationsförändringsområdet under 1990- talet, där de drar slutsatsen att området redan 

då var omfattande och att den ökade tillgängligheten till referenslitteratur framöver förutspås 

främja mer kvalitativ forskning på området. Det torde blottlägga nya aspekter och perspektiv 

på organisationsförändringar. Författarna menar att tidigare studier framförallt varit av 

kvantitativ art.  

 

Forskarna är inte helt överens om vilket begrepp som ska användas; organisationsförändring 

eller -utveckling, men majoriteten tycks använda begreppet organisationsförändring (se t.ex. 

Lamm & Gordon, 2010; Whelan- Berry, Gordon & Hinings, 2003). Därför kommer även det 

begreppet att genomsyra den här uppsatsen.  Konceptet organisationsförändring indikerar en 

serie av försök att ändra en organisations struktur, mål, teknologi eller arbetsuppgifter 

(Iverson, 1996). Whelan- Berry et al. (2003) och Choi och Ruona (2011) refererar till Kurt 

Lewins modell för organisationsförändringar när det kommer till att förbereda individen för 

själva förändringen. Choi och Ruona (2011) skriver vidare att uppskattningsvis två 

tredjedelar av alla förändringsprojekt misslyckas, vilket skulle kunna antyda att antalet 

egentligen är ännu högre. Orsakerna till misslyckandena tycks ofta vara kopplade till 

problem i själva implementeringen, inte att det varit fel på de ursprungliga intentionerna. 

Choi och Ruona (2011) betonar särskilt att oförmågan att genomföra hela 

förändringsprocessen kan kopplas till processen avseende unfreeze i Kurt Lewins modell. 

Unfreeze i organisationsförändringssammanhang syftar till en process som innebär att 
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arbetstagarnas värderingar och attityder till en förändring ändras så att de uppfattar 

förändringen som både nödvändig och lyckad. Generellt erkänner de flesta 

organisationsförändringsmodeller vikten av att vidta steg som mjukar upp befintliga rutiner 

för att kunna förbereda medarbetarna för förändringen (Choi & Ruona, 2011; Armenakis et 

al., 1993) 

2.2 Framgångsfaktorer och utmaningar i samband med 
förändringsarbete 
Utifrån problematiken som forskarna lyfter kring unfreeze antyds att arbetstagare till viss del 

kan ställa sig frågande till förändringar. Då en förändring faktiskt innebär en förvandling av 

nuvarande strukturer, mål, teknologi eller arbetsuppgifter (Iverson, 1996) är det inte konstigt 

att medarbetarna reagerar på olika sätt. Iversons (1996) resultat kommer från en studie där 

en modell som ska kunna förutsäga arbetstagarnas acceptans av en organisationsförändring 

testas med hjälp av 761 respondenter på ett stort offentligt sjukhus i Australien. 

Arbetstagarnas attityd gentemot förändring är nyckeln till hur väl förändringsarbetet 

kommer att falla ut – om det kommer att lyckas eller misslyckas. Om arbetstagarna är 

positivt inställda kommer de troligen att uppträda fokuserat och bistå i processen med att 

genomföra förändringen. Men om de känner en stark negativ inställning kan detta istället 

resultera i motstånd, hån och försök att sabotera arbetet. Därmed räcker det inte för 

organisationens ledning att bara hantera arbetstagarnas motstånd, utan de måste också arbeta 

för få dem att generera stöd och entusiasm till förändringsarbetet. Först då ökar 

möjligheterna att lyckas. Iversons (1996) resultat ger generellt stöd till modellen. Vidare har 

Elias (2009) genomfört en studie, vilken omfattade 258 poliser vars arbetsplatser genomgick 

en förändring, och tittat på deras attityder gentemot förändringen. Resultaten visar att det 

behövs strategier i förändringsarbetet som tar hänsyn till medarbetarnas psykologiska 

processer.  

 

Avey, Wernsing och Luthans (2008) anser att forskningen fokuserat för mycket på motstånd 

bland medarbetare i samband med organisationsförändringar och vill hellre titta närmare på 

hur positiva medarbetare kan bidra till förändringsprocessen. Genom att samla in data från 

132 respondenter från olika typer av organisationer drar de slutsatser om vad som ligger 

bakom positiva reaktioner på organisationsförändringar. Författarna lyfter fram att en 

negativ inställning bland medarbetarna, vilket i praktiken innebär motstånd mot 

förändringen, är ett av de största hindren för ledningen av en organisationsförändring. Men 

författarna menar vidare att om medarbetarna har, vad de kallar, positivt psykologiskt 

kapital samt positiva känslor så bidrar medarbetarna också på ett bra sätt i förändringsarbete. 

Detta innebär att medarbetarnas sammantaget positiva resurser är förknippade med ett 

känslomässigt engagemang och en känsla av att tillhöra organisationen (Avey, et al., 2008). 

Dock kan dåliga erfarenheter av tidigare förändringsarbete ha en negativ inverkan på 

medarbetarna (Rafferty & Restubog, 2010). Rafferty och Restubogs (2010) resultat är 

välgrundade då de kommer från en studie som pågått under lång tid och som fokuserat på en 

firmas förändringsprocesser och medarbetarnas reaktioner i samband med en fusion. Iverson 

(1996) tillägger att även rollkonflikter inom organisationen kan ha en negativ inverkan. Han 

syftar då till de roller som kommer av själva arbetet; det vill säga tydligheten kring 

medarbetarens roll inom organisationen.  

 

Det är egentligen inte så konstigt att det, i samband med förändringar som också uppbringar 

motstånd, uppstår en hel del rykten. Bordia, Jones, Gallois, Callan och Difonzo (2006) har 

samlat på rykten från ett stort offentligt sjukhus som genomgick en förändring, varvid 

innehållet i ryktena har analyserats. De uttrycker sig ganska starkt och menar att rykten 

bokstavligen skenar i samband med organisationsförändringar. Isabella (1990) lägger i 
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samband med detta också fram att rykten som uppkommer i ett tidigt skede av processen kan 

påverka vilken inriktning den fortsatta processen tar. Bordia et al. (2006) anser egentligen 

inte att det är så konstigt att rykten uppstår i samband med organisationsförändringar då det 

är tider som kännetecknas av oro och ångest bland medarbetarna om vad som komma skall. 

Syftet med ryktena är att medarbetarna på något sätt försöker återfå kontrollen över 

situationen och de strävar efter att förbereda sig på den kommande förändringen. Ryktet i sig 

är medarbetarnas sätt att försöka tolka vad som händer och kommer ofta ur att ledningen inte 

informerar tillräckligt, eller inte informerar om ”rätt” saker. 

 

Det finns också framgångsfaktorer som går att ta fasta på för att få med medarbetarna på 

banan och därmed öka möjligheterna för en positiv inställning till organisationsförändring. 

Iverson (1996) tycks måna om interna relationer och lyfter fram relationen mellan 

arbetsgivare och fackliga organisationer och menar att den spelar en viktig roll i 

förändringsarbetet. Fackliga medlemmar är generellt mer positivt inställda till förändringar 

om klimatet mellan fack och arbetsgivare är harmoniskt, vilket innebär att det kännetecknas 

av samarbete och tillit. Vidare är det organisatoriska engagemanget viktigt och likaså att 

medarbetarna kan identifiera sig med sitt arbete och att de tycker om att gå till arbetsplatsen. 

En annan aspekt som lyfts fram i Iversons (1996) forskning är utbildningsnivån. Han menar 

att medarbetare med högre utbildningsnivå tenderar att vara mer positivt inställda till 

förändringar då de ska ha större möjligheter att ta sig an nya arbetsuppgifter.  

 

Som nämndes ovan måste strategier utvecklas som tar hänsyn till individernas psykologiska 

processer (Elias, 2009). Det måste erkännas att somliga individer behöver ett ökat stöd i 

förändringsprocesser. De kan behöva en försäkran om att de kommer att få det stödet och att 

förändringen kommer att ske gradvis och inte ad hoc. Förändringsarbete väcker både 

kognitiva, emotionella och beteendereaktioner, vilka påverkas av den effekt som 

förändringen har, eller tros ha, på det egna arbetet (Lamm & Gordon, 2010). I 

förändringsarbetet måste ledningen agera och inte bara prata för att se till att det verkligen 

blir en förändring (Schneider, Brief & Guzzo, 1996). Men de måste i samband med att de 

gör det ta hänsyn till medarbetarna och deras olika reaktioner. Dock är det oerhört viktigt att 

målbilden och visionen förmedlas (Lamm & Gordon, 2010). Whelan- Berry et al. (2003) 

menar att flera av de existerande organisationsförändringsmodellerna (de refererar till 

Kotter, Conger, Spreitzer & Lawler samt Miles) lyfter fram vikten av att identifiera orsaken 

till behovet av förändringen för att kunna skapa en känsla inom organisationen om att 

förändring är någonting nödvändigt och därigenom kommunicera en tydlig vision och i 

förlängningen skapa motivation.  

2.3 Human resources (HR) 
Organisationsförändringar är komplexa i sin natur och det är många parametrar att ta hänsyn 

till. Medarbetare reagerar olika (Iverson, 1996) och detta ska förändringsledare kunna 

bemöta och handskas med.  

 

Ulrich et al. (1995) har genomfört en studie där de frågat intressenter, vilka bland annat varit 

chefer, underställda eller kollegor till HR- medarbetarna, om deras uppfattningar om HR: s 

kompetens
1
 kopplat till områdena verksamhetskunskap, HR- funktionsexpertis och hantering 

av förändringar. Datainsamling har skett vid två tillfällen med ett par års mellanrum. 

Författarna menar att styrkan med studien är att de genom att inte direkt fråga HR- 

medarbetarna själva undviker subjektiv data samt att de får, vad de kallar, ett 360 graders 

                                                 
1
 Författarna definierar kompetens som en individs visade kunskap, färdighet och förmåga. 
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angreppssätt
2
. De beskriver utifrån sin studie ett HR som skapar värde för organisationen. 

De menar att HR genom att ha god kunskap om organisationen och genom att bidra med 

sina kunskaper för organisationens bästa också kan skapa ett värde som i sin tur ger 

mervärde till organisationen i form av bland annat konkurrensfördelar. Värde för 

organisationen ska i detta sammanhang förstås utifrån ett managementperspektiv där HR, 

genom att vara en strategisk partner, bidrar till att uppfylla ledningens mål. Författarna 

menar att det är motstånd på individnivå som hindrar organisationen från att anpassa sig 

utefter förändrade omständigheter så snabbt som ledningen kanske skulle vilja. Genom att 

ha kompetens att hantera förändringsprocesser kan HR- medarbetare bistå i arbetet med att 

hjälpa medarbetarna att hantera förändringarna och därigenom skapa organisatoriska 

konkurrensfördelar. Ulrich et al. (1995) menar att HR, genom att ha kompetens om 

förändringsprocesser, kan bli en bra förändringsagent då de också kan diagnostisera problem 

som uppkommer, bygga relationer, kommunicera visionen, sätta en strategi för ledarskapet, 

lösa problem och implementera mål. 

 

Medarbetarna är den i särklass viktigaste resursen som finns inom en organisation. Utan 

medarbetare skulle ingenting hända med verksamheten, ingenting skulle utvecklas. När 

därför förändringar ska genomföras kan val av HR- strategi spela en mycket viktig roll när 

det kommer till genomförandet (Kalyani & Sahoo, 2011). Stace och Dunphy (1991) har 

genomfört en studie där de undersökt hur en teoretisk modell med förändringsstrategier, 

vilka de själva utvecklat, fungerar i praktiken. Resultaten bekräftar och utvecklar modellen 

ytterligare. En HR- strategi måste kopplas samman med företagsstrategin för att vara 

effektiv. Omfattningen på de interna förändringarna bestämmer också vilken HR- strategi 

som ska användas (Stace & Dunphy, 1991).  

 

Stace och Dunphy (1991) framhåller att en viktig framgångsfaktor när det kommer till 

implementeringen av organisationsförändringar är ledarskapet. Förändringar kan bara 

genomföras effektivt om ledarskapet också fungerar tillfredsställande. De lyfter fram hård 

och mjuk HR, där hård HR står för de kvantitativa, mätbara och strategiska aspekterna 

kopplat till personella resurser, sett som vilken annan ekonomisk faktor som helst. Mjuk HR 

å andra sidan står i kontrast till detta och fokuserar mer på kommunikation, motivation och 

ledarskap. Mjuk HR relaterar mer till mänsklig självuppfyllelse än produktivitet och vinst. 

Hård och mjuk HR måste dock inte stå i kontrast till varandra och Stace och Dunphy (1991) 

lyfter fram att de tillsammans kan bidra till att skapa ett ramverk som ger vägledning i HR- 

strategier, som en del av de övergripande förändringsstrategierna, och därigenom 

företagsstrategin. En viktig faktor i alla strategier är dock makten. Choi och Rouna (2011) 

tar bland annat upp maktaspekten i sin litteraturstudie av förändringsstrategier och lärande 

kulturer. Makten, eller den ställning som strategins avsändare har inom organisationen, 

kopplat till strategin bestämmer hur effektiv den är och vilket genomslag den får i 

organisationen (Choi & Ruona, 2011). Vidare vänder författarna på begreppet motstånd och 

talar hellre om individuell färdighet för förändringar. Genom att anlägga det perspektivet 

menar de att HR- strategier bättre kan anpassas för lyckade förändringsarbeten. 

 

Kalyani och Sahoo (2011) har bland annat testat en modell för HR- strategier för att erhålla 

konkurrensfördelar och hantera förändringar, vilken de utvecklat genom litteraturstudier av 

managementinnovationer såsom Total Quality Management (TQM), HR Reenginering, 

Kaizen och HR Six Sigma. De menar att organisationer kan erhålla och behålla excellens 

genom HR, men då måste HR- strategierna sammanlänkas med organisationens mål. HR har 

                                                 
2
 De frågar flera funktioner runt om HR- medarbetarna, med insikt i vad HR gör, om deras uppfattning om HR 

och får därmed en mer heltäckande bild. 
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alltid haft en central roll inom organisationerna, men de har inte erkänts som en strategisk 

partner. När medarbetarnas talanger är värdefulla, sällsynta och svåra att imitera kan 

organisationen uppnå en klar konkurrensfördel genom dessa medarbetare om de behålls och 

utvecklas. Kalyani och Sahoo (2011) tankesätt har samma managementperspektiv som 

Ulrich et al. (1995).  

 

Som en del i ett större forskningsprojekt har Whelan- Berry et al. (2003) tittat närmare på 

förändringsprocesser inom en av de största bankerna inom bankväsendet i USA. Studien 

bygger på intervjuer, observationer och litteraturstudier av bankens interna dokument. 

Storskaliga organisationsförändringar kan ta tre till fem år att genomföra. Många 

organisationsledare frågar konsulter och forskare om de inte kan bistå i sätt att snabba upp 

den här processen. Det är möjligt att förändring kan ske snabbare om rätt resurser sätts in, 

vilka fokuserar på grupp- och invidvidnivån inom processen (Whelan- Berry et al., 2003). 

Här skulle HR kunna komma in i bilden genom att agera förändringsagent (Ulrich & 

Brockbank, 2007). 

2.4 Sammanfattning av tidigare forskning 
Mycket av den forskning som bedrivits inom organisationsförändringsområdet har fokuserat 

på företag eller offentliga förvaltningar såsom sjukhus. Studierna lyfter fram aspekter som 

kan bidra till att skapa motstånd bland medarbetarna, men också faktorer som bidrar till 

framgång i förändringsarbete. Några studier (se bl.a. Ulrich et al., 1995; Kalyani & Sahoo, 

2011; Stace & Dunphy, 1991) lyfter fram HR: s roll både när det kommer till att agera 

förändringsagent och därmed hjälpa till att underlätta förändringsprocessen, men också 

vikten av HR- strategier som är sammanlänkade med företagsstrategierna och 

organisationens mål. HR behöver ses som en strategisk partner som kan bidra med 

konkurrensfördelar för organisationen om de ges den möjligheten.  

 

3. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 
I detta kapitel kommer de teorietiska utgångspunkterna för studien att presenteras. En 

sammanfattning ges i slutet av kapitlet. 

3.1 Förändringsarbete 
Ahrenfelt (2001) samt Lindmark och Önnevik (2011) skriver om förändring av första och 

andra ordningen.  

 

En förändring av första ordningen innebär att någonting förändras inom själva systemet, 

men systemet i sig ändras inte. I samband med detta blir det viktigt att ha klart för sig vad 

system är för något. Ahrenfelt (2001) refererar till Ludwig von Bertalanffys definition som 

betonade helhetens betydelse. System innebär då ”varje arrangemang eller kombination av 

delar eller element till en helhet” (Ahrenfelts översättning). Ett system kan därmed vara en 

rad olika saker som till exempel en organisation, en människa, ett djur med mera. Tankesätt 

och handlingsmönster inom organisationen kan fortfarande vara desamma, men någonting 

kan ha förnyats. Då talas det om en förändring av första ordningen. Både begreppet 

förnyelse och förbättring ligger inom ramen för denna form av förändring (Ahrenfelt, 2001). 

Ett exempel på förändring av första ordningen kan bland annat vara byte av en maskin 

(Lindmark & Önnevik, 2011). Vid ett förändringsarbete är det viktigt att ledaren har kommit 

underfund med vilket system som denne avser att förändra för att därmed också ha en 

förståelse för avgränsningarna (Ahrenfelt, 2001).  

 

En förändring av andra ordningen kan fortfarande innebära att en maskin byts ut, men 

konsekvensen av bytet är inte bara att det kommer in en ny maskin i produktionen utan det 
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kan innebära att färre medarbetare, eller ingen alls, behövs för att sköta den (Lindmark & 

Önnevik, 2011). Den här formen av förändring innebär med andra ord en förändring av 

själva systemet, vilket påverkar det organisatoriska tänkandet, agerandet och därmed 

verklighetsuppfattningen. Om ledningen vill åstadkomma verklig förändring är det 

förändring av andra ordningen som gäller (Ahrenfelt, 2001).  

 

3.1.1 Modell för organisationsförändring 
Lewin (1951) har utvecklat en modell för organisationsförändringar som beskriver de olika 

stadierna i en förändringsprocess. Han har gjort en tämligen enkel modell och delat upp 

processen i tre delar: unfreeze, change/transition och refreeze. Modellen används i den här 

uppsatsen för att just illustrera en enkel och överskådlig bild av en förändringsprocess. Vissa 

delar i Kotters (1995) åttastegsmodell kommer att läggas ihop med delar i Lewins (1951) 

modell för att ge exempel på aktiviteter som är värda att beakta i förändringsprocessen och 

därmed ge mer djup. 

 

Figur 1. Illustration över Lewins (1951) förändringsmodell (min illustration) 

3.1.1.1 Unfreeze 
I det inledande stadiet unfreeze ska organisationen förberedas för förändringen (se figur 1). 

Lewin (1951) menar med uttrycket unfreeze att de existerande rutinerna inom organisationen 

behöver ”tinas upp” för att en förändring ska kunna vara möjlig. De personer som initierar 

förändringen behöver få övriga medarbetare att inse behovet av förändringen för att också 

därigenom skapa motivation för den. För att kunna lyckas i den här delen behöver 

existerande strukturer, värderingar och attityder ifrågasättas. Burke (1994) menar att det 

finns två sätt att få medarbetarna att inse vikten av förändring. Det ena handlar om att 

jämföra de intentioner som funnits för organisationens utveckling med hur det ser ut i 

dagsläget och därigenom ställa sig frågan om det blivit som det var tänkt; göra situationen 

svart eller vit. Det andra alternativet är att måla upp en framtidsvision av hur organisationen 

skulle kunna se ut och fungera. En viktig del i detta skede är också, enligt Burke (1994) att 

diagnostisera organisationen – vilka styrkor respektive svagheter finns? Kotter (1995) lyfter 

fram vikten av att ha en tydlig vision av arbetet och att kommunicera ut den till 

medarbetarna. Enligt Kotter (1995) ska visionen vara så konkret att den kan kommuniceras 

på fem minuter. Visionen bidrar till att skapa motivation för förändringen samt binda 

samman eventuella projekt som tillsammans ska bidra till att den uppfylls. Den inledande 

fasen är den mest stressande och också den som kan skapa mest oro bland medarbetarna. 

Reaktionerna hos medarbetarna kan dock variera. 

 

I samband med att medarbetarna reagerar kan olika försvarsmekanismer framkomma såsom 

exempelvis projektion (lägga sina känslor på en annan individ), bortförklaringar och 

Säkerställ att 
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är redo för 
förändring. 

Unfreeze 
Genomför 
den tänkta 

förändringen 

Change/ 
transition 
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förnekande (individen blundar för informationen) (Ahrenfelt, 2001). Även motstånd bland 

medarbetarna kan uppstå. Angelöw (1991) menar att motstånd stör en förändringsprocess, 

vilket Ahrenfelt (2001) delvis håller med om när han skriver att motstånd stannar upp 

processen. Dock framhåller Ahrenfelt (2001) att utan motstånd kommer processen i sig att 

stanna upp.  

 

Ahrenfelt (2001) är av den uppfattningen att ett visst mått av motstånd behövs för en lyckad 

förändringsprocess. Om det enbart fanns medarbetare som sade ja till allting utan att 

ifrågasätta tillvägagångssätt, syfte eller organisationsmodeller skulle ingen egentlig 

utveckling ske. När ledningen lägger fram ett förslag behövs motståndet för att utveckla det 

förslaget och kanske även för att kunna lägga fram ett annat och bättre förslag än det 

ursprungliga. Därför krävs det att det finns en lyhördhet kring de medarbetare som 

ifrågasätter förändringsarbetet. Delaktighet blir därför en viktig del för att arbetet ska kunna 

fortsätta och vinna gehör inom organisationen. Det är viktigt att medarbetarna får tid på sig 

att låta visionen som kommunicerats om förändringsarbetet sjunka in (Kotter, 1995).  

3.1.1.2 Change/transition 
Lewin (1951) menar att det under den här fasen är dags att genomföra förändringarna, 

change/transition. Detta är dock ingenting som händer med en gång, utan det kommer att ta 

tid för medarbetarna att bland annat finna nya arbetssätt. Abrahamsson och Andersen (1998) 

framhåller att en god struktur inom organisationen ger stabilitet och pålitlighet vilket skapar 

förutsättningar för goda resultat och måluppfyllelse. Kotter (1995) menar att det här är 

viktigt att sätta upp vissa delmål på vägen och också fira när dessa uppfylls. På så vis kan 

motivationen kvarstå igenom förändringsprocessen. Processen kommer att ta tid och det 

måste den också få göra. 

 

I den här fasen kan de sociala strukturerna förändras. Enligt Scott (1998) är sociala 

strukturer det mönster som relationerna medarbetarna emellan inom en organisation bildar 

tillsammans. När dessa strukturer förändras kan det vara en källa till oro bland 

medarbetarna; ”Vad kommer att hända med mig, med mina nuvarande kollegor?” 

(Ahrenfelt, 2001).  

 

Abrahamsson och Andersen (1998) beskriver organisationer som sociala inrättningar, vilka 

har en motståndskraft mot förändringar. Om förändringar genomförs inom en del av 

organisationen kan de också motverkas från andra delar. Genomförandefasen uppbringar 

därmed en särskild problematik. Det första problemet handlar enligt Abrahamsson och 

Andersen (1998) om motståndet mot förändringar, vilken sker på individnivå och härrör sig 

till den enskilda individens vilja att stanna i det som är känt, som ger stabilitet och trygghet.  

Ett annat problem menar Abrahamsson och Andersen (1998) handlar om kontroll. När en 

organisationsförändring genomförs innebär det också att dagliga rutiner ändras/störs. 

Kontrollen av dessa rutiner fungerar därmed inte tillfredsställande i förändringstider.  

 

Ellström (1996) menar att yttre och inre sammanhang spelar en viktig roll när det kommer 

till hur väl en förändring faller ut. Tillsammans påverkar de båda aspekterna 

förändringsarbetet. Yttre sammanhang kan till exempel vara krav på kvalité eller 

konkurrensfaktorer medan de inre sammanhangen relaterar till organisationskultur och 

ledarskap. 

3.1.1.3 Refreeze 
Det tredje och sista stadiet kallar Lewin (1951) för refreeze. Burke (1994) menar att detta 

tredje och sista stadium handlar om att integrera organisationsförändringarna så att de blir 
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bestående. I samband med detta testas nya arbetssätt och nya roller skapas. Vidare handlar 

det om att säkerställa att de nya arbetssätten passar tillsammans med andra i organisationen. 

Den här fasen kommer att ta tid, vilket det också är viktigt att den får göra eftersom det är 

här medarbetarna finner ny fast mark att stå på. Kotter (1995) anser att det här är viktigt att 

låta förändringarna sjunka in och poängterar särskilt att segern inte ska tas ut i förskott. 

Eftersom det just kommer att ta tid är förändringarna också till en början bräckliga och 

risken finns för att falla tillbaka i gamla mönster.  

 

Burke (1994) poängterar vidare vikten av att informera, även om de delar av organisationen 

som inte genomgått någon förändring. På det sättet menar han att medarbetarna kan behålla 

något ”gammalt” från tiden innan organisationsförändringen vilket ökar 

igenkännandefaktorn och har en positiv inverkan på stabiliseringen av den nya 

organisationen. Dessutom menar han att ledningen genom att uppmärksamma de individer 

som aktivt bidrar till att föra förändringsarbetet framåt kan förstärka ett önskvärt beteende. 

3.1.2 Motivationsklyftan 
Initiativ till förändringsarbete tas alltid någonstans i organisationen och någon ska därefter 

till att leda själva arbetet för att genomföra förändringen. Ahrenfelt (2001) skriver här om, 

vad han kallar, förändringsledare. I samband med detta nämner han en angelägen fallgrop 

som förändringsledaren måste vara medveten om för att inte ramla i, vilken han benämner 

motivationsklyftan (se figur 2). 

 

 
Figur 2. Motivationsklyftan (Ahrenfelt, 2001) 

 

Motivationsklyftan handlar om att förändringsledaren själv kommit så långt i sin egen tanke 

att denne kommit över all eventuell tveksamhet och motstånd avseende själva förändringen 

och nu för fullt arbetar för att nå målet. Förändringsledaren är så långt fram i sin egen 

förståelse att denne också uppnått full motivation. Risken är nu att denna förståelse 

projiceras på övriga medarbetare som inte alls varit involverade i förändringsarbetet i lika 

hög grad. Dessa medarbetare kan fortfarande befinna sig i ett tillstånd där de ifrågasätter 

förändringen och inte ser de möjligheter som den kan medföra. Om förändringsledaren här 

inte är medveten om sin egen projicering kan denne uppleva medarbetarna som extra 

negativa, lata eller rent av att de motarbetar processen. Förändringsledaren behöver ha i 

åtanke att medarbetarna kan komma att behöva tid för att ”komma ikapp” vad gäller 

förståelse och motivation för att kunna dela visionen som förändringen syftar till (Ahrenfelt, 

2001). Författaren menar att det är relativt enkelt att förebygga denna fallgrop och anser att 

det egentligen bara handlar om att vara medveten om den för att också kunna bemöta 

medarbetarna på ett bra sätt och inse att de kan behöva mer än ett informationstillfälle för att 

de ska ”vara med på banan” (Ahrenfelt, 2001). 
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3.2 Human resources (HR) 
Human resources (HR) står för mänskliga resurser och är en del av uttrycket HRM (Human 

resources management), vilket betyder ”ledning av mänskliga resurser” . Begreppet uppstod 

i början av 1980-talet inom den amerikanska managementlitteraturen men kom inte att 

användas i Sverige förrän på 1990- talet. Det finns flera olika definitioner på HRM och de 

har ändrats genom åren. Vissa är ganska snäva och andra mer breda i sin definition (Schødt, 

2012). Boxall och Purcell (2000) har en bred definition av begreppet och menar att HRM 

inkluderar allt som har att göra med medarbetarens anställningsförhållande inom företaget. 

(Boxall & Purcell, 2000).   

 

Storey (1989) däremot delar in begreppet i mjuka respektive hårda delar. Enligt hård HRM 

utgår den ifrån hur de mänskliga resurserna kan användas som materiella och ekonomiska 

resurser inom företaget och fokuserar därmed på just organisationen. Vidare innebär det 

förmågan att konkurrera med andra samt möjlighet att skapa ett ekonomiskt överskott. Med 

mjuk HR menas att de mänskliga resurserna skiljer sig markant från andra resurser inom 

organisationen och kan därför inte behandlas likt andra resurser. Mjuk HR fokuserar, till 

skillnad från hård HR, på utveckling av människor, att tillväxt sker genom utveckling av 

kultur och värderingar, kommunikation och motivation (Storey, 1989). 

3.2.1 Värdeskapande HR 
För att kunna utgöra ett bra stöd skriver Ulrich och Brockbank (2007) om värdeskapande 

HR. Med värdeskapande avses vad HR kan göra för att skapa värde i organisationen utifrån 

ett managementperspektiv. Värde blir i det här fallet saker som genererar goda ekonomiska 

resultat, skapar konkurrenskraft och hjälper organisationen att nå uppsatta mål. Författarna 

menar att HR måste fokusera mer på vad de faktiskt levererar utåt i organisationen framför 

vad de gör. I HR arbetet är det av största vikt att utgå ifrån organisationens behov och inte 

tvärtom. Ulrich och Brockbank (2007) menar att HR många gånger fokuserar alldeles för 

mycket på vad de kan ge och lyssnar därmed inte på vad organisationen egentligen behöver, 

vilket gäller både ledning och medarbetare. Via en ökad lyhördhet kan HR bli mer effektiv 

genom att processer, stöd och strategier anpassas till organisationens behov och därmed blir 

också HR arbetet värdeskapande.    

 

Ulrich och Brockbank (2007) menar att HR inte ska vara enskilda aktiviteter utan ligga i 

linje med organisationens affärsstrategi. Genom att förändra arbetssättet utifrån denna linje 

kan ett mer värdeskapande HR komma till. Teorin bygger med andra ord på handlingar och 

förebyggande arbete som i slutändan genererar mätbara och synliga resultat för 

organisationen. HR ska känna till externa affärsrealiteter menar Ulrich och Brockbank 

(2007) vilket innebär kännedom om teknik, regelverk, ekonomi, globalisering samt den 

demografiska sammansättningen av arbetskraften. Anledningen till att HR- medarbetare ska 

vara insatta i dessa delar är att de måste känna till den kontext som organisationen verkar 

inom och kunna koppla HR- processer till de utmaningar som detta innebär. Det som händer 

i omvärlden måste sättas i relation till det som händer internt. Genom att satsa på HR- 

processer som gör arbetet attraktivt skulle organisationen kunna öka medarbetarnas 

motivation och därigenom minska personalomsättning och spara pengar. 

 

Vidare anser Ulrich och Brockbank (2007) att HR måste förstå de externa aktörernas behov 

för att också kunna se vad som krävs internt för att möta dessa behov. Därigenom kan HR- 

processerna också fokuseras mot att utveckla medarbetarna i ”rätt riktning” så att värde 

skapas för till exempel kunden. Kontentan av värdeskapande HR är att alla processer och 

aktiviteter (t.ex. anställning, utbildning, arbetsflöden, information och belöningssystem) 

utvecklas och utformas så att de skapar värde utifrån interna och externa parter.   
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När omvärlden förändras behöver organisationen kunna behålla sin attraktionskraft. Där kan 

HR bidra med att bygga upp de interna processerna och skapa aktiviteter som främjar detta 

och därmed bidrar till att organisationen kan nå sina mål. Det handlar om att skapa hållbara 

strategier för att säkerställa organisationens överlevnad. Som ett led i detta arbete menar 

Ulrich och Brockbank (2007) att HR- medarbetarna måste uppgraderas och bli strategiska 

partners. HR ska ha en naturlig plats i ledningsgruppen för att där kunna bidra med 

expertkunskap om organisationen och dess medlemmar.  

 

Författarnas modell intar ett starkt managementperspektiv på HR- frågor och kan kopplas till 

de hårda delarna inom HR som Storey (1989) skriver om, möjligen på bekostnad av de 

mjuka delarna. 

3.2.2 HR och förändringsarbete 
Schødt (2012) och Ulrich (1998) menar att HR har en roll i form av att agera 

förändringsagent. I samband med att omvärlden förändras ställs allt större krav på 

organisationerna att anpassa sig till allt som händer. Konsekvensen av detta kan bli att 

behovet av personal minskar, vilket kan leda till uppsägningar och/eller att nya medarbetare 

med annan kompetens behöver anställas. Detta kan medföra en ökad oro i organisationen 

och medarbetarna börjar fundera på vad som kommer att hända med deras anställning. 

Kommer kollegorna att finnas kvar? Osäkerheten kan bli mycket stor i dessa sammanhang 

och pratet mellan medarbetarna kan bidra till att späda på det ytterligare. Ulrich (1998) 

menar att HR genom att vara en förändringsagent ska ta på sig rollen att se till att motstånd 

inom organisationen ersätts med lösning, planering med resultat och rädsla för 

organisationsförändringar med förväntan inför de möjligheter som förändringen kan 

medföra. I detta sammanhang blir alltså HR viktig. HR måste här gå in och stötta ledningen i 

genomförandet av nödvändiga förändringsåtgärder. I samband med detta framträder HR som 

förändringsagent (Schødt, 2012). En förutsättning för att HR ska kunna axla den här rollen 

är dock en stark och enig ledningsgrupp som är tydlig med mål och vision – vart vill 

ledningen komma med organisationen?  

3.3 Professionell byråkrati 
För att förstå hur ett lärosäte fungerar hjälper det att ta stöd av Mintzberg (1983). Men först 

behöver det klargöras vad som utgör en organisation.  

 
Figur 3. Mintzbergs (1983) bild av en organisations olika delar. 

 

Enligt Mintzberg (1983) består en organisation av olika delar (se figur 3). Längst ner finns 

den operativa kärnan vilken är organisationens kärnverksamhet. Över den operativa kärnan 

finns två delar – ledningsnivåer – vilka är den strategiska ledningen och under denna 
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återfinns mellancheferna vilka sammanlänkar den strategiska ledningen med den operativa 

kärnan. Till vänster om ledningsnivåerna finns teknostrukturen som består av kontrollanter, 

analytiker och revisorer och till höger om ledningsnivåerna finns stödfunktionerna. Dessa 

fungerar som support till den övriga organisationen och utför de arbetsuppgifter som inte 

görs i kärnverksamheten på den operativa nivån, till exempel löneutbetalningar, juridiskt 

stöd, ekonomiskt stöd med mera (Mintzberg, 1983). 

 

Exempel på professionella byråkratier är sjukhus och lärosäten. På det övergripande planet 

är strukturen inom den professionella byråkratin byråkratisk och standardiserad. 

Standarderna kommer dock många gånger från utomstående intressenter. Exempel på detta 

kan inom sjukhusen vara metoder som används för speciella operationer. Vidare är 

organisationen starkt decentraliserad, både vertikalt och horisontellt (Mintzberg, 1983). 

Mintzberg (1983) anser att det som kännetecknar den operativa kärnan, som också är 

nyckelområdet inom den här organisationsformen, är att medarbetarna inom den här nivån är 

professionella på det de arbetar med. De har hög utbildningsnivå och utför arbetsuppgifter 

som tar tid att lära sig. Arbetet kännetecknas av hög autonomi och kollegialitet
3
. 

Medarbetarna indoktrineras i den här formen av arbete redan från början. Dels kontrollerar 

medarbetarna sitt eget arbete i den här organisationsformen och dels söker de att kollektivt 

kontrollera de administrativa beslut som påverkar dem. Den enda andra del som är fullt 

utvecklad är stödfunktionen vilken ska stödja kärnverksamheten. I övrigt arbetar 

stödverksamheten mycket med att lösa de problem som uppkommer i kärnverksamheten. 

Eftersom de professionella vill ägna sig fullt ut åt sin profession blir administratörerna inom 

stödverksamheten viktiga för att se till att saker och ting runt omkring flyter på.  

 

Mintzberg (1983) beskriver två olika administrativa hierarkier som uppkommer inom 

professionella byråkratier där den ena är demokratisk och går nedifrån och upp, vilken gäller 

för de professionella. Den andra är hierarkisk och går uppifrån och ner, vilken gäller för 

stödverksamheten. Organisationsformen kännetecknas av demokrati vilket innebär att högsta 

chefen inte har fullständig makt. Makten ligger snarare hos kollektivet, vilket gör att de 

kollegiala delarna blir mycket viktiga. Administratörer har i sig ingen makt, men erhåller 

den ändå indirekt genom att de känner till de administrativa processerna och får makt av de 

professionella att utföra vissa uppgifter. Mintzberg (1983) menar att de professionella här 

har det bästa av två världar; hen tillhör en organisation, men är samtidigt fri att lägga upp sitt 

eget arbete och endast då bunden av de eventuella standarder som följer av professionen.  

 

Dock finns det vissa problem kopplade till den professionella byråkratin som Mintzberg 

(1983) lyfter fram. Organisationsformen är unik på flera sätt; den är demokratisk, sprider 

makt direkt till medarbetarna (de professionella) och den ger förutsättningar för omfattande 

autonomi vilket resulterar i att de professionella inte behöver arbeta nära sina kollegor med 

allt vad det innebär såsom press och intern politik. Problemen som identifierats är, som en 

konsekvens av demokratin och autonomin, att det knappt finns någon kontroll av arbetet 

bortsett från professionen i sig och heller ingen möjlighet att rätta till problem som de 

professionella själva väljer att bortse från. Vidare är det svårt att koordinera verksamheten 

och därmed skapa samarbeten samt att utveckla verksamheten. Det sistnämnda innebär att 

förändringsarbeten inom den professionella byråkratin tenderar att ta lång tid. De kommer 

inte av att administratörerna vill göra en förändring, utan förändringen kommer sakta i takt 

med att de professionella i sig förändras rörande värderingar och kultur (Mintzberg, 1983). 

Det går att tänka sig att eftersom mycket i den professionella byråkratin går nerifrån och upp 

så bör även förändringsarbetet göra det. 

                                                 
3
 Kollegalitet: en synonym kan vara kamratskap eller kamratanda. 
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3.3.1 Högskolor och universitet 
Det inte enbart privata företag som idag aktivt måste anpassa sig till sin omvärld. Det gäller 

även offentliga organisationer såsom högskolor och universitet. I ett slutbetänkande från 

Resursutredningen, Resurser för kvalité (SOU 2007:81) ställs frågan om hur svenska 

lärosäten ska kunna konkurrera i den ökade internationella konkurrensen. Förändringarna i 

omvärlden ställer krav på lärosätena att hitta nya strategier för att klara den utmaningen. 

Sedan andra världskriget har högskolesektorn vuxit dramatiskt och sysselsätter numera ca 

50 000 heltidsanställda och innehar ca 320 000 studenter (SOU 2007:81).  

 

Ekberg (2012) har skrivit en rapport på uppdrag av Högskolan i Borås om det förändrade 

högskolelandskapet. Han menar att inriktningen från regeringens sida till en början gick 

starkt mot att öka självständigheten för svenska lärosäten, men när finanskrisen slog mot 

bilindustrin fick flera av dessa delar vänta. I rapporten omnämns de propositioner som den 

borgerliga regeringen lagt fram sedan regeringsskiftet 2006. Det handlar bland annat om 

studieavgifter för utländska studenter och att mer pengar ska tillföras forskningen. 

Forskningsmedlen är så kallade strategiska satsningar och huruvida ett lärosäte lyckas få ta 

del av dessa medel eller inte beror mycket på kvalitetsaspekter i forskning och utbildning. 

Sammantaget handlar de propositioner som lagts fram om kvalité som grund för 

resurstilldelning. En annan viktig milstolpe som Ekberg (2012) också nämner i sin rapport är 

propositionen om en akademi i tiden (prop. 2009/10:149), vilken ger svenska lärosäten 

utökade möjligheter att själva formera sin interna organisation bland annat när det kommer 

till läraranställningarna som inte längre regleras lika hårt i högskoleförordningen. Ekberg 

(2012) lägger vidare fram att en annan konsekvens av den ökade självständigheten från 

regeringshåll är att den interna styrningen och kontrollen på lärosätena ökat, vilket gjort att 

institutioner känner sig mer styrda nu än förr. Dock poängterar han att den ökade automin 

var menad för lärosätena, inte den enskilda medarbetaren. Vidare slår Ekberg (2012) fast att 

lärosätena måste hitta organisationsmodeller som både klarar av beslutsprocesser kring 

profileringar, men samtidigt värnar om det kollegiala inflytandet som kännetecknar 

akademin.  

3.4 Att leda i förändring 
Ahrenfelt (2001) skriver om förändringsledning och lyfter några konkreta aspekter som är 

viktiga att tänka på i samband med ett förändringsarbete. Det han betonar är att 

förändringsledare måste börja med att ifrågasätta sitt eget tänkande för att kunna nå nya 

tankemönster. Enligt Ahrenfelt (2001) innebär förändringsledning just att ständigt 

ifrågasätta sitt eget tänkande, sin egen beskrivning av verkligheten, sina egna regler och det 

egna problemlösandet. Vidare betonar han att förändringsledning inte är något för 

toppchefer inom en organisation utan framhåller, vad han benämner, Skit-Under-Naglarna-

Nivån (SUNN). Det är på den nivån som enskilda medarbetare finns i sin vardag och det är 

också där som organisationens resultat genereras. För att lyckas i förändringsarbetet lyfter 

Ahrenfelt (2001) fram att det krävs ett humanistiskt, etiskt och existentiellt perspektiv på 

ledarskap och även på organisationen. Det handlar om att se människorna i organisationen, 

de medarbetare som utför det faktiska arbetet. I samband med detta menar författaren att så 

kallade systemgrupper bestående av medarbetare från SUNN kan vara en bra hjälp i ett 

förändringsarbete. Det är dessa medarbetare som finns där arbetet utförs och som också 

snabbt kan identifiera om något går fel i samband med den pågående förändringsprocessen. 

Dock poängterar Ahrenfelt (2001) vikten av att systemgruppen har en bra ledning. Fördelen 

med att ha gruppen är att det kan bli en grupp medarbetare som kommer att ligga längre 

fram i tanke och motivation än sina kollegor vilket gör att de också kan hjälpa sina kollegor 

med ökad förståelse för processens olika delar.  
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Rolandsson och Oudhuis (2009) lyfter fram liknande aspekter kring ledaren i samband med 

förändringar. De menar att ledaren måste ha medarbetarnas förtroende och utmaningen 

ligger i att bibehålla det förtroendet i samband med ett förändringsarbete. Författarna menar 

att ledaren lättare får med sig medarbetarna om de är autonoma och ledarskapet i 

förändringstider präglas av indirekt styrning. Det gör att det finns förtroende för ledaren. Här 

kommer delaktigheten in i bilden. Rolandsson och Oudhuis (2009) menar att ledaren måste 

ta tillvara medarbetarnas engagemang och skapa delaktighet i förändringarna, men att 

ledarskapet samtidigt måste visa på handlingskraft för att inte passivt låta andra utföra 

arbetet. Ett sätt att visa på handlingskraft kan vara, som Kotter (1995) skriver, att sätta upp 

delmål för förändringsarbetet och allt eftersom de uppnås fira detta. På så vis visar ledaren 

att det också händer något i organisationen och kan på så sätt arbeta för att hålla kvar 

motivationen bland medarbetarna.  

 

Rolandsson och Oudhuis (2009) menar vidare att förhållningssättet gentemot medarbetarna 

bör präglas av dialog där ledaren vågar ta tillvara både möjligheter och risker som 

förhållningssättet bäddar för. Ledarskapet i förändringstider är en balansgång mellan att å 

ena sidan vara något vag i sitt ledarskap då det råder osäkerhet, vilket kan resultera i 

frustration bland medarbetarna, eller å andra sidan ge en mer tydlig och direkt styrning, 

vilket skulle kunna påverka medarbetarnas engagemang i arbetet och ansvarstagande 

negativt. Genomgående präglas ledarskapet därmed av att se medarbetarna och skapa arenor 

för delaktighet, som till exempel Ahrenfelts (2001) tankar kring systemgrupper.  

3.5 Organisationskultur 
Ett förändringsarbete påverkas starkt av den kultur som råder inom en organisation, men vad 

är egentligen kultur? Organisationskultur kan vara svårgripbart. Alvesson (2009) ger en 

definition där han menar att organisationskultur är: 

 

”…ett överordnat begrepp för ett tankesätt som intresserar sig särskilt för kulturella och 

symboliska företeelser. Begreppet kan användas för att stimulera tänkande i en särskild 

riktning snarare än att spegla konkret verklighet som lämpligt studieobjekt.” (Alvesson, 

2009 s. 11) 

Hofstede (1991) definierar däremot organisationskultur som det kollektiva programmerandet 

av psyket hos medlemmarna i en organisation som skiljer sig från dem i en annan 

organisation. Vidare använder Hofstede (1991) en metafor, vilken han kallar mental 

mjukvara för att beskriva kultur. Den mentala mjukvaran programmeras från födseln och 

formas av den sociala miljön som individen växer upp i. Med detta menar författaren att 

kultur är något som är inlärt och inte ärvt. 

 

Kulturen är ett fenomen som finns på flera nivåer. Hofstede (1991) lyfter till exempel fram 

den kontinentala kulturen, såsom till exempel asiatisk kultur, vilken är den högsta 

kulturdimensionen. Under den finns nationella kulturer, det vill säga det som 

definierar/särskiljer ett specifikt land för ett annat. Sedan finns det organisationskulturer. 

Organisationskulturen är viktig att förstå då den bidrar till att skapa förståelse kring vad som 

karaktäriserar organisationen. I samband med att organisationskultur diskuteras menar 

Alvesson (2009) att även organisationsidentiteten blir viktig. Identiteten handlar i det här 

fallet om individens känsla av att tillhöra något och som påverkar hur individen identifierar 

sig själv. För att det ska kunna utvecklas en distinkt organisationskultur måste medarbetarna 

identifiera sig med organisationen. Det som är viktigt i det sammanhanget menar Alvesson 

(2009) är att organisationen står för något som är unikt gällande stil, historia och inriktning. 

Även om en kultur särskiljer en organisation från en annan (Hofstede, 1991) kan det också 
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finnas olika kulturer inom en och samma organisation, så kallade subkulturer (Alvesson, 

2009). Subkulturer kommer bland annat av organisationsmässig arbetsdelning, teknologisk 

innovation och ideologisk differentiering. Alvesson (2009) refererar till Parker, som fann tre 

orsaker till differentiering inom organisationer: rumliga/funktionella, generationsmässiga 

och yrkesmässiga/professionella.  

3.5.1 Kultur och akademin 
Det är inte helt enkelt att beskriva en befintlig organisationskultur, men för att förstå 

akademin kan det vara bra att ha viss kunskap om dess uppkomst och historia. Universitetet 

har anor från medeltiden och är en läroanstalt för högre utbildning och forskning. Ordet 

”universitet” betyder ”helhet”, ”det hela”. Från början var det sammanslutningar av 

intressegrupper som gav universitet dess stadga. Det var studenter som sammanslöt sig i 

skrån och anställde lärare. På andra håll var det lärarna själva, eller lärarna och studenterna 

tillsammans, som bildade en sammanslutning (Nationalencyklopedin). Redan från början 

kännetecknas universitet därför av hög grad av frihet (Ehn, 2001).  

 

Ehn (2001) beskriver den akademiska kulturen utifrån sina egna erfarenheter som lärare, 

forskare och sedermera prefekt. Friheten för lärare och forskare innebär dels akademisk 

frihet och dels en frihet över att disponera sin egen tid. För lärare/forskare gäller 

förtroendearbetstid och det är ingen som säger något om en person till exempel tar en extra 

lång lunch. Ehn (2001) menar vidare att det finns flera subkulturer inom ett lärosäte kopplat 

till olika institutioner och vetenskapliga discipliner. Han tar som exempel upp att forskning 

många gånger är en ensamsyssla framförallt inom humanistiska ämnen, dock är det något 

som har börjat luckras upp, men det har samtidigt varit vanligt sedan länge med samarbete 

inom forskningen när det kommer till naturvetenskapliga ämnen. Vidare framhåller Ehn 

(2001) de paradoxer som lärare/forskare måste handskas med. Det handlar om 

motsättningen mellan det obundna fria arbetet och det ständiga kravet på att prestera.  

Arbetstidsavtal bidrar också till att reglera hur förtroendearbetstiden ska fördelas mellan 

utbildning, forskning och administration. En annan paradox som han lyfter fram är den 

mellan att lärosäten uppmuntrar till självständigt kritisk tänkande, men samtidigt kräver att 

individer anpassar sig till akademisk kultur och vetenskapliga regler. Studenter som väljer 

att fortsätta inom akademin skolas successivt in i den akademiska kulturen.  

 

Ehn (2001) lyfter även fram andra delar som kännetecknar den akademiska kulturen såsom 

revirtänkande. Idealet inom ett lärosäte är att alla har en gemensam ambition om att 

producera ny kunskap, vilken är lika mycket värd oavsett ämnesområde. Dock fungerar det 

inte riktigt så i praktiken i samband med fördelning av ekonomiska resurser och prestige 

mellan vetenskapliga inriktningar. Det råder konkurrens och revirtänkande mellan olika 

institutioner, samtidigt som många har en stark lojalitet till den egna institutionen.  

 

Vidare nämner Ehn (2001) några av de traditioner som återfinns inom universiteten och som 

utmärker kulturen såsom professorsinstallationer, kommittéarbeten, demokratiska processer 

vid tjänstetillsättningar, opponeringar och seminarier. Haake (2004) lyfter fram kollegialitet, 

konsensusbeslut, professionalism, kunskap om samhället, autonomi och akademisk frihet 

som kännetecknande för den akademiska kulturen. Kollegialiteten handlar i detta 

sammanhang bland annat om att fatta gemensamma beslut där kollegiet (skrået) utgörs av de 

personer som innehar en doktorsexamen eller motsvarande. Haake (2004) menar därför att 

kollegialitet inte direkt kan översättas med demokrati eftersom flertalet anställda på ett 

lärosäte inte ingår i kollegiet. Haake (2004) refererar till Wilkin som framhåller att det finns 

en professionell byråkratisk kultur i grunden, men det finns därefter två subkulturer. En som 

fokuserar makt och beslutsfattande till toppen av lärosätet och en som skjuter ut möjligheter 
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till beslutsfattande till lägre nivåer, men på dessa nivåer blir det mycket diffust. Haake 

(2004) menar dock att det inte finns en genomgående akademisk kultur, bortsett möjligen 

från forskningen, utan kulturen skiljer sig åt mellan olika vetenskapliga discipliner, likt det 

som Ehn (2001) också skriver. 

3.5.2 Ledarskap inom universitet/högskola 
En del av organisationskulturen som präglar lärosäten blir tydlig när chefstrukturen kommer 

i fokus. Nisser (2006) benämner de chefer som rekryterats (som inte är tillsatta genom val) 

som administrativa chefer och de som valts av kollegiet benämns enbart chefer. Utmärkande 

för framförallt de äldre universiteten är att prefekter
4
 väljs av kollegiet och innehar sitt 

chefsuppdrag under en tidsbegränsad period. Därefter återgår vederbörande till att vara en 

del av kollegiet. Prefekten är en person som ska underlätta arbetet för lärare och forskare, 

men ska i övrigt inte lägga sig i och ”chefa”. Detta gäller även den kollegiala styrformen 

som innebär att professorer och lektorer
5
 styr verksamheten i samråd genom en stark 

informell struktur. Detta ställer krav på prefekten att dels balansera det kollegiala och dels 

styra som chef utifrån arbetsgivarperspektivet (Nisser, 2006). Nisser (2006) lyfter vidare 

fram den problematik som kan komma av att prefekter väljs av kollegiet baserat på sin 

skicklighet avseende utbildning och forskning och på grund av det placeras i en ledande 

chefsposition med ansvar för personal-, ekonomi- och verksamhetsfrågor. De senare delarna 

är många gånger något som de helt saknar praktisk erfarenhet av. 

 

Kollegiala val förekommer dock inte överallt inom lärosätena. Mindre högskolor rekryterar 

sina prefekter utifrån en fastställd kravprofil (detta kan även förekomma vid kollegiala val) 

som annonseras ut. Men prefektskapet är fortfarande ett tidsbegränsat uppdrag och kollegiet 

inbjuds att påverka tillsättningen genom att det innan uppdraget erbjuds hålls en hearing
6
. I 

somliga fall har lärosäten gått ifrån benämningen prefekt och talar istället om sektionschefer 

(se t.ex. Högskolan i Halmstad och Högskolan Kristianstad). Detta kan ses som ett exempel 

på en utveckling som går mer mot New Public Management, det vill säga överföringen av 

företagsinspirerade idéer till offentlig förvaltning (Rövik, 2008). Utvecklingen kan sägas 

delvis ske på bekostnad av kollegaliteten.  

3.6 Sammanfattning av de teoretiska utgångspunkterna 
Det finns mycket skrivet om organisationsförändring och organisationsutveckling. I den här 

uppsatsen kommer begreppet organisationsförändring att användas. För att ge en enklare, 

mer överskådlig bild av förändringsarbete används Lewins (1951) förändringsmodell: 

unfreeze, change/transition och refreeze. Dock kopplas delar av Kotters (1995) 

åttastegsmodell till den för att illustrera delar av arbetet som kan förekomma i de olika 

stegen och därmed ge en djupare bild av förändringsprocessens olika delar. 

 

Enligt Ulrich et al. (1995) kan HR utvecklas till att arbeta med att skapa värde för 

organisationen, där värde ska förstås utifrån ett managementperspektiv. I samband med detta 

kan HR fungera som en förändringsagent vilken kan bistå i förändringsarbetet med sin 

kunskap om organisationen och hur organisationen på bästa sätt kan tillvarata sina 

mänskliga resurser och utveckla dessa. 

 

En förändringsprocess är komplex och det finns flera parametrar att ta hänsyn till, vilket gör 

att ledarskapet i detta sammanhang blir viktigt. Det finns olika ledarskapskoncept som inte 

                                                 
4
 Prefekt – chef för en institution 

5
 Disputerad lärare/forskare 

6
 Kandidater för uppdraget som prefekt får presentera sina tankar om institutionens framtida utveckling för 

dess medarbetare. 
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berörs i de teoretiska utgångspunkterna, men litteraturen som används betonar vikten av att 

skapa utrymmen för delaktighet, vilket i sig också kan bidra till att skapa motivation 

(Rolandsson & Oudhuis, 2009). En bidragande orsak till att processen blir komplex är att 

organisationskulturen kan påverka arbetet. Hofstede (1991) definierar organisationskultur 

som det kollektiva programmerandet av psyket hos medlemmarna i en organisation som 

skiljer sig från dem i en annan organisation. Inom en och samma organisation kan det också 

finnas olika subkulturer (Alvesson, 2009). Ehn (2001) menar att så är fallet inom ett lärosäte 

där kulturen mellan olika vetenskapliga discipliner kan skilja sig åt.  

 

Lärosäten utgör professionella byråkratier (Mintzberg, 1983) och har därutöver en kultur 

som bland annat präglas av kollegialitet där prefekter föreslås och väljs av kollegiet (Haake, 

2004). Prefektskapet har flera utmaningar där individerna som innehar uppdraget många 

gånger kommer från det egna kollegiet och ska balansera dels att vara en kollega och dels att 

vara chef med allt ansvar som det innebär.  

 

4. METOD 
I den här delen av uppsatsen kommer den metodologiska ansatsen att presenteras. Vidare 

ges en beskrivning av hur urval, intervjuer och analys har gjorts. Avsnittet innehåller vidare 

etiska reflektioner, metoddiskussion samt en kritisk källdiskussion.  

 

Studien är en fallstudie och har en abduktiv strategi och en hermeneutisk ansats där viss 

teori har inhämtats innan datainsamling genomförts, vilket också genererat preliminära 

teman som utgångspunkt. Fördelen med denna metod är att forskaren kan skapa sig en 

förförståelse, vilket ses som en viktig förutsättning inom hermeneutiken (Kvale, 1997), för 

det studerade fenomenet. Förförståelsen är också särskilt viktig att ha med in i 

intervjusituationen om intervjuerna ska vara semistrukturerade med delvis öppna frågor. En 

annan fördel är också att det går att komplettera med ytterligare teorier under tiden som 

datainsamling pågår beroende på vad som framkommer i intervjuerna (Larsson, Lilja & 

Mannheimer, 2005), alternativt omvärdera de teman som satts upp på förhand. För min del 

finns också en förförståelse för HR- arbetet i den typ av organisation som är i fokus för 

studien då jag för närvarande själv arbetar med just de frågorna på ett lärosäte och har så 

gjort under några år. En negativ effekt skulle kunna vara att förförståelsen genom teorin och 

praktisk erfarenhet färgar resultat och analys och att forskaren därmed missar viktiga 

perspektiv som annars skulle ha framkommit. I den här studien anses dock de positiva 

aspekterna uppväga eventuellt negativa. Det har inte gått att finna någon studie liknande den 

här inom universitets-/högskolesektorn även om det, som sagt, genomförts en mängd studier 

på organisationsförändringsområdet. Den här studien utgår från tre fall, vilka samtliga 

genomgått strukturella organisationsförändringar och utifrån dessa fall beskrivs HR: s 

funktion och position. Orsaken till att det blev en fallstudie är för att det empiriska 

underlaget annars riskerat att bli för litet då tillgången på respondenter är begränsat inom 

respektive lärosäte. Mot bakgrund av detta är studien delvis en explorativ fallstudie. 

4.1 Urval 
De organisationer som valts ut för studien har kontaktas via personliga kontakter med en 

förfrågan om de kan tänka sig att ställa upp. Kravet har varit att organisationen ska ha 

genomgått en större organisationsförändring inom de senaste tre åren och att förändringen 

har varit, utifrån Ahrenfelts (2001) beskrivning, en förändring av andra ordningen. En 

person inom de studerade organisationerna har agerat kontaktperson internt för att kunna 

hänvisa vidare till rätt respondenter. Detta kan delvis sägas motsvara ett snöbollsurval 

(Larsson et al., 2005) då en person hänvisar till en annan som kan hänvisa till ytterligare en.  

Fördelen med att gå på personliga kontakter är att forskaren redan kan ha en viss kännedom 
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om organisationen, men å andra sidan kan det också ligga forskaren i fatet om det medför 

förutfattade meningar. I det här fallet har jag endast haft en ytlig uppfattning om 

organisationen i sig och ej varit närmare bekant med kontaktpersonerna. Jag har heller inte 

varit förtrogen med inre strukturer eller de aktuella organisationsförändringarna. Då studien 

också ska genomföras inom en begränsad tidsperiod har personliga kontakter varit en klar 

fördel då det gett ”en väg in” för att säkerställa ett genomförande.  

 

Inledningsvis har informantintervjuer genomförts med individer som varit insatta i själva 

organisationsförändringen. Syftet med intervjuerna har varit att inhämta 

bakgrundinformation såsom syftet med förändringen, hur många medarbetare/delar av 

organisationen som berörts samt vilka konsekvenser som förändringen har fått. 

Kontaktpersonen har fått hänvisa till en person som varit väl insatt i förändringsarbetet. 

Denna person har stått utanför HR- avdelningen eller motsvarande och är därmed inte direkt 

involverad i HR- frågorna inom organisationen. Detta har jag sett som en fördel då 

informanten kunnat bidra med fler perspektiv än just HR. Urvalet avseende informanterna är 

att anse som strategiskt. I den mån det gått har också respondenternas deltagande stämts av 

med närmast ansvarig chef. Detta har varit viktigt eftersom intervjuerna har tagit deras 

arbetstid i anspråk (Ryen, 2004). 

 

Avseende HR- medarbetarna har informanten och kontaktpersonen kunna hänvisa till vilka 

individer inom HR som varit involverade i förändringsarbetet. Dessa individer har därefter 

kontaktats med en förfrågan om de kan tänka sig att ställa upp på en intervju. Då alla HR- 

medarbetare inom de aktuella organisationerna inte varit direkt involverade i 

förändringsarbetet har urvalet gällande respondenter varit begränsat. Utifrån det har det varit 

nödvändigt att ta de kontakterna utifrån kontaktpersonens och informantens hänvisning. 

4.2 Intervjuer 
Intervjuerna har baserats på en allmän intervjuguide (se bilaga) (Larsson, et al., 2005) eller 

en så kallad halvstrukturerad guide (Ryen, 2004), vilket innebär att teman och frågeområden 

kopplade till forskningsfrågorna har satts upp på förhand. Frågorna har varit öppna och har 

inte ställts i någon bestämd ordning eller i någon exakt formulering. Intervjuguiden har 

snarare fått agera som checklista för att säkerställa att samtliga delar täckts in i alla 

intervjuer (Larsson et al., 2005). Fördelen med denna metod är att intervjun blir flexibel 

samtidigt som det finns en grund att stå på vilken är densamma för samtliga intervjuer. 

Nackdelen med att använda en något formaliserad intervjuguide är att den kan göra 

forskaren blind (Ryen, 2004) för andra delar som eventuellt skulle kunna framkomma i 

samtalet. 

 

Om forskaren däremot vet vad denne är ute efter redan från början går det bra att ha en 

strukturerad intervjuguide. Ytterligare en fördel är att det på så sätt även går att styra 

intervjun så att risken för att onödig data samlas in, vilken inte relaterar studiens syfte, 

minskar. För mycket onödig data kan påverka analysen negativt om den inte fyller någon 

direkt funktion (Ryen, 2004).  

 

Intervjuer har inledningsvis genomförts med informanterna i syfte att få information om 

bakgrund, omfattning, genomförande och resultat av organisationsförändringen. På det sättet 

har viss förkunskap om organisationen kunnat inhämtas innan intervjuerna med 

respondenterna. Informanterna har varit projektledare för en del i förändringsprocessen eller 

ansvariga chefer, det vill säga förändringsledare. 
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Transkribering av intervjuerna har gjorts allteftersom de har genomförts. Det är alltid 

problematiskt att översätta talspråk till textspråk (Kvale, 1997). Transkriberingen har i det 

här fallet inte skett ordagrant, vilket innebär att hummanden, jakanden och upprepningar av 

ord tagits bort. Detta angreppssätt fungerar så länge det inte är fråga om en textanalys 

(Kvale, 1997), vilket inte varit syftet med den här studien. Det har lett till en mer ”ren” 

transkribering där det varit enkelt att uppfatta vad informanten/respondenten sagt och sedan 

relatera det till teorin. I ett fall har respondenten önskat se intervjuutskriften innan analysen 

påbörjats för att säkerställa att samtalet uppfattats korrekt. Detta har medgivits och kan 

också ses som stärkande avseende validiteten. En nackdel med att låta respondenten läsa 

utskriften skulle vara om respondenten ändrar sitt uttalande, men så har inte varit fallet i den 

här studien.  

 

Totalt genomfördes tre informantintervjuer, en för vartdera fallet. Samtliga tre genomfördes 

över telefon. Orsaken till telefonintervjuerna har varit det fysiska avståndet som satt hinder 

för ett personligt möte. Intervjuerna har varat mellan 30 – 50 minuter. En nackdel med 

telefonintervjuer är att forskaren kan missa kroppsspråk som skulle kunnat bidra till 

ytterligare djup i analysen. För att fånga kroppsspråket på ett bra sätt krävs dock 

videoinspelning, vilket ändå inte skulle ha varit aktuellt i den här studien. Dock har två av 

tre informantintervjuer spelats in. För inspelningen har min mobiltelefon använts. I samband 

med den tredje intervjun fördes anteckningar. För att säkerställa att så mycket data som 

möjligt kom med skrevs anteckningarna rent omgående efter intervjun. 

 

Därutöver har totalt fem respondenter intervjuats. Tre av dessa intervjuer har genomförts per 

telefon varav samtliga spelats in. Övriga två genomfördes samtidigt som 

fokusgruppsintervju. Samtalet i fokusgrupp skedde i ett avskilt rum för att minska 

störningsmoment. Fördelen med fokusgrupper är att de kan bidra till spontana och 

känsloladdade uttalanden i samspelet mellan intervjupersonerna. Nackdelen kan dock bli att 

datainsamlingen blir kaotisk, vilket leder till svårigheter i analysen (Kvale, 1997). I den 

aktuella fokusgruppen i den här studien fördes anteckningar och så långt som möjligt 

noterades det om det var respondent ett eller två som kom med uttalandet. Precis som Kvale 

(1997) också beskriver fördelarna med fokusgruppen kom respondenterna tillsammans med 

en hel del intressanta uttalanden som de också utvecklade i dialog med varandra. Den 

utvecklingen har inte varit möjlig i de individuella intervjuerna eftersom det skulle ha 

inneburit att jag som intervjuare gått in och styrt dialogen till viss del.    

4.2.1 Pilotintervjuer 
För att testa intervjuguiden har två pilotintervjuer genomförts rörande den del som var 

avsedd för intervjuerna med HR- medarbetare. Pilotintervjuerna har gjorts via ett personligt 

möte, men har inte spelats in. Istället har anteckningar förts vid dessa tillfällen. 

Intervjupersonerna har efter intervjun fått ge feedback på intervjuguiden, om de tyckte sig 

uppfatta frågorna och om någon fråga ansågs överflödig. Fördelen med att testa 

intervjuguiden är att forskaren kan få en uppfattning om den kommer att täcka in valda 

forskningsfrågor eller inte samt vilka teorier som eventuellt kan ligga till grund för analysen. 

 

Efter de två pilotintervjuerna har intervjuguiden justerats något, men i huvudsak fungerade 

den bra och intervjupersonerna tyckte att de uppfattade/förstod frågorna. Någon fråga var 

överflödig då den täcktes in av svaren på en tidigare fråga varför den plockades bort. 

Ytterligare någon fråga omformulerades och en lades till för att med säkerhet täcka in det 

studerande området. 
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4.3 Analys 
För att analysera resultatet av intervjuerna har hermeneutiken legat som utgångspunkt. 

Fokus ligger därmed på tolkningen av texter (Kvale, 1997), vilket i denna studie motsvarar 

intervjuutskrifter. Tolkningen kännetecknas av en hermeneutisk cirkel och förståelsen för 

vad texten säger utgår från olika teman som behandlas där varje tema tolkas var för sig i 

relation till helheten och där helheten i sig tolkas och sätts i relation till delarna. Processen 

skulle kunna pågå i oändlighet men Kvale (1997) menar att den upphör när tolkningen inte 

längre inrymmer några motsägelser, eller när innebörderna i olika teman bildar rimliga 

mönster och ingår i en sammanhängande helhet. En viktig aspekt som forskaren måste ha 

med sig vid tolkningen av en intervjutext är att analysen startar redan när transkriberingen 

sker, vilket är en väsentlig skillnad från om fokus för studien hade varit litterära texter. 

Kvale (1997) menar att forskaren både skapar och behandlar sin text och kan därmed 

förhandla med intervjupersonen om tolkningen.  

 

Den hermeneutiska cirkeln har varit utgångspunkt i analysen av den här studiens empiri så 

tillvida att de teman som preliminärt sattes upp fått utgöra delarna. För att få god struktur har 

analysen utgått från dessa teman. I enlighet med de principer som Kvale (1997) lyfter fram 

kring hermeneutiken lästes inledningsvis intervjuutskrifterna noggrant igenom i syfte att ge 

en generell uppfattning om deras innebörd. Därefter har respektive tema getts en egen färg 

och sedan har intervjuutskrifterna och de renskrivna anteckningarna gåtts igenom än en 

gång. De delar av samtalet som handlat om ett tema har markerats med aktuell färg och så 

vidare. På så sätt har det varit enkelt att få en överskådlig bild av texterna. Metoden har 

också underlättat i tolkningen av de olika delarna så att de därefter kunnat sättas i relation 

till den generella uppfattningen om helheten. 

 

Kvale (1997) menar att en viktig princip i den hermeneutiska analysen är just förförståelsen, 

kunskapen, om uppsatta teman. Det går inte att starta från noll eftersom empirin i sig inte 

säger något utan teoretiska utgångspunkter. Forskarens förförståelse kan leda till att empirin 

tolkas utifrån ett enskilt perspektiv och möjligen hade ett annat perspektiv kunna föranleda 

ett annat resultat, men förförståelsen är ändå viktig för att kunna utläsa nyanserna av det som 

framkommer i intervjuutskrifterna. Eftersom den här studien även har en abduktiv strategi 

har viss teori inhämtats före genomförandet av intervjuerna vilket inneburit att studien inte 

startat från noll. Det innebär att jag har haft en förförståelse för de teman som satts upp, 

vilket kan ha påverkat mitt perspektiv i analysen. Vidare har min grundutbildning i sin tur 

haft en psykologisk inriktning, vilket också påverkat mitt perspektiv. Hermeneutiken är en 

mer öppen metod som medger att teman och kategoriseringar omprövas (Kvale, 1997), 

vilket är en fördel när öppna frågor använts i intervjuguiden. Så har också varit fallet i den 

här studien då somliga teman setts över och omvärderats i samband med analysen. 

4.4 Etiska överväganden 
Lärosätena som ingått i studien är anonyma och eftersom det är få respondenter som legat 

till grund för resultatet för respektive lärosäte har inte hänsyn tagits till kön, utan i 

förekommande fall används hen. Anledningen är att säkra konfidentialitet (Kvale, 1997) och 

att ingen respondent ska känna sig utpekad. Lärosätena beskrivs även i den mån det går i 

generella ordalag för att minska risken att de identifieras.  

 

Inför samtliga intervjuer har informant och respondent informerats om studiens syfte, de 

övergripande frågeställningarna och vad som kommer att hända med materialet, vilket 

motsvarar informerat samtycke (Kvale, 1997).  
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I fråga om huruvida intervjun skulle spelas in eller inte lämnades detta till 

informant/respondent att avgöra. Avsikten har inte varit att spela in något samtal om 

personen som samtalet sker med inte har varit bekväm med det. Samtliga deltagare i studien 

har inför intervjun tillfrågats om det gått bra att spela in samtalet eller inte. De har vidare 

informerats om att det enbart skulle vara jag som lyssnar på inspelningen i syfte att 

transkribera samtalet. När uppsatsen är klar raderas inspelningen. Ryen (2004) för bland 

annat en diskussion kring huruvida en dold mikrofon kan användas i somliga fall. Det har 

jag i den här studien helt uteslutit då jag ifrågasätter etiken i det. Jag har varit noga med, i de 

fall inspelning har gjorts, att informera informant och respondent om när inspelningen sätts 

på respektive stängs av. 

4.5 Metoddiskussion 
Det finns alltid för- och nackdelar med vald metodologisk ansats. I det här fallet har en 

kvalitativ studie utifrån en abduktiv strategi och en hermeneutisk ansats lämpat sig bäst för 

studiens syfte. Det är en delvis explorativ fallstudie där de olika fallen också får utgöra de 

delar som sammantaget ska bidra till att skapa en bild av helheten och därmed ligga till 

grund för slutsatser utifrån frågeställningarna. Då studien är just explorativ hade det gått att 

tänka sig att grundad teori kanske bättre hade lämpat sig. Dock finns det forskning på 

området organisationsförändring och studier har genomförts inom andra professionella 

byråkratier, vilket gör att det ändå funnits skäl att inhämta viss fakta inför datainsamlingen 

och inte utgå från noll, vilket skulle ha varit fallet om grundad teori valts (Corbin & Strauss, 

2008). Vidare hade en kvantitativ undersökning inte varit aktuell då antalet respondenter att 

tillgå varit begränsat, vilket också är motivet till val av fallstudie. Möjligen hade en 

kvantitativ metod kunnat användas om det varit universitets-/högskolesektorn i stort som 

varit fokus för studien. I det fallet hade samtliga lärosäten kunnat ingå och på det stora hela 

hade validiteten ökat. Problematiken hade dock blivit att det varit svårt att dra några 

slutsatser kring variationer mellan lärosätena. Antalet respondenter, även med full 

svarsfrekvens, skulle i flera fall bli för få för respektive lärosäte. En kvalitativ studie lämpar 

sig bättre för att kunna fånga upp respondenternas upplevelser och tankar kring det valda 

ämnesområdet, speciellt mot bakgrund av det som också Armenakis och Bedeian (1999) 

skriver efter sin litteraturstudie om forskningen på organisationsförändringsområdet under 

1990- talet då de förutspår fler kvalitativa studier på området med anledning av den 

omfattande referenslitteraturen. Kvalitativ metod och intervjuer lämpar sig också bättre när 

syftet med studien är att ta reda på hur någonting ter sig, vilket är fallet med den här studien.  

 

Att studien är abduktiv är en fördel då det krävs en viss inläsning på problemområdet och 

kunskap om vad det är för typ av organisation som ligger i fokus. Det finns vissa begrepp 

som informanter/respondenter använder sig av och genom att vara införstådd med dessa från 

början har det gått att undvika onödiga frågor i intervjusituationen. Jag har sett det som en 

fördel att jag själv arbetar med HR- frågor på ett lärosäte då jag varit bekant med de begrepp 

som uppkommit. Dock har jag fått vara noga med att inte lägga in mitt eget tyckande i 

intervjusituationen. Tillvägagångssättet ligger i linje med hermeneutikens tankar om 

förförståelse. 

 

Innan intervjuerna genomfördes gjordes som sagt två pilotintervjuer. Trots detta visade det 

sig att ett par begrepp i frågeställningarna upplevdes som otydliga för respondenterna i 

själva studien varför innebörden av dessa fick förtydligas i några fall. Pilotintervjuer räcker 

därmed inte hela vägen fram för att säkerställa en bra intervjuguide, men å andra sidan är 

respondentens egen begreppsbildning också viktig i sammanhanget. Den kan skilja sig från 

de respondenter som ställde upp i pilotintervjuerna. Vidare har majoriteten av alla intervjuer, 

både med informanter och med respondenter, genomförts per telefon. Detta har medfört att 
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det inte gått att tolka något kroppsspråk eller ansiktsuttryck. Det är framförallt tidsaspekten 

som bidragit till att det blivit telefonintervjuer, men hade personliga möten kunnat 

genomföras hade det kunnat ge en annan dimension i analysen, däremot jag tror inte att det 

hade påverkat slutsatserna.  

 

Ryen (2004) menar att det inte bör talas om validitet och reliabilitet i kvalitativa studier, 

utan att det är kvalitetsaspekter som härrör sig till kvantitativa studier. I den här studien 

stödjer dock resultatet de teoretiska utgångspunkterna och tidigare forskning i flera 

avseenden, vilket i sig ger en tillförlitlighet. Det går att ifrågasätta att det är tre fall i studien. 

Eftersom omfattningen av studien inte är så stor kan detta anses göra den spretig. Orsaken 

till att det blev tre fall härleds till att antalet respondenter annars inte skulle blivit tillräckligt 

för att kunna dra några slutsatser kring helheten. Vid analysen av de olika fallen, delarna, 

var detta därför viktigt att ta hänsyn till men det stärkte helhetsbilden betydligt med tre fall 

eftersom det bidrog till att täcka in en större del av universitets- och högskolesektorn. 

Dataunderlaget blev därmed större och tillförlitligheten ökade när det kom till slutsatserna 

kring likheter och skillnader mellan lärosätena.  

 

Uppsatsen har därutöver en tydlig avgränsning till att enbart omfatta förändringsarbete ur ett 

HR- perspektiv, vilket sätts i relation till Ulrich och Brockbanks (2007) teorier om 

värdeskapande HR. Då HR, precis som Storey (1989) skriver, är ett brett område är det 

möjligt att resultatet hade blivit annorlunda om det varit en annan process som legat i fokus.  

4.5.1 Källkritisk diskussion 
Det finns mycket skrivet på organisationsförändringsområdet. När det gäller artiklarna som 

presenteras under aktuell forskning har jag i den mån det gått försökt hitta artiklar som både 

lyfter fram utmaningar och framgångsfaktorer i förändringsarbete. Somliga forskare är 

negativt inställda till motstånd från medarbetarna och ser det som ett hinder för 

organisationens ledning att nå målen, medan andra forskare ser fördelarna och menar rent av 

att ett visst motstånd krävs för att resultatet ska bli bra. Det är viktigt att båda aspekterna 

kommer fram, vilket också är avsikten i avsnittet om aktuell forskning.  

 

Till viss del går det att utläsa en utveckling när det kommer till forskarnas tankar om 

motstånd.  Litteratur skriven i början av 1990- talet (se t.ex. Angelöw, 1991) tenderar att ha 

en negativ inställning till motstånd medan författare under 2000- talet är mer positiva (se 

t.ex. Ahrenfelt, 2001). Vad utvecklingen ligger i är svårt att sia om, men en möjlighet är att 

förändringsledare börjat inse vikten av delaktighet i samband med förändringsprocesser, 

vilket också empirin i den här studien stödjer. Motstånd som inte hanteras på rätt sätt kan få 

negativa effekter och riskerar att ta fokus från själva processen.  

 

När det kommer till litteraturen på det akademiska området får läsaren ha i åtanke att de 

också är skrivna av individer som studerar sin ”egen” organisation. Författaren kan ha en 

subjektiv uppfattning som kan påverka texten (t.ex. Ehn, 2001). Vidare har Ulrich och 

Brockbank (2007) har ett starkt managementperspektiv i sin bok. Dock kan även det sägas 

motsvara en utveckling som skett, eller möjligen som författarna vill ska ske, inom HR- 

området. Det är intressant att se på HR ur ett managementperspektiv och som ett instrument 

för ledningen och inte enbart ur ett personalsocialt perspektiv. Det är möjligt att HR- arbetet 

ska omfatta båda mjuka och hårda delar (Storey, 1989), men det ligger en hel del i att det 

också bör förankras i, och utgå ifrån, organisationens ledning för att inte riskera att ligga vid 

sidan av verksamheten. Det gäller dock att vara medveten om att mycket av den litteratur 

som använts i den här uppsatsen har just ett managementperspektiv. Perspektivet ligger dock 

i linje med att organisationsförändringar startar uppifrån och syftet med uppsatsen har varit 
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att undersöka det i relation till HR. Det finns inga respondenter som representerar 

medarbetarna och deras uppfattning om förändringsarbetet i den här studien och därför tas 

heller ingen litteratur direkt kopplat till det perspektivet upp. 

 

5. LÄROSÄTENA 
I syfte att ge läsaren en kort bakgrund ges här en beskrivning av lärosätena och de aktuella 

organisationsförändringarna. 

 

För att säkra en viss anonymitet bland de lärosäten som deltagit i studien beskrivs de mycket 

kortfattat i samma avsnitt. Det är inte själva lärosätet i sig som ligger i fokus för uppsatsen, 

utan de förändringar som gjorts och framförallt HR- medarbetarnas upplevelser och tankar 

kring arbetet i relation till den förändringen. Den gemensamma nämnaren är att de alla 

genomgått en strukturell förändring inom den senaste treårsperioden. Totalt har tre lärosäten 

omfattats av studien. De är samtliga att anse som medelstora där antalet medarbetare 

varierar från cirka 500 till en bit över 1 000. Antalet studenter ligger mellan 10 000 och 

13 000.  

5.1 Fall 1 
Det första fallet innefattar en organisationsförändring som berör hela lärosätet, både 

kärnverksamhet och verksamhetsstöd, där flera mindre enheter har slagits ihop till större. 

Bakgrunden till förändringsarbetet var att en tidigare organisationsöversyn hade identifierat 

en stor administrativ överbyggnad och ledningen antog att det fanns vinster i form av ökad 

effektivitet och större enhetlighet att vinna genom att slå samman enheter. I samband med 

detta sattes ett slutdatum för samtliga chefers uppdrag; cheferna inom kärnverksamheten 

såsom dekaner
7
 och prefekter. Så snart det var klart hur den nya organisationen skulle se ut 

rekryterades de chefer som behövdes. Antalet chefer har på det stora hela minskat då antal 

avdelningar minskat.   

5.2 Fall 2 
Det andra fallet innefattar en organisationsförändring inom en och samma enhet på ett 

lärosäte. Det gäller kärnverksamheten som innan förändringen var uppdelad i flera olika 

mindre delar. Ledningen antog att detta var ett ineffektivt sätt att arbeta på och mot 

bakgrund av det startade organisationsförändringen. Inledningsvis var det utbildningsutbudet 

som styrde då fokus låg på utbildningarna och hur de borde utformas för att profileras och få 

ökad kvalité. När förändringen genomfördes skapades också ett nytt chefsled inom enheten 

för att bättre kunna stötta upp verksamheten. Ämnesområden slogs ihop och andra delades 

upp. Målsättningen var dock att hitta samordningsvinster vad gällde de administrativa 

delarna och därmed i förlängningen också minska arbetsbelastningen för medarbetarna 

genom större administrativ samordning/enhetlighet.  

5.3 Fall 3 
Det tredje fallet gäller också en enhet inom ett lärosäte, men här handlar det om en 

organisationsförändring inom verksamhetsstödet. I samband med pensionsavgångar på 

chefssidan gjordes en översyn av organisationen och frågan väcktes om huruvida dåvarande 

organisationsform var optimalt utformad för att stötta kärnverksamheten. Slutsatsen blev att 

något behövde göras och som en konsekvens av det slogs vissa avdelningar samman, medan 

andra delades upp. De avdelningar som berördes blev mer renodlade utifrån sitt 

specialistområde. Då två chefer slutade i samband med detta och nya avdelningar bildades 

tillsattes ett par tillförordnade chefer i avvaktan på att rekryteringar kunde påbörjas. Syftet 

                                                 
7
 Dekan – chef för en fakultet 
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med förändringen var att ha avdelningar som matchade kärnverksamhetens krav, samtidigt 

som de inte fick vara för små. 

 

6. RESULTAT 
I kapitlet presenteras resultatet av samtliga intervjuer. HR- medarbetarna benämns i detta 

avsnitt respondenter.  

6.1 HR: s funktion och position 

6.1.1 Fall 1 
På lärosätet arbetar ett antal HR- specialister, vilka är placerade dels på en central 

personalavdelning, lokaliserad på förvaltningen, och dels ute i kärnverksamheten. 

Personalchefen sitter inte med i lärosätets högsta ledningsgrupp, men ingår i förvaltningens 

ledningsgrupp. HR- specialisterna ger i huvudsak stöd till chefer inom organisationen i 

arbetsgivarfrågor och arbetar både operativt och strategiskt. Frågorna handlar om allt ifrån 

lön till sjukskrivningar, organisationsfrågor, arbetsrätt, förhandlingar, svåra samtal och 

konflikthantering. HR- specialisterna ingår sedan en tid tillbaka i ledningsgrupperna på 

respektive enhet inom kärnverksamheten där de är placerade till viss del. Det har dock inte 

varit självklart att de ska ingå i ledningsgrupperna menar en respondent: 

 

Jag tvingade mig själv in och har vägrat att gå ur (skratt). Jag bjöd in mig 

själv till första mötet och då trodde de att jag skulle vara där, att de glömt mig. 

Jag tog min chans när alla var nya. 

 

En annan respondent berättar att lärosätets ledning lyssnar till HR- frågorna och relationen 

mellan ledning och personalavdelning är god. När det aktuella förändringsarbetet skulle 

genomföras ingick också personalchefen i den gruppering som tillsattes för att förbereda 

inför förändringen. Informanten menar att den delen var en av styrkorna i gruppens 

sammansättning. Därutöver ingick bland annat även fackliga representanter i grupperingen. 

 

En av respondenterna menar att organisationens HR- medarbetare har den kompetens som 

krävs för att kunna ta en aktiv del i förändringsarbete. De har kunskap när det kommer till 

omställning och kan se de övergripande processerna och helheten. Det är inte rimligt att 

cheferna ska ha hålla på med det varför HR här kan utgöra ett bra stöd. Förändringsarbetet 

måste hanteras på ett professionellt och transparent sätt, vilket respondenten tror att HR kan 

bidra med. 

6.1.2 Fall 2 
I det aktuella fallet finns en personalavdelning som hierarkiskt sett är placerad på 

förvaltningen med personalchefen underställd förvaltningschefen. Personalchefen ingår inte 

i lärosätets ledningsgrupp, men däremot i förvaltningens ledning. Personalsekreterarna 

arbetar med stöd till organisationens chefer i vanligt förekommande personalfrågor.  

 

I det här fallet upplever respondenten inte att HR idag har den kompetens som krävs för att 

aktivt delta i förändringsarbete. Däremot vore det ett önskvärt scenario i framtiden om denna 

kompetens kan utvecklas med tiden så att HR- medarbetarna aktivt kan gå ut i verksamheten 

och stödja cheferna konsultativt. Respondenten vill gärna sätta ett annat ord på den framtida 

önskvärda bilden:  

 

Verksamhetsutvecklare hade väl också varit ett bra ord, en så att säga mer 

utvecklad intern utbildnings- och chefsstödjande funktion. 
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6.1.3 Fall 3 
I det här fallet finns en personalavdelning, vilket hierarkiskt är placerad på förvaltningen och 

personalchefen är underställd förvaltningschefen. Personalchefen är adjungerad in i 

lärosätets ledningsgrupp, och ingår därmed inte som ordinarie ledamot. Dock sitter 

personalchefen med i förvaltningens ledningsgrupp tillsammans med övriga chefer på 

förvaltningen.  

 

Personalavdelningens personalhandläggare, och personalchef, arbetar med stöd till 

organisationens chefer och respondenterna anser att arbetet har en uppsökande funktion. 

Avdelningen ger information och erbjuder stöd, men är snarare en servicefunktion än en 

strategisk partner i HR- frågor. En respondent menar dock, i arbetsrelationen med cheferna, 

att: 

 

Ibland kan det blixtra till hos dem och då utnyttjar cheferna oss fullt ut, men 

inte överlag. 

 

En av respondenterna i det här fallet anser att HR inom den egna organisationen har koll på 

läget rörande förändringsarbete. De har en hel del utbildning och förståelsen kring 

människor, men tillåts inte riktigt vara med. HR ses inte som en strategisk partner. I 

nuvarande situation är också tiden en viktig faktor då personalavdelningen i sig är relativt 

liten i förhållande till antalet medarbetare vid lärosätet. Med utökade resurser anser båda 

respondenterna att avdelningen skulle kunna bidra mer aktivt i utvecklingsarbeten. 

6.2 Förändringsarbete 

6.2.1 Fall 1 
Både respondenterna och informanten lyfter upp vikten av information och kommunikation i 

samband med förändringsarbete. De menar att det är oerhört viktigt att kommunicera och 

göra det genom olika kanaler. I det aktuella fallet berättar informanten att de hade olika 

informationskanaler i form av bland annat en hemsida, personalmöten och särskilda 

chefsutskick. Information gavs på flera olika sätt, vilket informanten också tror är viktigt 

eftersom människor är olika. En respondent lyfter i samband med detta att kommunikationen 

kan skapa möjligheter för delaktighet; att medarbetarna får vara med och ge sin syn och 

komma med synpunkter. Förändringsprocessen får med anledning av detta heller inte gå för 

snabbt, vilket en respondent påpekar. Det är viktigt att vara ute i god tid och prata om det 

och tänka några steg framåt. Det långsiktiga tänkandet återfinns också i svaren från en annan 

respondent som menar att: 

 

…det jag tycker är väldigt viktigt, det är ju omställningsarbetet. Man jobbar 

aktivt med det och tidigt. Försöker analysera hur det kommer att påverka 

arbetet och verksamheten så att man inte sitter där med en massa övertalighet, 

utan att man tidigt tar strategiska beslut för tidsbegränsade anställningar. 

 

Gällande specifika HR- strategier i förändringsarbetet berättar en respondent att alla HR- 

specialister gick en utbildning i omställningsarbete, även de som varit med om 

förändringsarbete tidigare, för att alla skulle ha färska kunskaper. Därutöver har det 

förekommit veckovisa avstämningar mellan HR- specialisterna där de stämt av personalläget 

inom respektive del av lärosätet. Det fattades också beslut om anställningstopp. HR har lagt 

mycket tid på att försöka samordna HR- arbetet under den här perioden för att förhindra att 

saker hamnat mellan stolarna.  
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En respondent lyfter vikten av arbetsmiljöarbetet. I det aktuella fallet hade 

personalavdelningen skapat en särskild handlingsplan med anledning av förändringsarbetet 

där de varit ute och träffat olika grupperingar av medarbetare för att diskutera frågor i 

relation till den pågående förändringsprocessen. Totalt sett framkommer det i intervjuerna 

att det inte varit fråga om några uttalade HR- strategier, men en respondent menar att arbetet 

hela tiden har varit strategiskt i det avseendet att HR har haft ett långsiktigt perspektiv 

genom förändringsprocessen. 

6.2.2 Fall 2 
Respondenten menar här att det är viktigt att i ett tidigt skede, som chef, ställa sig frågan 

kring vilken målbild som finns för förändringsarbetet. Vad är det för förbättring som ska 

åstadkommas? Det är vidare viktigt att arbeta med kommunikationen och förmedla dessa 

mål till medarbetarna för att skapa en tydlighet. Respondenten menar också att det är viktigt 

att vara tydlig gentemot medarbetarna med att det kanske inte är helt förhandlingsbart när 

det kommer till förändringsarbetet. 

 

En indirekt HR- strategi som användes i det aktuella förändringsarbetet, menar 

respondenten, var att HR- kompetens kopplades till enheten som skulle genomföra 

förändringen. På så sätt kunde chefer få konsultativt stöd i förändringsledning. Vidare lades 

en plan för olika aktiviteter tillsammans med tidsplan och kommunikationsplan. 

Respondenten menar vidare att hen hade ett ansvar att på individ- och gruppnivå stödja de 

utpekade förändringsledarna. Den aktivitetsplan som fastställdes i ett tidigt skede hade också 

utpekade individer som skulle arbeta med de olika delarna, vilka behövde stöd i vissa delar 

av arbetet. 

 

Respondenten hade också mycket samtal med den ansvarige chefen för förändringsarbetet 

och de resonerade mycket kring olika förhållningssätt och roller där respondenten agerade 

bollplank och hade en coachande funktion.  

6.2.3 Fall 3 
När det kommer till den viktigaste aspekten i förändringsarbete är respondenterna överens 

om att det handlar om att det finns en tydlig målbild och vision om arbetet. Det måste vara 

tydligt och förankras i organisationen varför förändringen ska genomföras. 

 

I det aktuella förändringsarbetet användes ingen tydlig och uttalad HR- strategi. En 

respondent menar att det fanns goda intentioner, men att fokus i arbetet låg i att ta fram ett 

förhandlingsunderlag som innehöll orsaken till förändringen och det förväntade resultatet.  

En annan respondent menar att det inte handlar om att chefer aktivt väljer bort HR, men att 

cheferna kanske inte helt förstår vikten av tydliga strategier i en förändringsprocess, 

inkluderat HR- strategier. Cheferna har det säkert i bakhuvudet, men det kommuniceras inte. 

Respondenten menar att det ofta blir så, att processen ska gå så fort att målbild och vision 

inte riktigt hinner kommuniceras.  Informanten menar också att information och 

kommunikation är mycket viktigt i förändringsarbetet. Inför förändringen fördes 

diskussioner i enhetens ledningsgrupp och parallellt med det fördes också samtal med 

berörda medarbetare.  

6.3 Ledarskap 

6.3.1 Fall 1 
Gällande chefsstrukturen finns på det här lärosätet övergripande chefer för hela enheterna, 

dekaner, och under denne finns prefekter. I vissa fall har prefekt delegerat personalansvar till 

ytterligare chefer, men inte alltid. Informanten berättar att alla chefers uppdrag, dekaner och 
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prefekter, fick ett slutdatum i samband med att den gamla organisationen skulle upphöra. 

Därför rekryterades nya chefer till den nya organisationen. Kravprofiler upprättades för 

uppdragen, men eftersom det är just uppdrag fanns det bara möjlighet för interna sökande. 

Kollegiet valde därefter chefen. 

 

Under förändringsprocessen menar respondenterna att mycket tid gick till kommunikation 

med cheferna. Det var daglig kontakt i olika frågor, men alla samtal handlade inte om 

förändringsarbetet. Det dagliga arbetet måste också flyta på som vanligt. En respondent 

menar att mycket av den kommunikation hen hade med cheferna under den här perioden 

handlade om att förklara anställningsstoppet och de konsekvenser detta medförde internt: 

  

För det finns en subtil känsla av att personer som omplaceras är 

problematiska. Det är verkligen inte så utan det kan vara någon som har 

andra kvalifikationer och därför passar bättre på en annan anställning. Så 

mycket tid gick ut på att flytta runt, pussla med personalen. Så det var 

mottagandet av det som var tufft ibland. 

 

En utmaning i relation till ledarskapet menar en respondent var just detta att det valdes nya 

chefer. Det var inte alla befintliga chefer som blev omvalda, vilket gjorde att de som var 

med och förberedde organisationen för förändringen inte var desamma som därefter tog 

över. Informanten lyfter att hen menar att alla chefer gjorde ett jättearbete, både gamla och 

nya. En respondent menar att vissa chefer kanske i vissa fall kastade in handduken lite tidigt 

och nya mer oerfarna chefer kunde komma att ärva gamla surdegar.  

 

En annan utmaning i relation till förändringsarbetet berättar en respondent, var att de nya 

cheferna också måste få utbildning i arbetsrätt, de behöver lära sig hålla medarbetarsamtal 

och kommunikation med medarbetarna. Med anledning av det har vissa processer som 

vanligtvis löper på fått pausa något. En annan respondent lyfter att en utmaning för cheferna 

även var att motivera medarbetarna och få med dem i förändringsarbetet. 

 

För att möta dessa utmaningar behöver HR anpassa sitt stöd. På vissa håll menar en 

respondent att hen fick göra ganska djupa insatser, medan det på andra håll räckte att ha 

samtal med prefekt med jämna mellanrum. Hen menar också att alla chefer har olika sätt att 

leda, vilket också påverkar hur hen lägger upp sitt arbete. En viktig utgångspunkt menar 

respondenten är att ha förståelse för verksamheten och bygga förtroendefulla relationer med 

cheferna: 

 

Gäller också att kunna förstå. Det är lätt att sitta på kontoret, men är man inte 

i verksamheten så blir det svårt. Det handlar om att skapa förtroende så att 

cheferna vill ta kontakt med mig och vill ha mitt stöd. Så att synas, höras och 

tydligt visa vad man kan bidra med så att de förstår att det är enklare att ha 

med mig än att inte ha med mig. Annars blir det som att här kommer 

personalavdelningen och lägger lite dokument på dina axlar. Läs dem och gör 

så. Det måste finnas… förmedla nyttan av att ha med mig. Det förenklar 

arbetet. 

6.3.2 Fall 2 
Informanten berättar att det på enheten finns två chefsled. I samband med förändringsarbetet 

tillsattes det andra ledet, vilket hade funnits till viss del tidigare, men det var först nu som 

rollen identifierades och specificerades. Respondenten menar att rekryteringsprocessen för 
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de nya cheferna skiljde sig åt jämfört med vad som var brukligt inom lärosätet och de 

frångick därmed det som var vedertaget inom organisationskulturen: 

 

Då skapade vi tillsammans, mest ifrån mig egentligen, en rekryteringsprocess 

för det arbetet att på ett bra sätt hitta de lämpligaste kandidaterna. En process 

som jag inte tror lärosätet (min översättning) traditionellt eller generellt är 

vana vid, ja som motsvarar lite mer ett näringslivsorienterat sätt att tänka. Vi 

arbetade i dialog men frångick det här med att gruppen ”kollegorna” ska 

välja sina chefer, utan chefen valde vilka chefen villa ha efter möjlighet att 

utvärdera kandidater som del av kollektivet… 

 

Respondenten berättar att hen arbetade rent konsultativt och lyssnade till ansvarig chefs tänk 

kring förändringsarbetet. Denne hade redan innan respondenten kom in i bilden gjort ett 

stort arbete med att strukturera processen bland annat genom aktivitetsplanen som omnämns 

ovan, men förändringsarbetet hade också redan startat i och med en översyn av enhetens 

utbildningar. Respondenten säger att hen frågade vilket stöd som behövdes i den fortsatta 

processen och sedan, på chefens uppdrag, arbetade fördjupat med de personer som var satta 

att leda de olika aktiviteterna i aktivitetsplanen, förändringsledarna. De hade möten 

tillsammans där det fanns möjlighet att ventilera frågor och respondenten bistod i deras 

arbete att nå sina mål och hantera utmaningar.  

 

De utmaningar som uppstod i relation till ledarskapet handlade främst om att det tillkom nya 

chefer, vilka nu behövde stöttning i sitt nya uppdrag. Respondenten berättar att de 

tillsammans med övriga personalavdelningen byggt upp vissa typer av 

påfyllnadsutbildningar för cheferna kring sakkompetenser såsom ekonomi, arbetsrätt och 

kunskap kring olika interna myndighetsprocesser som de inte hade kunskap om innan. En 

annan viktig aspekt, menar respondenten, är att cheferna lär sig behärska även de mjuka 

delarna av ledarskapet kring att leda grupper och mekanismer kring samtal samt att hantera 

motgångar.  

 

I samband med förändringsarbetet framhåller respondenten att det krävs mycket arbete av 

cheferna och processen måste få ta tid, men framförallt att alla vågar lita till processen. 

Samma sak säger informanten.  

6.3.3 Fall 3 
Både respondenter och informant är överens om att information och kommunikation är 

viktigt, men respondenterna framhåller som sagt att de upplever att det inte alltid fungerar 

hela vägen. Båda respondenterna tycker att det är svårt att säga något generellt om 

ledarskapet under förändringsprocessen. De återkommer till kommunikationen och menar 

att den nog kunde ha varit bättre i vissa fall när det gällde information direkt till 

medarbetarna. I vissa fall var det oklart om informationen nådde ut från ledningsgruppen till 

medarbetarna, eller om den kanske stannade där.  

 

En respondent ställer sig frågan generellt hur duktiga cheferna är på förändringsarbete. Det 

härrör sig inte enbart till det aktuella fallet, utan även lärosätet i stort. Respondenten menar 

att cheferna i vissa fall behöver se mer till helhet och inte fokusera för mycket på den 

enskilda individen. Informanten berättar att som ansvarig chef för den aktuella förändringen 

arbetade hen mycket med att samtala med individer, grupper med individer och hela 

avdelningar, vilka var direkt berörda av förändringen. Respondenterna menar dock att det 

fanns fler avdelningar som inte direkt berördes, men att förändringsprocessen ändå indirekt 

berörde hela enheten och på så sätt även andra avdelningar. Den delen anser respondenterna 
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inte uppmärksammades tillräckligt. Informanten menar att hens arbetssätt syftade till att 

öppna upp för dialog kring eventuella förslag på framtida organisation. 

 

En respondent berättar att en utmaning för ledarskapet är förmågan att skapa struktur i 

förändringsarbetet. Däri ligger målbilden som måste förmedlas vilket ställer krav på 

förändringsledaren att verkligen se mottagaren och anpassa sin kommunikation därefter. 

Andra utmaningar menar samma respondent är förmågan till lyhördhet samt att chefen har 

en legitimitet i organisationen. En annan respondent ställer i det här sammanhanget en 

hypotetisk fråga kring vad som händer i organisationen om förändringsarbetet misslyckas? 

Cheferna har krav på sig att prestera både från organisationens ledning och från 

medarbetarna, vilket respondenten menar kan vara förenat med en risk, vilken ligger i 

svårigheten att tillfredsställa alla behov. I detta sammanhang menar respondenten att det är 

viktigt att cheferna reflekterar över sin egen förändring. Det är lätt att glömma 

arbetsgivarparterna i förändringsarbetet. En viktig funktion för HR blir i detta sammanhang 

att verka rådgivande och stöttande gentemot cheferna för att kunna bistå i att driva arbetet 

framåt. 

6.4 Medarbetare och motivation 

6.4.1 Fall 1 
Informanten upplever att mycket av den oro som fanns i organisationen när det började talas 

om förändring la sig när beslut om förändring väl var fattat. Att beslutet i sig ändå gav en 

inriktning och även om alla kanske inte tyckte att det var bra så visste de ändå vad de skulle 

förvänta sig. En respondent menar att det som hen mötte i HR- rollen var att medarbetarna 

upplevde en otydlighet. Det var oklart vem som var chef, vem som ansvarade för vad och så 

vidare. I och med omorganisationen formerades nya ledningsuppdrag och medarbetarna 

upplevde en otydlighet kring de nya rollerna. Som informanten berättade var det många 

enheter som slogs ihop till större i och med den här förändringen och en respondent menar 

också att det där fanns en oro bland medarbetarna rörande hur det skulle bli med så stora 

enheter. Att det skulle bli problem rörande ledarskapet med en prefekt och många 

underställda. För att bemöta detta berättar en respondent att hen försökt förmedla fördelarna 

med den nya organisationen och på så sätt försöka skapa motivation. En annan respondent 

menar att otydligheten till viss del kan bemötas med struktur kring bland annat 

delegationsordning och att hen i de fall dessa ordningar saknats tryckt på prefekt för att få 

till en, och i andra fall bistått i arbetet med att implementera en befintlig.  

 

Både respondenter och informant lyfter även i detta sammanhang vikten av information. 

Dock kommer det alltid att finnas medarbetare som inte tycker att informationen är 

tillräcklig då det inte var exakt det som hen ville ha reda på. En respondent menar att något 

som ibland uppstår är medarbetare som, vilket är en utmaning, tror att ledningen har en dold 

agenda även om så inte är fallet. Hen tror att det hänger samman med att en förändring är 

lite besvärlig överlag. Dock menar hen att det alltid kommer att finnas en viss skepsis och 

medarbetare som är lite utav konspirationsteoretiker. Däremot berättar hen vidare att hen 

tror att detta är något som också behövs för att skapa trygghet i en osäker situation:  

 

Gadda ihop sig lite. Prata skit om den som tar beslut för den har inte tänkt 

tillräckligt. Det blir en trygghet i vi-känslan. 

 

Hen menar att de diskussionerna är en del av förändringsarbetet och att det till viss del bör 

tillåtas. Förändringsledare måste vara medvetna om att det förekommer. Till en början 

tycker de flesta att förändringsarbetet är roligt, men när det börjar beröra ens egen 
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avdelning, eller ens eget kontor är det inte riktigt lika roligt längre. Det är då motståndet 

kommer, men i grunden menar respondenten att medarbetarna vill göra gott. De vill att saker 

ska fungera. För att bemöta dessa utmaningar anser en respondent att det behöver accepteras 

att människor är olika och att kommunikationen här blir viktig. Information behöver komma 

regelbundet och det som cirkulerar i fikarummet måste lyftas. Det får inte stanna där för då 

kan ingen bemöta det.  

6.4.2 Fall 2 
Informanten berättar att det på en slags övergripande principnivå fanns en stor enighet om 

riktningen som enheten skulle arbeta emot. Den del fanns det stöd för bland medarbetarna, 

men när det kom till det konkreta hur olika grupper skulle byggas, och i några fall delas, 

kom en del invändningar. Somliga menade att vissa ämnesområden hamnade illa till i den 

nya organisationen, vilket skapade motstånd. Respondenten menar att en viktig del i ett 

förändringsarbete är att identifiera motstånd och vad det står för: 

 

…att man vet att det kommer motstånd, men att inte förstå vad motståndet står 

för. […] Det behöver komma för att det ska finnas engagemang och då är det 

viktigt att identifiera dem som verkligen är lite kritiska men ändå positiva 

faktorer i förändringsarbetet och lika viktigt att också identifiera de som 

faktiskt på olika sätt motarbetar den systematiskt. Så att man har koll på det. 

 

Respondenten menar vidare att vissa reaktioner oftast kanske beror på att en del medarbetare 

inte är öppna för att tänka nytt. De sitter på sätt och vis fast i det gamla tänkandet och 

historiken kring hur de brukar lägga upp sitt arbete, vilka mandat de har och relaterar detta 

till de eventuella förluster de kanske individuellt gör om de ger sig in i en ny roll.  

Informanten säger att ett sätt att bemöta reaktionerna från medarbetarna var att lyssna till de 

synpunkter som kom in på arbetet, analysera dem, och sedan vara noga med att återkoppla 

om och hur det fortsatta arbetet skulle gå till. Respondenten säger i detta sammanhang att 

den ansvarige chefen fick arbeta med att se vilka synpunkter från medarbetarna som var 

värda att arbeta vidare med och vad som mer var traditionellt akademiskt debatterande. 

 

Ett annat sätt att bemöta reaktionerna från medarbetarna, menar respondenten, var att det 

skapades arbetsgrupper som fick tid till att arbeta med att komma med konstruktiva förslag. 

I den målbild som kommunicerades framgick att syftet med förändringen ändå var att skapa 

de bästa förutsättningarna för den slutliga mottagaren, studenten. Vidare säger respondenten 

att människor i grunden blir oroade av förändringar. Informanten menar att det är viktigt att 

just lyssna på medarbetarna. I den aktuella förändringen försökte de verkligen att göra det 

och i efterhand har flera av de medarbetare som först varit väldigt kritiskt inställda ändå 

kommit och sagt att det blivit riktigt bra.  

 

För att bemöta de frågor som också kom från medarbetarna om när olika saker skulle göras, 

menar informanten, att det också var bra att ha aktivitetsplanen. I den fanns tidsplanen och 

det skapade tydlighet genom att kunna hänvisa till den vid frågor:  

 

Det ger bra stöd att luta sig emot. Särskilt när man kan härbärgera den oro 

som finns eftersom man vet att processen finns. Man kan beskriva den och visa 

på var i processen den efterfrågade delen sker. Det ger bra struktur. 

 

Under hela förändringsprocessen menar både informant och respondent att de arbetade med 

att skapa delaktighet. Medarbetare tilläts komma med förslag på stora och små frågor. 
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Respondenten menar att det är spännande att få vara med i sådana här sammanhang inom 

den säregna organisation som ett lärosäte utgör: 

 

Jag tycker att det är spännande att få vara med i den här processen och att det 

faktiskt finns personer i dessa sammanhang som kan en massa kring 

förändringsarbete, kring teorier, och som också skriver en massa kring det. 

Men som har väldigt svårt att se sin egen förändring, när det blir allvar så att 

säga. 

6.4.3 Fall 3 
Informanten berättar att reaktionerna bland medarbetarna var blandade i samband med 

förändringsarbetet. Somliga mottog det hela positivt då de upplevt den tidigare 

organisationen som problematisk, medan andra var mer negativt inställda och aktivt valde 

att ställa sig utanför processen. En respondent säger att de reaktioner som hen mötte 

handlade om frustration, osäkerhet och frågeställningar kring hur detta skulle komma att 

påverka en själv. Även en viss skepticism fanns, vilket respondenten tror bottnar i tidigare 

dåliga erfarenheter av organisationsförändringar som ger bristande förtroende för de aktuella 

förändringsledarna när detta låg så färskt i minnet.  

 

Informanten menar att den ansvarige chefen för förändringsarbetet arbetade mycket med 

samtal med individer, som nämns ovan, för att bemöta de olika reaktionerna. Hen arbetade 

för att öppna upp för delaktighet och möjlighet att lämna synpunkter. Synpunkter inkom 

också både muntligt och skriftligt. Även om det var en öppen dialog var det nog inte alltid 

alla som upplevde det så menar informanten. Flera medarbetare tyckte inte att det var 

tillräckligt öppet när det till exempel kom till chefstillsättningarna. Själva förändringen hade 

startat som ett led i att ett par chefer avslutade sina anställningar och då ville medarbetarna 

haft mer information om hur detta skulle lösas.  

 

För att hantera reaktionerna, som också ses som en utmaning, berättar informanten att alla 

medarbetare hade möjlighet att vända sig till företagshälsovården för externt samtalsstöd. 

Respondenterna är överens om att vissa reaktioner till viss del kan bemötas med en än större 

tydlighet kring mål och syfte med förändringsarbetet. Det ska vara tydligt för medarbetarna 

vart organisationen är på väg och framförallt varför. Konceptet måste säljas in och 

möjligheter behöver ges för delaktighet. Detta är dock något som informanten framhåller att 

de som arbetat med processen försökt göra. 

 

En respondent reflekterar kring om processerna alltid är så transparenta. Lyssnar verkligen 

arbetsgivaren på medarbetarna? Till detta kopplar hen relationen med de fackliga 

organisationerna. Den relationen kan nog alltid bli bättre, men hen menar också att ett 

förändringsarbete ställer stora krav på de fackligt förtroendevalda. De måste kunna ta 

ställning för sina medlemmar och våga fatta beslut.  

6.5 Organisationskultur 

6.5.1 Fall 1 
Båda respondenterna tycker att det är svårt att beskriva vad organisationskultur är. En av 

dem framhåller dock att organisationskulturen inom lärosätena är utmärkande jämfört med 

andra organisationer: 

 

Skulle i så fall vara att vi har en speciell organisationskultur här på lärosätena 

där vi till exempel ofta har kollegor som går upp och blir chefer och sedan 
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kanske återvänder till att bli kollega igen. Det är ganska speciellt för vår 

kultur. Det är nog det som är mest utmärkande. 

 

En annan respondent lyfter att kulturen nog är ganska engagerad och kritisk. Hen kopplar 

detta till exempelvis beslutsfattandet och vid förändringar då organisationen i sig har ett 

kritiskt förhållningssätt och är engagerande. Hen menar att många medarbetare bryr sig om 

lärosätet, och inte bara för att få en månadslön, utan arbetet är starkt förknippat med den 

egna identiteten. Hen berättar vidare att det kanske framförallt är lärare och forskare som 

generellt är väldigt engagerade i sina arbetsuppgifter, vilket kanske till viss del skiljer sig 

från den administrativa personalen. Här säger också en respondent att hen upplever att det 

finns en nyfikenhet. Medarbetare vill gärna veta saker, vilket inte är av ondo. Det går helt 

enkelt inte att ta ett beslut och underordna sig det och lyssna utan de vill ha förklaringen till 

beslutet. Det upplever hen som lite forskande.  

 

När det kommer till kulturens påverkan på förändringsarbetet menar en respondent att 

lärosätet har ett öppet klimat vilket ger bra förutsättningar för ett förändringsarbete. En 

annan respondent upplever nog att många medarbetare känner en stark anställningstrygghet, 

vilket innebär att de känner till sina rättigheter som statligt anställda och kanske använder 

detta på ett ibland felaktigt sätt. Det påverkar attityden och gör kanske att vissa vågar ta ut 

svängarna ibland. Om den direkta påverkan som kulturen kan ha på förändringsprocessen 

menar en respondent: 

 

Kan tänka mig att det blir lite mer diskussion här. Här jobbar ju en del 

experter och de glömmer ibland att de är experter på sina ämnen och är inte 

experter på allt. Det blir diskussion om allt. Man hamnar ofta i sakfrågor. […] 

Allt är på något sätt diskuterbart. Allting ska problematiseras så allt kan 

diskuteras och utvecklas. 

 

För att bemöta detta menar samma respondent att högsta ledningen arbetar för att förändra 

den attityden. De menar att de inte handlar om att ifrågasätta saker, utan om att pröva saker.  

6.5.2 Fall 2 
Respondenten ser en utmaning kopplat till organisationskulturen, vilken bidrar till en 

trögrörlighet i systemet. Hen menar att organisationskulturen i sig präglas av en kritisk 

grundsyn och individualism: 

 

Det liksom finns en motstridighet mellan en sorts upplevd och kanske ibland 

också viktig akademisk grundsyn att; ´jag ska inte anpassa mig, jag har en 

grundkritisk syn till ledning, ledarskap och chefskap´, och det är egentligen en 

professionell organisation på det sättet att man har många personer som är 

väldigt fokuserade på sina smala områden på sina personliga arenor. Men de 

har inte väldigt mycket erfarenhet av eller kanske intresse av att vara 

lagspelare och jobba mot en förändring av lärosätet (min ändring) och bidra 

till helheten för ett verksamhetsområde. 

 

I samband med detta framhåller respondenten att det på vissa håll fortfarande finns en 

motsättning inom organisationen till ett mer modernt förhållningssätt till sitt uppdrag och 

som anställd inom en myndighet. Informanten berättar att den största delen av arbetet med 

förändringen inte har varit att skapa nya strukturer, det har varit att skapa en gemensam 

kultur. När verksamheten successivt växt har det också vuxit fram subkulturer, vilka i och 

med förändringsarbetet nu skulle samarbeta. Detta är en dagligen återkommande fråga i det 
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nuvarande arbetet. För att råda bot på detta beskrevs ett arbete med att försöka skapa 

gemensamma mål för hela enheten. 

 

Respondenten säger även att kulturen inom lärosätet också påverkar synen på HR. Det går 

inte att tala om HR i detta sammanhang som begrepp utan det ska vara personalavdelning. 

Personalavdelning speglar bättre den syn som hen upplever organisationen har. Det är inte 

HR- frågor, utan personalfrågor vilket markerar att HR inte ses som en strategisk partner.  

 

Om personalavdelning är ett synsätt på att det bara är en administrativ och 

relativt ad hoc orienterad vardag med att lösa löpande frågor kommer aldrig 

den personalavdelningen bli en HR- funktion som kan vara en naturlig part i 

förändringsledning, utbildningsinsatser och så vidare. 

 

I direkt koppling till förändringsarbete framhåller även respondenten en intern kultur när det 

kommer till tillämpningen av MBL (Medbestämmandelagen), vilken tycks komma ur att 

organisationskulturen präglas av en kritisk grundsyn. MBL kan därför i sig vara en 

utmaning:  

 

Det finns en så stark kampkultur och dialoger sker fortfarande i ett evigt MBL: 

ande. Det saknas övergripande samverkansavtal som indikerar centrala 

riktlinjer och centrala samverkansgrupper inför förändringen. Att man 

övergripande är överens om saker och kan arbeta med dem. Utan varje sak 

ska dras i en slags evig MBL kulturell maktkamp och det gör ju att det blir 

väldigt trögflytande i systemet. 

 

Respondenten menar att på något sätt tar saker, som enligt hens uppfattning löper på 

snabbare på andra typer av myndigheter, längre tid inom lärosäten och menar att det är 

intressant att ställa sig frågan kring varför det gör det. Vidare menar hen att det antagligen är 

organisationskulturen som har en stor påverkan, men att den håller på att förändras. 

Respondenten menar vidare att det i arbetet är viktigt att utgå från den kultur som finns vid 

lärosätet och utifrån det stödja verksamheten. 

6.5.3 Fall 3 
Respondenterna anser att organisationskultur är värderingar, värdegrunder, normer, det som 

inte alltid finns på papper, attityder och förhållningssätt. Kulturen avgör på något sätt vad 

medarbetarna får göra och inte får göra. När det gäller organisationskulturen inom 

verksamhetsstödet menar en respondent att den nog är byråkratisk, lite stelbent men också 

välkomnande. Dock kan detta nog skilja sig åt även mellan olika avdelningar. När det 

kommer till kärnverksamheten beskriver respondenten kulturen som individualistisk och 

spretig.  

 

En annan respondent menar att kulturen nog ofta avspeglas utifrån ledarskapet och att det 

därmed utvecklas olika kulturer inom lärosätet i relation till aktuellt ledarskap. Den kultur 

som finns öppnar dörrarna för medarbetarna att köra sitt eget race. Det är också just den 

delen som respondenten menar har stor påverkan på förändringsarbete: 

 

Det individuella – jag skiter i detta och kör mitt race – finns där. Man tänker 

institution inte helhet, avdelning inte helhet och individ inte helhet. 

 

Till viss del menar respondenten att somliga medarbetare kan motarbeta förändringen om 

det kan komma att påverka en själv. En annan respondent menar att hen upplever att 
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informella nätverk frodas i förändringstider, men dessa verkar i det tysta. De försöker hitta 

alternativa lösningar som kanske mer gynnar dem specifikt. Men, fortsätter respondenten, 

kollegiet påverkar också mycket när det kommer till förändringsarbete. Hen upplever att 

professorsgruppen har stort inflytande.  

 

Till viss del tror en respondent att organisationskulturen är som den är just för att 

forskningen är elitistisk. Det är de bästa som erhåller forskningsmedel och kan fortsätta 

forska, vilket gör att det krävs vassa armbågar, vilket också avspeglar sig i kulturen. 

Respondenten upplever en motsättning i att försöka få medarbetarna att förstå att de också är 

en del av en helhet och statligt anställda, samtidigt som arbetet är så individualistiskt.  

 

7. TEORETISK ANALYS 
I detta kapitel sätts empirin i relation till tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter. 

Vidare förs en diskussion kring det resultat som framkommit.  

7.1 HR: s funktion och position 
I det inledande syftet med den här uppsatsen skrevs att resultatet av studien skulle sättas i 

relation till Ulrich och Brockbanks (2007) teorier om värdeskapande HR och Boglinds et al., 

(2011) resonemang kring HR- transformation. Eftersom syftet med studien var att se hur HR 

kan arbeta för att skapa förutsättningar för förändringsarbete inom universitets-

/högskolesektorn är det angeläget att först klargöra HR: s funktion och position i de 

studerade organisationerna. 

 

I samtliga tre fall benämns HR- avdelningen som personalavdelningen och befinner sig 

hierarkiskt inom förvaltningen där personalchefen är underställd förvaltningschefen. Detta 

är en naturlig placering sett utifrån Mintzberg (1983) tankar om den professionella 

byråkratin. Personalavdelningen är i de tre fallen en del av verksamhetsstödet inom den 

professionella byråkratin. Förvaltningschefen är i sin tur underställd rektor, vilket gör att 

personalavdelningen hamnar relativt långt ner i organisationsstrukturen. Enligt Ulrich och 

Brockbank (2007) är HR en naturlig strategisk partner, vilken också återfinns i 

ledningsgruppen. Detta är något som inte är realiserat på något av de studerade lärosätena. 

Lärosätet i fall 1 kan sägas vara det lärosäte som kommit längst i utvecklingen av ett HR 

som liknar det som Ulrich och Brockbank (2007) beskriver, den utveckling som även kallas 

HR transformation (Boglind et al., 2011), även om personalchefen i fall 3 är adjungerad in i 

ledningsgruppen. I fall 3 talas det inte om HR som begrepp, vilket det gör i fall 1. Precis 

som respondenten i fall 2 säger, kan synen på HR i vissa fall kopplas samman med 

benämningen på rollen, och i fall 1 benämns HR- medarbetarna för HR- specialister. Dock 

finns personalchefen idag inte med i högsta ledningen på det lärosätet så frågan är vem som 

satt titeln? Är det personalchefen, eller finns förankringen högre upp i organisationen? Och 

viktigast av allt; speglar titeln synen på HR inom organisationen, eller är det enbart en mer 

”modern” benämning, men innehållet och synen på rollen är fortfarande densamma? En 

respondent poängterar dock att personalavdelningen har en bra arbetsrelation till lärosätets 

ledning och hen upplever att de får gehör för sina frågeställningar.  

 

Hur kommer det sig att HR i regel inte finns representerat i högsta ledningen inom 

lärosätena? Synen på HR tycks spela en viktig roll i detta sammanhang. Som också 

framkommer i intervjuerna kan detta härröra sig till den organisationskultur som finns inom 

lärosätena, men möjligen också till strukturen inom den professionella byråkratin. Enligt 

Mintzbergs (1983) tankar ska stödverksamheten stödja kärnverksamheten, vilket i sin tur 

består av professionella. Den här typen av organisation kännetecknas därför av en hög 

utbildningsnivå på kärnverksamheten, vilken inte går igen på samma sätt inom 
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stödverksamheten. Med anledning av detta går det att tänka sig att det blir mer naturligt att 

inhämta strategisk input från de professionella som befinner sig i organisationerna, framför 

specialisterna på området. 

 

Det går att konstatera att lärosätet i fall 1, som sagt, tagit steg i en riktning där HR- 

specialisterna numera finns representerade i ledningsgrupperna ute i kärnverksamheten. Det 

kanske är som en respondent säger; att det gäller att ta tillfället i akt, men tanken är givetvis 

att det också ska leda till något positivt för verksamheten. Samma respondent framhöll också 

att hen arbetade utifrån att cheferna skulle se att hen tillför något i arbetet och därmed se 

nyttan av att ha hen med. Respondentens tänk ligger i linje med det som Ulrich och 

Brockbank (2007) kallar värdeskapande HR. Liknande tankar framkom i de andra 

intervjuerna, men då talades det om HR som strategisk partner.  

 

Ulrich och Brockbank (2007) menar vidare att HR kan agera förändringsagent, men då 

måste HR tillåtas att ta en aktiv del i förändringsarbetet. I fall 1 ingick personalchefen i den 

grupp som skulle leda implementeringen av förändringsarbetet och kunde därmed inta en 

aktiv roll. Detta ligger i linje med Ulrich och Brockbanks (2007) tankar, men detsamma 

gäller inte övriga lärosäten. I fall 2 kopplades visserligen HR kompetens på i 

förändringsarbetet och tycks också ha spelat en stor roll i den processen. Däremot framgick 

det i informantintervjun rörande fall 2 att HR inte finns representerat i den nya 

ledningsgrupp som formerades på enheten efter organisationsförändringen. En viss 

utveckling mot att involvera HR kompetens i förändringsarbetet kan således utläsas, men när 

det kommer till ledningsgruppen är den fortfarande formerad utifrån tidigare tänk med 

enhetschef och ämnesföreträdare. 

 

Resultatet visar att HR överlag anser sig ha kompetens kring förändringsarbete. 

Respondenterna lyfter fram flera viktiga delar som är väsenliga att tänka på i 

förändringsarbete, bland annat aspekter såsom vikten av en tydlig vision och målbild som 

också måste kommuniceras (Kotter, 1995). Tankarna ligger i linje med Ulrichs et al. (1995) 

beskrivning av HR som en förändringsagent. Likaså framhåller Ulrich et al. (1995) att HR 

kan bidra med att sätta en strategi för ledarskapet. Detta gjordes i fall 2 där respondenten 

ingående beskrev hur hen arbetat med att stötta cheferna, förändringsledarna, igenom 

processen så att de skulle klara av att möta de utmaningar som kom från medarbetarhåll. 

Respondenten hade haft ett coachande förhållningssätt gentemot cheferna och öppnat upp 

för dialog utan att peka ut vägen för dem. Resonemanget ger belägg för att HR har 

kompetens som förändringsagent, men frågan är om kompetensen nyttjas fullt ut när de inte 

ges möjlighet att delta i förändringsarbetet utifrån ett strategiskt perspektiv. 

 

Kontentan blir därmed att HR inte har den ställning inom de studerade organisationerna som 

Ulrich et al. (1995), Ulrich och Brockbank (2007) samt Kalyani och Sahoo (2011) menar att 

de kan ha. Ett värdeskapande HR existerar inte i dagsläget och det påverkar givetvis 

slutsatserna i den här studien. Däremot finns en vilja från HR att ta mer plats i strategiska 

sammanhang och i vissa fall är de på väg att göra det. HR: s position i organisationerna har 

dock inte påverkat det faktum att HR har varit involverade i förändringsarbetet, men 

möjligen har de varit det på ett annat sätt än om betraktats som strategiska partners. Ett par 

respondenter upplever att förändringsprocesserna ofta går väldigt snabbt. Kan den 

upplevelsen hänga samman med att HR kopplas in sent i processen och därmed inte finns 

med i de inledande dialogerna? På så sätt riskerar även HR att hamna i en problematik likt 

motivationsklyftan (Ahrenfelt, 2001) och kan inte aktivt bidra med en gång även när de ges 

möjlighet. Ett erkännande av HR som strategisk partner måste komma uppifrån i 

organisationen. Genom att vara med tidigt i processerna kan HR ta en mer aktiv roll och på 
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det sättet också mer aktivt påvisa sin kompetens i dessa frågor genom att tidigt ha möjlighet 

att lägga fram HR- perspektivet och utforma strategier som kan bli värdefulla i den 

kommande processen, dock måste HR ges den möjligheten.  

7.2 Förändringsarbete 
Samtliga studerade organisationer kan sägas ha genomgått vad Ahrenfelt (2001) kallar 

förändring av andra ordningen då de förändrat sina organisatoriska strukturer, vilket 

påverkat medarbetare och även arbetssätt. I intervjuerna ställdes en fråga om vad som är 

viktigt att tänka på i samband med förändringsarbete. De flesta av respondenterna var eniga 

om att det är viktigt att ha en tydlig målbild/vision av förändringsarbetet och att den kan 

kommuniceras till medarbetarna på ett bra sätt. Svaren ligger i linje med Whealan- Berry et 

al. (2003) och Kotters (1995) tankar. Kotter (1995) framhåller bland annat att visionen ska 

vara så tydlig att den kan förklaras på några minuter och Whealan- Berry et al. (2003) 

refererar till flertalet organisationsförändringsmodeller vilka samtliga betonar vikten av att 

förmedla en tydlig vision. Flera respondenter lyfte också betydelsen av att låta processen ta 

tid, att inte ha för bråttom. Det överensstämmer med Lewins (1951) modell där både den 

inledande fasen (unfreeze) och den andra (change/transistion) fasen måste få ta tid eftersom 

det i den första delen handlar om att ”tina upp” befintliga strukturer och i den andra hitta nya 

arbetssätt.  

 

Precis som Abrahamsson och Andersen (1998) skriver uppstår ofta problem i samband med 

organisationsförändringar just för att dagliga rutiner störs eller ändras. Därför blir det också 

viktigt att skapa struktur, vilket framkommer i studien där det i fall 2 upprättades en mycket 

detaljerad aktivitetsplan, vilken även innehöll tidsplan och kommunikationsplan. Denna 

bidrog till att skapa struktur för arbetet och var också en vägvisning för vad som komma 

skulle mitt i det kaos som en organisationsförändring också innebär. Genom att ha god 

struktur på arbetet ökar också möjligheterna för goda resultat och måluppfyllelse 

(Abrahamsson & Andersen, 1998). Aktivitetsplanen kan också bidra till att skapa delmål, 

vilket är en mycket viktig del i förändringsprocessen (Kotter, 1998). Genom att pricka av 

delar av planen kan ledningen visa på handlingskraft och påvisa att det faktiskt händer saker 

(Schneider et al., 1996). 

 

När det kommer till HR- strategier i samband med förändringsarbetet varierar resultatet. 

Frågan är dock om det som respondenterna beskriver, i de fall de berättar att de har haft HR- 

strategier, utgår strategierna från organisationens ledning eller från personalavdelningen? 

Enligt Stace och Dunphy (1991) bör HR- strategierna utgå ifrån, och kopplas samman med, 

företagsstrategin. Därmed krävs det en förankring uppåt i organisationen. Samtliga 

respondenter beskriver att de har en bra relation till organisationens ledning och att de har 

förtroendet gällande HR- frågorna, men ingen personalchef ingår permanent i högsta 

ledningsgruppen. Utifrån det perspektivet ses inte HR som en strategisk partner inom 

organisationen, vilket också uttrycks tydligt i en av intervjuerna. Kalyani och Sahoo (2011) 

skriver att om HR ses som en strategisk partner kan de också bistå i arbetet med att nå 

uppsatta mål, men den aktuella följdfrågan här blir då hur effektiva HR- strategierna är i 

förändringsarbetet inom de studerade organisationerna om de inte utgår från ledningen? 

Frågan är inte helt enkel att besvara inom ramen för den här studien, men det troligaste 

utifrån resonemanget under föregående rubrik (se HR: s funktion och position), är att HR- 

strategierna ”hänger fritt” i organisationen.  

 

I forskningslägesgenomgången framgick att makten som en strategi har, eller ställningen, 

inom organisationen också avgör hur framgångsrik den är (Choi & Ruona, 2011). För att 

erhålla makt inom organisationen behöver därför HR- strategierna utgå ifrån ledningsnivån 
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och HR ses som en strategisk partner. Det skulle ge bättre förutsättningar även i 

förändringsarbetet i de studerade organisationerna. Precis som framgick i intervjuerna är det 

ofta bråttom i de här processerna. Som Whelan-Berry et al. (2003) skriver; att ledningen 

många gånger önskar snabba upp processerna, men för att göra det krävs insatser som 

fokuserar på grupp- och individperspektivet. Det perspektivet är något som HR kan bidra 

med, och också gör utifrån vad resultatet av den här studien visar. HR- medarbetarna pratade 

mycket i intervjuerna om viktiga aspekter i förändringsarbete såsom att förmedla visionen, 

skapa tydlighet och struktur på olika nivåer och tänka långsiktigt, men att de inte riktigt 

tillåts vara med och göra detta fullt ut. 

 

Sammanfattningsvis visar resultatet på att HR inom samtliga tre fall har kompetens inom 

förändringsarbete, vilket visas genom att respondenternas svar i flera fall ligger i linje med 

aktuell forskning och teoretiska utgångspunkter. En av orsakerna till att HR inte utnyttjas 

fullt ut i strategiska sammanhang kan hänga samman med dess ställning/roll i organisationen 

enligt resonemanget ovan, men är det möjligt att Storeys (1989) tankar kring mjuk och hård 

HR också spelar in? Om synen på HR i organisationen är att det är en funktion som är bra på 

mjuka delar kan det vara en förklaring till att HR inte ingår i de strategiska diskussionerna. 

När det kommer till hårda fakta är det siffror och ekonomi som styr verksamheterna, så även 

vid högskolor och universitet. Eftersom HR handlar om arbetet med mänskliga resurser är 

det också ett område som det är svårt att sätta siffror på. Möjligen skulle det kunna vara en 

bakomliggande orsak till att synen på HR är som den är i de studerade organisationerna. För 

att råda bot på detta är det viktigt att HR framhåller den kompetens de faktiskt har, men 

också att detta kopplas till mätbara resultat, hård HR enligt Storey (1989), så att högsta 

ledning kan se det värde som HR kan skapa. Lyckas HR med den uppgiften bäddar det för 

ett bra utgångsläge att också bli en strategisk partner i förändringsarbete. 

7.3 Ledarskap 
I intervjuerna identifierades flera utmaningar kopplade till ledarskapet i samband med ett 

förändringsarbete. Både i fall 1 och 2 menade respondenterna att det utifrån deras HR- 

perspektiv var viktigt att ha utbildningsinsatser i ett tidigt skede för de nya chefer som 

tillkom i samband med förändringsarbetet. I båda fallen fanns även ett strategiskt tänk kring 

vikten av den utbildningsinsatsen. Det framstod dessutom som tydligt att de nya cheferna 

var i behov av ett ökat stöd då det fanns de som inte hade tidigare ledarskapserfarenhet. 

Nisser (2006) skriver om detta och hon menar att medarbetarna som får i uppdrag att bli 

chefer inom universitet/högskolor många gånger saknar den sakkompetens som krävs i 

ledarskapet, men däremot har stor kompetens inom sitt ämnesområde och därmed om 

akademin som organisation i de delarna. Det är intressant att utbildningsinsatser framstod 

som så viktiga i fall 2 då rekryteringsprocessen av de cheferna mer påminde om 

rekryteringar inom näringslivet. Frågan är dock hur kravprofilen utformades? Även om 

rekryteringsprocessen utformades så att cheferna inte valdes av kollegiet (Haake, 2004) så är 

det ingen garanti för att de som fick uppdragen hade ledarskapserfarenhet, eller att det fanns 

med som krav i kravprofilen. Vid internrekryteringar kan det vara svårt att hitta kompetens 

som motsvarar högt ställda krav och det är möjligt att det räcker med ett intresse för 

ledarskapsfrågor samt att den sökande kan motivera och utveckla sina tankar kring 

ledarskapet i en intervjusituation på ett bra sätt. Ledarskapsuppdragen blir på det sättet också 

en karriärväg. Alla som hamnat i en chefsposition har också varit utan ledarskapserfarenhet 

någon gång. Att samma resonemang inte återfanns i fall 3 kan möjligen härledas till att den 

organisationsförändringen innefattade verksamhetsstödet där cheferna inte har sitt chefskap 

som ett uppdrag, utan som en anställning, det som Haake (2004) kallar administrativt 

ledarskap. 
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I fall 3 pratar en respondent om att det är viktigt med förtroende för chefen, men också att 

chefen, förändringsledaren, är medveten om sin egen förändring. Ahrenfelt (2001) 

framhåller att förändringsledaren måste se sin egen förändring och ständigt ifrågasätta sitt 

eget perspektiv. Det går inte att utgå ifrån att förändringsledaren alltid vet bäst. Precis som 

Rolandsson och Oudhuis (2009) skriver måste förändringsledaren skapa möjligheter till 

dialog och därmed kan denne också skapa motivation. I den här studiens samtliga fall har 

förändringsledarna aktivt arbetat med att försöka skapa dialog vilket därför torde bäddat för 

bra förändringsprocesser.  

 

Inom ledarskapsområdet tycks HR har fyllt en funktion inom de studerade organisationerna. 

Respondenterna lyfter fram vikten av att tidigt identifiera de utbildningsbehov som finns 

bland chefer eftersom det är de som möter medarbetarna i det dagliga arbetet. Men minst 

lika viktigt, menar respondenterna, är också att HR kan anpassa sitt stöd utifrån chefernas 

individuella behov. Att HR har en stödjande funktion gentemot cheferna är genomgående 

för alla tre fall. Det som skiljer fallen åt är när HR kopplas på i förändringsprocessen. Det 

har redan framgått att HR bör komma in så tidigt som möjligt i förändringsprocessen för att 

kunna bidra på bästa sätt. Återigen tycks det vara den interna synen på HR frågorna som 

avgör på vilket sätt de kopplas på i förändringsarbetet, men när det kommer till 

ledarskapsfrågorna blir HR inkopplade förr eller senare just på grund av att det är cheferna 

som möter medarbetarna dagligen. Det går att tänka sig att ju tidigare HR blir inkopplade i 

förändringsprocessen, desto bättre stöd kan de ge cheferna eftersom de själva har en insyn i 

det pågående arbetet, har skapat sig en förförståelse och kan eventuellt också ha lagt upp 

strategier. 

 

Ytterligare en aspekt som kan motivera en tidig inblandning från HR: s sida är kompetensen 

kring arbetsrättliga frågor som HR har i kombination med ett helhetsperspektiv. Som en 

respondent i fall 1 framhöll handlade mycket i förändringsarbetet om att arbeta med 

omställning. Regelverket kring det området är omfattande och det krävs arbetsrättsliga 

kunskaper för att hantera det. Precis som framkom i intervjuerna ser inte alltid cheferna hela 

lärosätet, utan de är mer fokuserade på sin egen enhet. Vidare har de inte den arbetsrättliga 

kompetensen, vilket de heller inte behöver ha eftersom HR finns i organisationen. HR kan 

dock inte agera om de inte involveras och de måste de bli i ett tidigt skede så att inte 

processer går åt fel håll. 

7.4 Medarbetare och motivation 
En utmaning som en respondent lyfte var chefens förmåga att skapa motivation bland 

medarbetarna och få med dem i förändringsarbetet. En viktig del är här att chefen kan arbeta 

för att förmedla ledningens vision om den nya organisationen så att den i sig kan bidra till att 

skapa motivation (Lewin, 1951). Utifrån respondenternas svar om att de viktigaste 

aspekterna i samband med förändringsarbete är just att ha en förmåga att förmedla visionen 

och påtala de positiva effekterna av förändringsarbetet framstår det återigen som att HR har 

kompetens för att stödja cheferna i detta arbete. Chefen måste vidare kunna få medarbetarna 

att ifrågasätta nuvarande strukturer eftersom det bidrar till att få dem att inse att förändring 

är nödvändig, vilket därefter resulterar i motivation. Genom ett konsultativt förhållningssätt, 

som ett par respondenter framhåller att de arbetar utifrån, kan HR stödja cheferna även i 

denna utmaning. HR kan resonera med chefen i dessa frågor och uppmana hen att tala med 

medarbetarna och ställa de ”rätta” frågorna för att starta tankeprocesser. 

 

Som delvis nämnts ovan framhöll respondenterna att förändringsprocesserna många gånger 

genomfördes för snabbt. Kan upplevelsen av att processen går för snabbt härleda sig till den 

fälla som Ahrenfelt (2001) kallar motivationsklyftan? Upplevelsen av att det går snabbt 
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kommer från HR- medarbetare som intervjuats för studien. Förändringsarbetet har startat i 

ledningsgruppen, vilket gör att det är fullt möjligt att högsta ledning varit långt fram i sina 

tankar utifrån de diskussioner som förts så när det blir dags att genomföra arbetet är 

medarbetarna inte med på banan ännu. Detta inkluderar även HR- medarbetarna. Förr eller 

senare blir HR involverade i förändringsprocesserna, vilket också visar sig i empirin. Det 

gäller inte bara personalchef, utan även dennes underställda som dagligen samtalar med 

chefer, vilka är de som möter medarbetarnas reaktioner i det dagliga arbetet. Ahrenfelt 

(2001) menar att det enklaste sättet att motverka motivationsklyftan är att vara medveten om 

den. På så sätt finns en medvetenhet om att alla medarbetare inte har kommit lika långt i sina 

tankeprocesser som de som startat förändringsarbetet. Genom att vara medveten om fällan 

kan onödig frustration och oro undvikas till viss del. 

 

Respondenterna lyfter tillsammans ett antal olika reaktioner som de stött på bland 

medarbetarna som svar på förändringarna. I fall 3 nämns till exempel att dålig erfarenhet 

från tidigare förändringsarbeten kan spela en viktig roll när det kommer till inställningen i 

det aktuella arbetet. Det är samma resonemang som Rafferty och Restubog (2010) har i sin 

studie. I fall 1 berättar en respondent också om pratet i lunchrummet där förändringsarbetet 

diskuteras och medarbetarna skapar en vi-känsla genom att prata negativt om dem som fattat 

besluten. Detta kan relateras till Bordias et al. (2006) studie om rykten. Precis som 

respondenterna och informanterna framhåller är information av största vikt i ett 

förändringsarbete, men trots att information finns kommer det alltid att finnas de 

medarbetare som inte tycker sig veta tillräckligt. Det skulle kunna leda till den form av 

samtal i lunchrummet som respondenten i fall 1 beskriver, men det är viktigt att det inte ger 

upphov till rykten på grund av felaktig, eller ingen, information. Precis som respondenten 

säger måste dessa åsikter fram så att de kan bemötas. Skulle de istället bli till rykten kan de i 

sig påverka vilken riktning den fortsatta processen tar (Isabella, 1990) och skapa onödig oro.  

 

I fall 1 framkom att en utmaning i förändringsarbetet var otydligheten kring de nya roller 

som tillkom. Otydliga roller, eller rollkonflikter, kan ställa till det i förändringsprocessen 

(Iverson, 1996). Respondenten framförde att ett bra sätt att bemöta otydligheten var helt 

enkelt att skapa tydlighet, i det här fallet genom att ta fram och implementera tydliga 

delegationsordningar. Även i fall 2 tillkom ett nytt chefsled, men i det fallet formerades den 

nya rollen tydligt i samband med att rekryteringsprocessen utformades. Respondentens 

tankar följer de som Abrahamsson och Andersen (1998) har om god struktur i den här 

formen av processer eftersom det främjar goda resultat och måluppfyllelse. Att 

organisationen upplevs som otydlig kan även bero på att de sociala strukturerna luckras upp 

vid förändringsarbete (Scott, 1998; Ahrenfelt, 2001). Det tar tid innan medarbetarna hittar 

ny fast mark att stå på, och precis som empirin och Lewin (1951) påvisar måste 

förändringsprocesser få ta tid.  

 

I likhet med det Ahrenfelt (2001) skriver håller flera respondenter med om att ett visst mått 

av motstånd behövs i förändringsarbete. I fall 2 ansågs det till exempel visa på engagemang, 

vilket också Ahrenfelt (2001) menar att det gör. Arbetsgivaren bör inte ha ett gäng ja- 

sägare, utan medarbetare som ifrågasätter och utvecklar verksamheten. Gemensamt för 

fallen i den här studien är att samtliga, enligt respondenter och informanter, arbetat med att 

försöka skapa delaktighet och bjudit in medarbetarna till dialog. Det har funnits möjlighet att 

komma med synpunkter och förslag på framtida organisation. Det är precis det som 

Ahrenfelt (2001) menar kan bidra positivt i förändringsarbetet. Han menar att cheferna 

behöver vara lyhörda gentemot de medarbetare som ifrågasätter processen eftersom det kan 

utveckla den ytterligare. Det går som sagt inte att utgå ifrån att förändringsledaren vet bäst. I 
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fall 2 kan de arbetsgrupper som tillsattes för att utarbeta förslag till hur organisationen skulle 

se ut ses som förändringsledarens sätt att skapa dialog och delaktighet.  

 

Dock är det inte alla lärosäten som aktivt arbetat med att återkoppla vad som hänt med de 

synpunkter som inkommit. I ett fall menade informanten att hen var noga med att komma 

med besked, men upplevelsen av återkoppling tycks inte vara densamma i de andra fallen. 

Iverson (1996) menar att nyckeln till framgång är om motståndet kan vändas till motivation 

för förändringsarbetet. I fall 2 finns exempel på att det är möjligt genom att informanten 

berättade att medarbetare som först varit negativt inställda till förändringen efter ett tag hört 

av sig för att de ändå insett att det blivit riktigt bra till slut. Det får ändå ses som en 

framgång för förändringsledaren av den förändringsprocessen. Den gemensamma nämnaren 

för framgång tycks här vara chefens ledarskap. Hur denne leder arbetet påverkar i högsta 

grad medarbetarnas upplevelse. Som en respondent säger, HR arbetar inte direkt i relation 

till medarbetarna, men genom ett bra stöd till chefen och insikt i de reaktioner som kan 

komma från medarbetarna i förändringsarbete kan också HR förbereda chefen på detta samt 

ge förslag på hur det bör bemötas.  

 

I linje med Iversons (1996) resonemang om att relationen till de fackliga organisationerna är 

viktiga, ligger även svaren från respondenterna i fall 3. De medger dock att den relationen är 

något som alltid kan förbättras, men de är överens med Iverson (1996) om att det är en 

framgångsfaktor i förändringsarbetet. I fall 1 ingick fackliga representanter i 

implementeringsgruppen vilket torde, enligt Iversons (1996) resonemang leda till framgång i 

arbetet då de ger förutsättningar för god samverkan. 

 

Det finns flera likheter mellan de studerade fallen när det kommer till medarbetare och 

motivation. Respondenterna tycks i stora drag uppleva liknande utmaningar. Kan det 

relateras till att den gemensamma nämnaren är just medarbetarna, vilka alla är människor 

med individuella behov och förväntningar? Alla tre fall som varit föremål för den här 

studien har genomfört strukturella förändringar, om än i olika omfattning. Den här formen 

av förändringar kan bland annat medföra att det tillkommer/försvinner kollegor och/eller 

chefer. Vidare kan det medföra att medarbetare fysiskt placeras på annat håll och att nya 

arbetssätt införs. Samtliga dessa delar kan väcka en oro och osäkerhet bland medarbetarna, 

vilket kan härröras till att de just är människor med individuella behov och förväntningar. 

Då spelar det ingen roll vilken organisation de hör hemma i, reaktionerna kommer och 

utmaningarna som bland annat HR möter blir lika. 

7.5 Organisationskultur 
Organisationskultur är svårgripbart, vilket också har framkommit i empirin. I samtliga tre 

fall beskriver respondenterna, om än i olika ordalag, den problematik de upplever att de 

möter i arbetet som är förenat med kärnverksamhetens icke-förståelse för att de är statligt 

anställda och de delar som kommer av det. Detta går att relatera till Ehn (2001) och de 

paradoxer han beskriver med bland annat friheten som kommer av den historiska 

traditionen, men också Ekberg (2012) som lyfter just den ökade styrningen och kontrollen 

som präglar lärosätena. Det finns, som respondenterna också framför, ett kritiskt tänkande i 

den akademiska kulturen som påverkar förändringsarbetet då det ”sitter i väggarna” att 

ifrågasätta saker.  

 

Är det så att organisationskulturen är extra stark inom just universitet och högskolor? Den 

frågan går inte att besvara till fullo inom ramen för den här uppsatsen, men det som 

framkommer i de teoretiska utgångspunkterna och i intervjuerna ger i alla fall en bild av en 

säregen organisationskultur. Ta till exempel tillsättningen av chefer. Flera respondenter 
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beskriver den problematik de möter vid nya chefstillsättningar, som ligger i linje med 

Nissers (2006) resonemang, om att de nya cheferna många gånger saknar sakkunskap om 

bland annat personalfrågor och ekonomi samt att det är kollegiet som väljer dem. Dock 

antyder empirin att denna del håller på att förändras då det i fall 2 framgick att 

rekryteringsprocessen mer hade utformats som processerna inom näringslivet.  

 

Både Alvesson (2009) och Ehn (2001) skriver om subkulturer inom en och samma 

organisation. I fall 2 blev just subkulturer extra framträdande då informanten menade att det 

till och med hade utvecklats olika subkulturer inom en och samma enhet, just på grund av att 

det var fråga om olika ämnesområden. Utmaningen låg nu i att få alla medarbetare inom 

dessa olika ämnesområden att dra åt samma håll. Det är precis det som Ehn (2001) också 

beskriver. Det är dock en mycket svår fråga att finna en enkel lösning på, men informanten 

menade att en del var att skapa gemensamma mål för hela enheten. 

 

En respondent säger uttryckligen att det är viktigt att förstå inom vilken sorts kultur man 

verkar. Då kommer frågan kring vad det är för kultur som finns inom lärosätena? Haake 

(2004) menar att det inte finns en gemensam akademisk kultur, bortsett från möjligen 

forskningen, utan alla lärosäten har sin egen. Det kan mycket väl stämma, men i det 

empiriska underlaget för den här uppsatsen tycks det ändå finnas några gemensamma 

nämnare. Det gäller beslutsfattandet. I intervjuerna framkom att det i samband med 

organisationsförändringarna, och i vissa fall även innan, varit otydligt kring vem som 

beslutar om vad. Detta lyfter även Haake (2004) fram när hon beskriver att beslutsfattandet i 

vissa delar skjuts ut i verksamheten där det tenderar att bli diffust. Det kan även sägas hänga 

samman med Mintzbergs (1983) tankar om den professionella byråkratin, vilken 

kännetecknas av just en viss förskjutning eller decentralisering av makten. Det i sin tur gör 

att det kollegiala blir viktigt i den här formen av organisationer (professionella byråkratier), 

vilket även är tankar som respondenterna hade om hur viktigt kollegialt inflytande är i de 

studerade organisationerna. Ibland likställs kollegalitet med demokrati och Mintzberg 

(1983) menar att professionella organisationer är just demokratiska. Inte att förglömma är 

Haakes (2004) skrivning i det här sammanhanget om att det är långt ifrån alla på ett lärosäte 

som räknas till kollegiet. Frågan blir därmed: hur utbredd är demokratin?  

 

I empirin framgår att förändringsarbete inom lärosätena tar tid. Respondenterna upplever att 

det blir mer diskussion vid förändringar. Är det akademiskt debatterande eller är 

diskussionerna ett uttryck för demokrati inom organisationerna vilket starkt påverkar 

processerna? Alla medarbetare, inte bara medlemmarna i kollegiet, uppmanas ändå att 

inkomma med synpunkter. Men, som en respondent säger, hur bra är arbetsgivaren på att 

tillvarata de synpunkter som inkommer? På den punkten varierade resultatet av intervjuerna.  

 

Även i intervjuerna beskrivs lärosätena som en professionell organisation som präglas av en 

stark identitet. Detta gäller dock främst kärnverksamheten med utbildning och forskning. 

Samma tankar återfinns inte i det empiriska materialet för fallet rörande verksamhetsstödet. 

Kan det bero på att verksamhetsstödet är mer byråkratiskt och inte lika starkt förenat med 

den akademiska kulturen? Medarbetarna inom verksamhetsstödet saknar i regel 

forskarutbildning, och enligt Ehn (2001) är forskarutbildningen en del i att skolas in i den 

akademiska kulturen. Vidare har lärare/forskare en annan arbetssituation än 

verksamhetsstödet. Eftersom forskning och utbildning är ett relativt fritt arbete går det att 

tänka sig att det tenderar att vara svårare för lärare/forskare att sätta gränser mellan arbets- 

och privatliv. Dessa delar kan tänkas bidra till en starkare yrkesidentitet inom 

kärnverksamheten. 
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Precis som Mintzberg (1983) skriver ska verksamhetsstödet stödja kärnverksamheten och ta 

hand om vissa frågor så att kärnverksamheten inte behöver göra det. Dessa tankar stämmer 

väl in på organisationerna i fallen för den här uppsatsen. Personalavdelningarna tillhör 

verksamhetsstödet och är inte en del av kärnverksamheten. Kan det bidra till att HR inte har 

en roll som innebär att de blir en strategisk partner? Hade det varit annorlunda om 

personalavdelningen tillhört en annan del av organisationen eller varit en del av kollegiet? 

Frågan är hypotetisk och det går enbart att spekulera kring det, men faktum kvarstår: HR är 

en stödjande funktion inom sitt expertområde. 

 

I intervjuerna framgår att kollegiet har stort inflytande när det kommer till förändringsarbete. 

Kollegiet kan i dessa fall till exempel vara en professorsgrupp. Som Haake (2004) skriver 

har kollegiet stort inflytande när det kommer till beslutsfattande och deras säregna ställning 

kommer av den historia och tradition som finns inom akademin (Ehn, 2001). Men hur 

insatta är de egentligen i verksamheten och ledning av verksamhet utifrån de krav som ställs 

idag? Ett par respondenter lyfter fram att de äger stor kunskap inom sina respektive 

områden, men som också framkommer i empirin, är det inte alltid de har förmågan att 

omsätta denna kunskap i praktisk handling när det kommer till den organisation inom vilken 

de själva verkar. Kollegiets särställning inom lärosätena skulle dock kunna vara en 

förklaring till att funktioner som HR inte har ställningen som en strategisk partner. HR är 

inte en del av kollegiet och äger därmed inte samma inflytande.  

 

För att återknyta till resonemanget ovan tycks identiteten vara stark inom lärosätena, 

framförallt inom kärnverksamheten. Alvesson (2009) menar att denna identitet innebär att 

individen kan identifiera sig med organisationen och att organisationen i sig står för något 

specifikt, till exempel en säregen historia. I fallen med lärosätena får det medges att de 

uppfyller denna del med tanke på hur universiteten en gång uppstod (Nationalencyklopedin), 

vilket innebär en frihet för dem som verkar inom organisationen och att också studenter som 

väljer att fortsätta inom akademin skolas in i den här kulturen (Ehn, 2001). Men som Ekberg 

(2012) skriver, och som stöds av intervjuerna, börjar denna säregna kultur att luckras upp. 

Det är möjligt att det som är på väg och som innebär ökad styrning och kontroll, står sig i 

stark kontrast till det som historiskt sett kännetecknat verksamheten vid lärosätena. Det kan 

också göra att det uppstår särskilda utmaningar i samband med förändringsarbete, som också 

HR- medarbetarna beskriver i intervjuerna. Det blir mer diskussion i samband med 

förändringar och HR i sig erkänns eventuellt inte som en strategisk partner, just med hänsyn 

till den särställning som kollegiet har. Den kritiska grundinställningen, som ett par 

respondenter tar upp, är också kännetecknande för akademin (Haake, 2004). Det finns en 

intressant och viktig aspekt som en av respondenterna lyfter i det här sammanhanget vilken 

är att cheferna måste kunna skilja mellan vad som är synpunkter, vilka bör beaktas, och vad 

som hör till traditionellt akademiskt debatterande. Det är en utmaning särskilt då cheferna 

själva är en del av akademin och också har skolats in i kulturen. Plötsligt ska chefen inta en 

ställning som inte direkt innebär att vara en del av kollegiet (Nisser, 2006). Det är här som 

respondenternas svar i fall 3 kommer in. De beskrev den situation som cheferna befinner sig 

i med å ena sidan krav från ledningen att vara en stark arbetsgivarrepresentant, men å andra 

sidan förväntningarna och kraven från kollegiet om att fortfarande vara just en del av 

kollegiet och inte styra och ställa för mycket. I det här sammanhanget kan den traditionella 

akademiska kulturen sägas krocka med en utveckling som tycks gå mer åt New Public 

Management. 

 

Något som också berörs i intervjuerna är att det tycks ta längre tid att genomföra 

förändringar inom ett lärosäte än inom andra organisationer. Detta kan mycket väl bero på 

att lärosätena är professionella byråkratier och, precis som Mintzberg (1983) skriver är det 
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en svårighet för dessa organisationer att koordinera sig vilket leder till att förändringsarbete 

tar tid. Genom det helhetsperspektiv som HR har, vilket också respondenter lyfter, kan HR 

bidra till att underlätta genom att skapa större koordination i förändringsprocesser och 

därmed bidra positivt i arbetet, men återigen; de måste tillåtas att ha rollen som 

förändringsagent inom organisationen.  

 

8. SLUTSATS 
Detta kapitel redogör för de slutsatser som dras utifrån empirin, tidigare forskning och 

teorietiska utgångspunkter. Siffran inom parentes motsvarar siffran på aktuell 

frågeställning. 

 

Syftet med uppsatsen var att undersöka hur HR kan arbeta för att skapa förutsättningar för 

organisationsförändring inom universitets-/högskolesektorn och däri identifiera 

framgångsfaktorer och utmaningar. 

 

När det gäller aspekter som HR anser är viktiga att tänka på i samband med ett 

förändringsarbete (1) visade det sig att den interna förankringen av målbild och vision för 

förändringsarbetet var det i särklass viktigaste. Närliggande detta ligger vikten av 

information och kommunikation, vilket också framstod som en ytterst viktig del. 

Information bör komma regelbundet och i olika kanaler för att nå så många medarbetare 

som möjligt. Därtill kom delaktigheten som en viktig aspekt. Det gäller att skapa en 

organisation för förändringsarbetet som ger möjlighet för medarbetare att komma med 

synpunkter. Dessa synpunkter måste dock också tas om hand och bemötas på ett bra sätt. En 

annan väsentlig del är att ha en bra struktur för förändringsarbetet och lägga en plan med 

olika aktiviteter och sedan följa denna samt låta förändringsprocessen få ta tid. 

 

De utmaningar som HR upplever (2) härrör sig framförallt till ledarskapet där nya chefer 

inte alltid har den sakkompetens de behöver för uppdraget. För att hantera det har HR- 

medarbetarna arbetat med att ta fram utbildningsprogram så att cheferna kan få den kunskap 

som krävs i ett tidigt skede. Dock behöver även HR- medarbetarna anpassa sitt stöd utifrån 

olika chefers förutsättningar. På individnivå visade det sig att de största utmaningarna låg i 

att skapa motivation, tydlighet och struktur för förändringsarbetet. Ett sätt att bemöta detta är 

att HR bidrar med sin kompetens och skapar insikt hos förändringsledarna om den 

problematik som kan uppstå. Ahrenfelts (2001) motivationsklyfta är till exempel enkel att 

undvika genom att medvetandegöra förändringsledarna om den. Vidare gäller det att så 

tidigt som möjligt skapa struktur och tydlighet, till exempel genom att tillsätta nya chefer så 

snart det är klart hur den nya organisationen ska se ut, ta fram tydliga delegationsordningar 

och framförallt: arbeta strukturerat utefter en på förhand uppsatt aktivitetsplan. 

Organisationskulturen inom lärosätena kan i sig utgöra en utmaning. För att bemöta den 

behövs insikt i vad som är akademiskt debatterande och vad som är synpunkter värda att 

beakta i det fortsatta förändringsarbetet. I denna fråga behöver förändringsledare och HR 

samverka då de båda bidrar med sina kompetenser i en komplex problematik. 

 

Det finns både likheter och skillnader (3) i hur HR arbetar med förändringsarbete mellan de 

studerade lärosätena. Gemensamt för alla tre fall är att HR inte tycks erkännas som en 

strategisk partner, vilket påverkar HR: s funktion och position i förändringsarbetet. En 

skillnad är dock att det finns variationer i hur involverade HR ändå varit i arbetena. I ett fall 

satt personalchefen med i implementeringsgruppen och i ett annat fall deltog en HR- 

medarbetare aktivt ute i verksamheten genom förändringen. Skillnaderna uppfattas härröra 
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till i vilket skede HR involveras i arbetet. På det hela taget tycks ändå HR ha en samsyn i 

vad som är viktigt att tänka på, vilka utmaningar de möter samt hur dessa bör bemötas. 

 

En förklaring till dessa likheter och skillnader är organisationskulturen. HR måste tillåtas 

vara med och ta plats och lärosätenas högsta ledning är de som måste öppna upp för det. 

Lärosätena är en bit på väg då HR fått plats i vissa ledningsgrupper på enhetsnivå och 

adjungerats in i högsta ledningen, men HR måste också erkännas som en strategisk partner 

för att ett värdeskapande HR ska komma till. Synen på HR i organisationen bidrar starkt till 

hur HR arbetar med förändringsarbete och rollen som förändringsagent (Ulrich & 

Brockbank, 2007) har de inte, än. Det finns en vilja från HR att ta mer plats för att på så sätt 

kunna bidra mer effektivt till att skapa värde i organisationen.  

 

Empirin ger stöd för att HR har kompetens att underlätta förändringsarbete och agera 

förändringsagent även inom universitet och högskolor, men de måste tillåtas att ta sig an 

rollen. Som empirin också visar medges de inte göra det fullt ut idag. Det reser frågetecken 

kring hur HR: s kompetens skulle fungera i praktiken. För att utveckling av HR som 

strategisk partner ska vara möjlig kan det krävas att organisationskulturen i vissa avseenden 

utvecklas, möjligen åt ett håll som inte helt ligger i linje med det traditionellt akademiska 

inom lärosätena. Den stora frågan är dock vad som skulle hända med organisationskulturen 

och kollegiet i och med en sådan utveckling. Det är något som framtiden får utvisa. Som 

Ekberg (2012) påvisar går trenden mot mer intern styrning och kontroll. Det är möjligt att 

det bäddar för en HR- transformation även inom lärosätena. Om det är på gott eller ont beror 

på betraktaren och de intressen denne eventuellt företräder. 

 

Utifrån en hermeneutisk ansats har den förförståelse som legat till grund för tolkningen av 

empirin och slutsatserna i den här uppsatsen präglats av ett starkt psykologiskt perspektiv 

vilket bottnar i min egen grundutbildning. Det är möjligt att en person, med en annan 

bakgrund, hade gjort en annan tolkning av empirin och till exempel sett medarbetarnas 

reaktioner ur ett maktperspektiv och eventuellt därmed kommit fram till andra slutsatser. 

 

9. VIDARE FORSKNING 
Det finns flera intressanta aspekter att titta närmare på som inte berörts i den här uppsatsen. 

Det kan bland annat vara intressant att undersöka hur medarbetarna själva uppfattar 

förändringsarbetena inom lärosätena. Fungerar de informationskanaler som skapats? Hur 

upplevs delaktigheten och möjligheterna att komma med synpunkter? Kort och gott: hur 

upplever medarbetarna förändringsarbetet?  

 

Det går vidare att gräva djupare i vissa delar av förändringsarbetet genom att titta på hur 

förarbetet görs och hur väl vision och målbild förankras. Dessa delar har delvis berörts i den 

här uppsatsen genom att de tydligt framstår som viktiga, men inte hur förankringen i sig gått 

till eller hur medarbetarna har uppfattat syftet och målbilden. Vidare går det att titta närmare 

på vad organisationsförändringarna i sig betyder utifrån new public management och trender 

rörande organisationsmodeller i samhället. 

 

En annan ingång kan vara att titta närmare på HR: s roll i stort inom lärosätena och sätta den 

i relation till näringslivet. Vilka likheter och skillnader finns? I den här uppsatsen är det 

förändringsarbete som varit i fokus, men HR har även andra verksamhetsområden. Är det 

möjligt att det finns andra delar inom lärosätena där HR intar en mer strategisk roll?  
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Slutligen hade det varit intressant att titta på HR och förändringsarbete inom ett företag och 

sätta det i relation till resultatet i den här uppsatsen.  
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Bilaga  

Intervjuguide 
 

Informantintervju 

Inled med information om uppsatsen och dess syfte. 

 

Bakgrund 

- Kan du berätta lite kort om lärosätet (antal anställda, antal studenter, profilområden). 

- Beskriv bakgrunden (orsaken, syftet) till den genomförda organisationsutvecklingen?  

När genomfördes utvecklingen? 

Förlopp 

- Vilka delar av verksamheten omfattades? 

- Ungefär hur många medarbetare berördes direkt? 

- Hur arbetade ni med att förankra processen internt? Några särskilda insatser? 

- Vilka reaktioner upplevde ni internt som svar på utvecklingsarbetet? 

- Hur lång tid tog det från det att beslut fattades om att genomföra 

organisationsutvecklingen till dess att den genomfördes? 

Efter 

- Har utvecklingen blivit som det var tänkt? Varför, varför inte? 

Intervju med HR- medarbetare (respondentintervju) 

Inled med information om uppsatsen och dess syfte. Referera till den aktuella förändringen i 

fallstudien utifrån informantintervjun. 

 

Bakgrund 

- Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 

- Hur länge har du arbetat med HR- frågor? 

- Var i organisationen befinner sig HR- avdelningen hierarkiskt? 

- Hur arbetar ni på HR internt i organisationen avseende stöd till chefer och 

medarbetare? 

- Kan du beskriva arbetsrelationen mellan HR och organisationens ledning? 

Generellt kring förändringsarbetet 

- Vad anser du var viktigast att tänka på i det aktuella förändringsarbetet? Varför? 

- Utformade ni några specifika HR- strategier för arbetet med att förbereda 

organisationen inför förändringen? 

 Om ja, hur såg dessa strategier ut? 

 Om nej, varför inte? 

Ledarskap 

- Hur ser lärosätets chefsstruktur ut? 

- Beskriv hur du arbetade gentemot cheferna under den här perioden? 

- Utifrån ditt perspektiv, hur anser du att ledarskapet fungerade generellt under den här 

perioden? 
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- Ser du några särskilda utmaningar gällande ledarskapet under den här perioden? 

 Om ja, hur hanterade du dessa utmaningar? 

 Om nej, hur tror du att det kommer sig? 

Medarbetare 

- Vilka reaktioner stötte du på inom organisationen som svar på förändringsarbetet? 

- Hur hanterade du dem? 

 

Motivation 

- Hur arbetade du/ni för att få med alla ”på tåget”? 

- Upplevde du några utmaningar i detta sammanhang? 

Kultur 

- Vad är organisationskultur för dig? 

- Hur skulle du beskriva er organisationskultur? 

- På vilket sätt upplever du att organisationskulturen påverkar förändringsarbetet i din 

organisation? 

Tillbakablick 

- Anser du att HR har den kompetens som krävs för att effektivt kunna bidra i 

förändringsarbete inom din organisation? På vilket sätt? 

- Anser du, så här i efterhand, att du utifrån ett HR- perspektiv, hade kunnat göra 

någonting annorlunda? 

- Vilka lärdomar har du dragit av den aktuella förändringsprocessen? 

 


