


 

 

Införande av en HR Shared Service-organisation syftar till att omfördela HR-funktionen och 

separera det administrativa HR-arbetet från det strategiska. Med hjälp av ny teknologi kan HR 

administration flyttas över till HR/IT-system och HR-arbetet kan i större utsträckning ske via 

självservice som hanteras av ledare och medarbetare i organisationen. Den senaste tidens 

forskning kring HR Shared Service och det nya sättet att leverara HR-service visar att gamla 

sampels- och handlingsmönster fortfarande lever kvar mellan ledare och HR medarbetare. 

Uppsatsens syfte är att undersöka hur HR Shared Service har införts på ett företag inom 

telekombranschen och vilka konsekvenser det fått för ledarna på företaget. 

 

Den empiriska undersökningen har genomförts med en kvalitativ metod i form av 11 

intervjuer med ledare och projektdeltagare för införandet av HR Shared Service-

organisationen. Tre deltagande observationer genomfördes med avseende på hur ledare söker 

information på HR-portalerna. Actor Network Theory (ANT) är ett perspektiv som användes 

för att analysera hur människor och teknik sammanbinds i ett nätverk vid teknologiska och 

organisatoriska förändringar. 

Resultaten visar att införandet av Shared Service-organisationen har medfört en positiv 

utveckling för ledarna efter ett antal år. Förkortade handläggningstider och lättillgänglig 

information och support gav en effektivisering i det administrativa arbetet. Vidare 

framkommer att informationen på HR portaler inte alltid är anpassad efter ledarens behov 

vilket ger en osäkerhet i ledarskapet. Gamla samspelsmönster mellan ledare och HR 

Managers har i stor utsträckning omdirigerats till HR Shared Service. För att ledaren ska 

kunna utföra sitt HR-arbete och ledarskap på ett tillfredsställande sätt måste HR service vara 

lättillgänglig, HR/IT-system lätta att använda samt att innehållet på HR portaler ska vara 

verksamhetsanpassat. Det handlar om en kontinuerlig översättningsprocess mellan HR och 

ledare för att öka förståelsen för ledarens och verksamhetens behov både ur ett socialt och ur 

ett tekniskt perspektiv.   
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I början av 2000-talet började svenska företag att förändra HR-funktionen enligt ett 

internationellt förändringskoncept kallat HR-transformation. HR-transformationen går ut på 

att omvandla HR-arbetet till att bli mer strategiskt, effektivt och värdeskapande. Den främste 

förespråkaren för konceptet är den amerikanska HR-forskaren och managementkonsulten 

David Ulrich (Boglind et al. 2013).  Han framhåller vikten av att införa en HR Shared 

Service-organisation som ett steg i att kunna omfördela HR-arbetet. Med hjälp av 

informationsteknologin (IT) och nya självbetjäningstjänster kan rutinmässigt 

personaladministrativt arbetet effektiviseras samtidigt som servicenivån kan förbättras för 

ledare och medarbetare (Boglind et al. 2013, Ulrich 1995, Spencer 1995).  

 

Den senaste tidens internationella utveckling av HR pekar på att det blir allt vanligare med 

användning av HR/IT-system. CRANET1-studien, HR-Trender i Europa - En internationell 

jämförelse, som baseras på enkäter från 32 länder, visar hur stor andel av organisationer i 

dessa länder som har databaserade HR/IT-system.  88 procent av företagen i Sverige använder 

HR/IT-system antingen som självständiga system eller integrerade med andra IT-system, 

vilket placerar Sverige på en tredje plats bland företag i Europa (Lindeberg & Månsson, 

2010).   

 

De svenska forskarna Boglind, Hällstén och Thilander (2013) har studerat HR- 

Transformationen och undersökt konsekvenserna efter införandet av en Shared Service-

organisation på sju svenska organisationer och myndigheter samt undersökt hur det påverkat 

linjechefernas arbete i personalfrågor. De menar att linjecheferna i allt större utsträckning 

förväntas utföra sitt personalarbete mer självständigt med hjälp av självbetjäningssystem. 

Dock visar det sig att gamla handlings- och samspelsmönster fortfarande kan leva kvar ute i 

verksamheten och att linjechefen forsätter att söka stöd hos sin HR-partner i operativa frågor 

(Boglind et al. 2013:188).   

 

                                                 
1 CRANET= The Cranfield Network on International Human Resource Management.
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Självbetjäningssystem och användningen av HR/IT-system har ökat vilket innebär att 

tekniken har blivit en stor del av chefers arbete och ledarskap. Det kan därför vara av intresse 

att studera chefer i en organisation inom Telekombranschen, de som är vana vid användning 

av HR/IT-system samt även har erfarenhet av att interagera med HR via ett Shared Service 

Center sedan 2007. I uppsatsen används Actor Network Theory (ANT) som en teoretisk 

utgångspunkt och metod för att analysera en social process, som medför både en 

organisatorisk och teknologisk förändring genom etablering av nya HR/IT-system. ANT 

handlar om att identifiera och spåra relationer mellan aktörer av olika slag, såväl mänskliga 

som icke-mänskliga (Czarniawska & Hernes 2005, Callon 1991). 

 

Uppsatsens syfte är att undersöka hur HR Shared Service har införts i det aktuella företaget 

och hur servicemodellen används idag. 

  

Följande frågeställningar ska besvaras: 

� Hur använder ledarna på företaget HR Shared Services? 

� Vilka konsekvenser har Shared Services fått för ledarskapet? 

 

Studien är avgränsad till att endast undersöka ledare på linje- och mellanchefsnivå på ett 

specifikt företag i Sverige och hur de använder HR Shared Service. Det empiriska resultatet 

baseras endast på chefer inom ett och samma företag och kan således inte generaliseras till 

chefer på andra företag. Vidare redovisas endast de relevanta tekniska artefakterna som 

används av respondenterna i deras dagliga arbete och i kontakten med HR. 

Inledningsvis görs en litteraturgenomgång av IT och organisationsförändringar och i 

efterföljande avsnitt presenteras den teoretiska utgångspunkten, vilken har använts för att 

analysera HR Shared Service införande samt dess konsekvenser för olika aktörer. Därefter 

görs en genomgång av den kvalitativa metoden och tillvägagångssättet. Avslutningsvis följer 

redovisning av framkomna resultat samt analys och diskussion.   
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I kapitlet presenteras den teoretiska utgångspunkten. Inledningsvis definieras HR Shared 

Service och vad som innefattats i detta begrepp. Därefter görs en litteraturgenomgång om IT 

och organisationsförändringar.  Actor Network Theory används som en teoretisk 

utgångspunkt och metod utifrån vilken vi kan förstå olika aktörers nätverkande. Kapitlet 

avslutas med en litteraturgenomgång av senaste tidens forskning kring HR Shared Service och 

ledarskap.  

HR Shared Service definieras i den här uppsatsen som ett center som hanterar och supportar 

specifika operationella arbetsuppgifter inom HR och lönetjänster. Det finns idag ingen 

konsensus hos forskarna kring definitionen av begreppet eftersom innehållet och 

kombinationen av de olika delarna i ett HR Shared Service kan variera och därmed kan också 

olika typer av service ges enligt Bondaurouk et al. (2011:85). Nedan följer en beskrivning av 

innehållet i ett HRM2 Shared Service enligt Maatman et al. (2010).. 

 

”First, the content of the services provided in a HRM Shared Services model is determined 

primarily by the customer. Second, as a result, the configuration of the characteristics of these 

services can also differ between different HRM Shared Services. Third, in a single HRM Shared 

Services, different groups of end users might receive different HR services.”  

 

I litteraturen görs skillnad mellan transaktionell och transformativ HR-service.  Det 

transaktionella HR ger ett administrativt stöd till slutanvändaren och innehåller service såsom 

frånvaroregistrering, persondatauppdateringar och löneservice. Servicen utförs av ett Service-

center som nås antingen via ett Call Center eller via ett ärendehanteringssystem. Syftet med 

leveranskanalen är att ge ledare och medarbetare snabbare tillgång till HR service (Ulrich 
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1995). I den transformativa HR-servicen förenar man olika specialistkompetenser och 

centraliserar dem i en expertenhet. Här ingår oftast karriärs- och kompetensutveckling samt 

utbildningsservice (Ulrich 1995, Bondarouk et al. 2011:92).   Vidare menar Ulrich & 

Brockback (2005) att det är verksamhetsstrategier, fördelningen av HR-specialister och 

framförallt tillgången på IT som möjliggör för organisationen att bestämma vad som ska 

samlas ihop och levereras i ett HR Shared Service Center. 

 

HR-transformation har blivit ett internationellt förändringskoncept inom management som 

anammas av organisationer runt om i världen. Implementering av ny teknologi i form av 

affärssystem EPR (Enterprise Resource Planning) och HR/IT-system ses som en viktig del för 

att kunna omvandla HR-funktionen och HR-arbetet. Med hjälp självservice via HR-portaler 

för ledare och medarbetare kan HR-administration och ineffektiva arbetsprocesser reduceras. 

Därmed kan kvarvarande arbetsuppgifter inom HR- arbete bli mer konsultativt och strategiskt 

(Boglander et al. 2013).  

 
 

Fig. 1 Schematisk omflyttning av olika typer av personalarbete.  
Källa: Boglander et al. (2013) omarbetad efter Spencer (1995, sid 7) 

 

Teknologi och dess konsekvenser för organisationer har intresserat många forskare. Vissa 

forskare ser teknologin som en del av organisationen som transformerar material, en 

mekanism, som transformerar ” input”  till ”output (Scott & Davids 2007:22) medan andra ser 

teknologins påverkan på organisationer som mer komplex då exempelvis olika IT-
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applikationer är integrerade i stora databaser. On-line data levereras till hela organisationen 

och på så sätt integreras olika affärsfunktioner tvärs genom organisatoriska och geografiska 

gränser (Holmström & Dobey 2005).  

 

Definitionen av IT är inte given men den kan ses som en artefakt, d.v.s. ett objekt, en process 

eller ett system (Bijekr, Grint & Woolgar (1997). Om vi endast tar hänsyn till de tekniska och 

materiella aspekterna vid införande av IT i organisationer leder det till en form av teknisk 

determinism och inkludering eller exkludering av aktörer. Augustsson (2005:34) skriver in sin 

avhandling att teknologisk determinism handlar om i vilken utsträckning en viss typ av 

teknologi leder till en speciell organisationsform och visar vilken frihetsgrad organisationen 

har.  Utifrån ett traditionellet marxistiskt perspektiv har teknologi varit alltför deterministisk 

med lite utrymme för frihet och som har tagit bort alla kausala samband och relationer mellan 

artefakt, process och system (Grint & Woolgar 1997).  

 

Utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv är etablering och design av ny teknologi en 

socialt konstruerad process. Teknologi går således inte att särskilja från andra faktorer då den 

är skapad av sociala krafter.  Dock är det svårt att dra en gräns mellan det mänskliga och icke-

mänskliga, eftersom människor sällan agerar utan någon form av artefakt, verktyg eller 

maskin och icke-mänskliga element agerar, i sin tur, sällan utan människors närvaro (Grint & 

Woolgar 1997:10). Även Orlikowski (1992) framhåller att IT och organisationsförändringar 

kan ses som en aspekt på social struktur som bygger på ömsesidig delaktighet. IT beskrivs i 

den här uppsatsen utifrån innehåll och kontext och refererar till tekniska objekt, artefakter 

men också till aktiviteter och processer som sker i samband med implementeringen och 

användingen av HR Shared Service. Förhållandet och det ömsesidiga beroende mellan olika 

aktörer samt länken mellan teknologi och människor kan ses utifrån ett nätverksperspektiv 

snarare än utifrån separata system (Bjiker and Law 1997).   

Actor Network Theory (ANT) är ett perspektiv som kan användas vid studier inom IT för att 

undersöka nätverk av människor, organisationer, mjukvara och hårdvara (Latour 1996b). 

ANT växte fram under 1980-talet och kopplas främst ihop med forskare som Bruno Latour 

och Michel Callon. Med ANT som utgångspunkt analyseras både tekniska och sociala 

aspekter vilka konstrueras i en process mellan både mänskliga och icke-mänskliga aktanter 
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och som sammanbinds i ett aktörsnätverk (Callon 1991), vilket skiljer ANT från andra 

nätverksanalyser. Inom traditionella nätverksanalyser studeras endast relationer mellan 

människor, för att öka förståelsen för den sociala strukturen (Scott and David 2007:279).   

I den här studien används ANT för att analysera hur HR Shared Service införts i en 

organisation, något som inneburit både teknologisk och organisatorisk förändring och vilka 

konsekvenser det medförde för de olika aktörerna i organisationen. Centrala begrepp inom 

ANT är aktörer, icke-mänskliga aktörer, artefakter och översättning. 

Aktörer är de som agerar. Varje enhet skapar ett utrymme runt omkring sig och gör andra 

enheter beroende av sig själv.  Aktören anger normer och värden eller tillåter någon annan att 

fastställa dessa (Latour 1998, Callon 1986.) Latour (1998:140) menar att det sociala inte är 

tillräckligt stabilt om vi inte tar hänsyn till olika artefakter. Artefakter är instrument eller 

maskiner som är relativt stabila strukturerade grupper av icke-mänsklig karaktär och som 

tillsammans utför uppgifter (Callon 1991:135). Dock kan de flyttas och förändras genom de 

sociala aktörerna som använder dem. Aktörerna återskapar inte bara artefakten utan påverkar, 

och till och med ändrar artefakten, när den sprids inom det sociala nätverket.  

 

”spridning i tid och rum av vad det vara må - yrkande, befallningar, artefakter, 

varor- i händerna på människor; var och en av dessa människor kan handla på 

många olika sätt, låta symbolen falla eller modifiera den eller avleda den, eller 

förråda den, eller lägga till något (Latour 1998:44) 

 

Artefakterna i den här uppsatsen motsvaras av HR Shared Service där varje teknisk enhet 

såsom mobiltelefon, ärendehanteringssystem, HR-portaler, HR-verktyg, är en artefakt som har 

potential att formas enligt modellen HR Shared Service. De sociala aktörerna motsvaras av 

ledare, HR Helpdesk, HR- och systemspecialister samt HR Managers. Eftersom alla aktörer 

nätverkar och relationer konstrueras i en process, måste man titta på alla aktörer simultant. 

När människor och tekniska verktyg har sammanlänkas i ett sociotekniskt system skapar de 

ett heterogent nätverk bestående av såväl mänskliga som icke-mänskliga aktörer. ANT 

beskriver den heterogena världen, relationer och även ovissheten som finns i vår värld (Law 

2012). 



7 

 

Aktörsnätverket konfigureras genom översättningsprocesser och koordinerar både mänskliga 

och icke-mänskliga enheter. Översättning beskrivs av Callon (1986a) som en 

förhandlingsprocess inom vilken aktörers identitetet, deras möjlighet till interaktion och 

manöverutrymme förhandlas och begränsas.  Översättningsprocessen kan delas upp i följande 

fyra faser: Problematization,  Interessement, Enrolement och Mobilization (Callon 1986, 

Grint & Woolgar 1997) och översätt till: problematisering, identifiering av roller, 

koordinering av roller (inskrivning) och mobilisering. I analysen kommer ovanstående faser 

att användas för att analysera införandet av Shared Service-organisationen. Nedan följer en 

beskrivning av vart och ett av de fyra översättningsmomenten. 

 

Problematisering - är den första fasen i att bygga upp ett nätverk inom vilket vissa aktörer 

positionerar sig själva som viktigast resurs för att lösa identifierade problem.  De ser sig själva 

som nyckelaktörerna och försöker överföra sin version av problemlösning till andra aktörer. 

Nyckelaktörerna blir initiativtagare till att driva igenom förslag på problemlösningen och 

upprättar roller och identiteter för andra aktörer i nätverket. Genom definitionen av 

probleml�sningen etablerar de sig sj�lva som en ”obligatorisk passerpunkt”  (obligatory 

passage point) (Callon 1986, Holmström & Dobey 2005).   

Tillskrivning av roller är processer och aktiviteter för hur aktörer (i denna studie 

initiativtagarna till införandet av Shared Service-organisationen) ska försöka låsa in de andra 

aktörerna i olika roller och stabilisera deras identitet som de tillskrivits i samband med 

definierat problem (Callon 1986) 

Koordinering av roller och inskrivning - är strategier för hur initiativtagarna till 

problemlösningen kan övertala, förhandla och motivera andra aktörer att acceptera nya 

lösningar. (Callon 1986, Grint & Woolgar 1997).  

Mobilisering - är metoder som initiativtagare använder för att försäkra sig om att alla andra 

aktörer fullföljer sin uppgift och inte motverkar initiativtagarnas föreslagna lösning. När 

alliansen är mobiliserad, kommer hela nätverket att vara stabilt.  Latour (1998:19) menar att 

”en akt�r v�xer med det antal objekt han eller hon kan placera i ”svarta l�dor” .  En svart låda 

innehåller det som inte längre behöver tas under omprövning”.  Ju fler element, t.ex. tankesätt, 

krafter och föremål, som man kan placera i svarta lådor, desto stabilare blir nätverket.  
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Linjechefer i Sverige har ett omfattande decentraliserat personal- och arbetsgivaransvar, vilket 

innebär att de ansvarar för verksamhet, budget och personal.  Med detta följer ett ökat ansvar 

för administrativa arbetsuppgifter. Boglander et al (2013) har i sin forskning kring 

implementering av Shared Service utgått från ett relationellt perspektiv när de studerat hur 

linjechefer har påverkats av det förändrade HR-arbetet. De menar att det kan vara 

problematiskt att få linjechefer att utföra sitt personalarbete enligt självbetjäningskonceptet 

och att gamla samspelsmönster mellan ledare och HR-medarbetare lever kvar. Det får till 

följd att ledarens HR-kontakt även fortsättningsvis får utföra det personaladministrativa 

arbetet. Detta sammantaget leder till att det finns risk att ledaren inte längre kontaktar HR, 

vilket i sin tur kan innebära att verksamhetskunskap inom HR utarmas då HR inte längre kan 

ta del av organisationskultur och ledarskap ute i linjen på samma sätt som tidigare. Andra 

aspekter som lyfts fram i forskningen kring linjechefer och HR Shared Service är att 

linjecheferna måste göras delaktiga vid implementering av HR Shared Services men också att 

de kommer behöva socialiseras in i HR-rollen för att kunna hantera framtidens tekniska 

utveckling inom HR (Boglander et al. 2013, Boundarouk et al. 2011).  

 

I management litteraturen användes begreppet eHRM (electronic Human Resources) som 

sammankopplas med forskning kring socio-tekniska innovationer. eHRM beskriver olika web 

baserade applikationer inom HR och används som ett argument för att frigöra och 

effektivisera personaladministrativt arbete från anställda (Boundarouk et al. 2011). Med hjälp 

av HR/IT-system kan HR-information till ledare såsom sjukfrånvarorapportering, 

ledighetsförfrågningar, personalplanering eller löneinformation, kollektivavtal och lagar göras 

tillgängliga på olika sätt. Dels via webbaserade applikationer via Intranät och HR-portaler 

eller via ett supportcenter, Call Centers3. Innehållet på HR portaler baseras på servicens 

karaktär och det görs en skillnad mellan chefsportal (Management self service MSS) och 

medarbetar portal (Employee Self Service ESS). Enligt Bondaurouk et al. (2011:94) finns det 

en s�kprincip ”klicka först, ring sen”  f�r att f� slutanv�ndare att s�ka informationen först på 

Intranät och portalerna innan ledaren kontaktar ett supportcenter. Fördelen med en chefsportal 

är att den ger tillgång till gemensamma processer och information vilket innebär att ledare kan 
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leverera information till medarbetarna på ett enhetligt sätt. Därmed minskas risken för att 

cheferna gör felaktiga beslut i olika HR relaterade ärenden samtidigt som ledtiden förkortas 

för att få fram information HR-relaterad information (Gueutal 2005:200, Boundaurouk et. al 

2011). Studier på företag i England visar att innehållet på ledarportalerna inte alltid är 

anpassat efter de olika chefernas behov och område som till exempel linje-, teknik- eller 

säljchefers olika verksamhetsområden. Det finns således ett en bristande förståelse för vilken 

information som ska leveraras till olika chefsgrupper (Guiderdoni-Jourdain & Oiry 2011, 

Orlikowski 2002, Gueutal 2005).  

I detta kapitel redogörs för val av metod, material och urval, samt val av fall för den empiriska 

undersökningen.  Vidare beskrivs genomförandet intervjuguide och de deltagande 

observationerna samt tillvägagångssättet för insamling av empirisk data. 

Studiens metodologiska val grundar sig på i studiens syfte att undersöka hur ledare efter 

införandet av HR Shared Services använder olika HR/IT-stöd i kommunikationen med andra 

aktörer. En kvalitativ metod har används för att observera den sociala praktiken som är en 

utgångpunkt för ANT och är således mest lämpad för att förstå ANT i sin helhet (Law 2012). 

Det centrala i ANT är att studera hur aktivitet och relationer mellan olika aktörer uppkommer, 

såväl mänskliga som icke-mänskliga aktörer samt hur stabilitet uppnås (Callon 1986). I den 

senaste tidens forskning kring HR Shared Service-organisationer saknas det enligt min 

uppfattning en förståelse för helheten av ledarens vardag och hänsyn bör tas till både teknik 

och relationer.  

 

En av styrkorna i den kvalitativa undersökningsmetoden är att forskaren interagerar direkt 

med objektet som studeras och får på så sätt en bättre förståelse för helheten, individernas 

livsvärld, deras handlingar samt hur respondenten tänkte (Aspers 2007). Risken med metoden 

är att forskaren kan påverka sitt fält då denna är en medkonstruktör av den verklighet som 
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studeras.  Begreppet ” livsv�rld”  kan beskrivas som den f�rvetenskapliga v�rld som forskaren 

tar för given (Aspers 2007). Mina egna erfarenheter av IT och HR är en del av min livsvärld 

och jag har utgått från min förförståelse om att användning av teknik får konsekvenser för 

aktörers handlade. Samtidigt som det är en styrka i studien, kan det dock finnas en risk att 

mina egna subjektiva tolkningar kan påverka, vilket jag varit medveten om under processen.  

Aspers (2007) menar att en annan fördel med en kvalitativ metod är dess möjlighet att kunna 

utgå från en teori då växelverkan mellan teori och empiri tillåter modifieringar och 

förändringar av upplägg och frågeställningar under undersökningens gång.  

Undersökningen som ligger till grund för uppsatsen har genomförts hos en internationell 

telekomoperatör med cirka 26 000 anställda globalt. Undersökningen riktar sig endast till den 

svenska organisationen, som idag har ca 8000 anställda varav ca 900 ledare. Företaget 

påbörjade sin HR-transformation 2004 i syfte att effektivisera HR genom införandet av en ny 

leveransmodell och implementeringen påbörjades 2006. 

Innan undersökningen påbörjades bokade jag ett möte tillsammans med kontaktpersonen på 

företaget och kom överens om att en studie skulle göras för att undersöka hur införandet av 

Shared Service har genomförts och hur ledare idag interagerar med HR-Service.  En 

intervjuguide skapades utifrån ANT och genomgång av litteratur. För att få en bättre inblick i 

införandet av HR Shared Service skulle även en intervju göras med en respondent som varit 

delaktig i implementeringen 2006. 

Snöbollsselektion har använts vilket är ett sätt att ta hjälp av andra kontaktpersoner på 

företaget för att hitta personer med efterfrågade egenskaper (Aspers 2007). Kontaktpersonen 

på företaget tog fram namn på ledare. Risken med snöbollsselektion är att selektionen ibland 

begränsas till ett specifikt nätverk, och risken finns att undersökningen blir för snäv (Aspers 

2007). För att undvika detta bad jag kontaktpersonen att välja ut ledare från olika 

aff�rsomr�den med olika typer av ” team” s�som kundtj�nst/supportteam, utvecklingsteam och 

säljteam. Urvalskriterierna var även baserade på antal år på företaget (ledare kortare än ett år 
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och ledare längre än ett år), könstillhörighet samt affärsområdestillhörighet. Anledningen till 

att koncentra sig på kategorin ledare är för att de utgör en länk mellan företagsledning och HR 

och anses som en viktig grupp att stödja dem, då de är nyckelpersoner i företagets 

verksamhetsutveckling (Ulrich & Brockbank 2005) 

 

Deltagande observationer gjordes vid tre tillfällen innan själva intervjun startades och 

respondenterna visade hur de söker information på HR-portalerna och hur de använder olika 

IT-stöd. Centralt för ANT i metoddelen är att följa aktiviteter hos såväl mänskliga som icke-

mänskliga aktörer (Latour 1998). Genom att studera hur ledarna sökte information på HR-

portalen gavs möjlighet att studera hur dessa ledare använder den tekniska artefakten HR-

portal. Genom att förstå denna del, ökade förståelsen för helheten (Aspers 2007). 

Kvale (1997) menar att frågor i en intervjuguide kan bedömas utifrån ett tematiskt eller 

dynamiskt perspektiv. Det första perspektivet är kopplat till teori och det andra, dynamiska, 

utgörs av samspel mellan respondenten och intervjuaren. En semistrukturerad intervjuguide 

upprättades, där utgångspunkten var olika teman baserat på den teoretiska utgångspunkten 

ANT och forskning kring IT, organisationsförändringar och ledarskap. 

 

Informerat samtycke innebär enligt Kvale (1997) att man informerar respondenterna om 

undersökningens syfte, upplägg och de risker som föreligger med att delta i undersökningen.  

Det är även viktigt att deltagandet är frivilligt.  Vidare ingår i informerat samtycke att avgöra 

hur mycket information som ska ges och när den ska ges, vilket skapar en känslig balansgång 

mellan överinformation och utelämnande av aspekter som kan vara betydelsefulla för 

respondenterna. Det sistnämnda beaktas för att respondenterna ska ge en genuin bild av sin 

upplevelse utan att påverkas av undersökningens syfte (Kvale 1997). Innan intervjuerna 

skickades ett e-mail ut till respondenterna med en kort presentation av mig själv och 

uppsatsens syfte samt information om att intervjun var frivillig. Efter genomförda intervjuer 

gavs möjlighet för respondenterna att återkomma med synpunkter; inga framfördes. Vidare 

förklarades att framkommen data skulle komma att behandlas konfidentiellt och anonymt. 

Intervjuerna som varade i 45-60 minuter och genomfördes på arbetsplatsen. Bandupptagning 

utfördes vid samtliga intervjuer. I vissa situationer gavs ett stort utrymme att låta 
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respondentens svar delvis styra intervjuprocessen och vid flera tillfällen diskuterades ämnen 

som inte ingick i intervjuguiden.  

 

Enligt (Kvale 1997) möts människor i en intervju med olika förväntningar. I interaktionen 

mellan intervjuaren och respondenten skapas ett unikt resultat. Dels utifrån respondentens 

egna utsagor men också utifrån intervjuarens tolkning (Kvale 1997). Målet med intervjuerna 

var att försöka fånga den sociala processen och aktörers handlade vid införandet av HR 

Shared Service och därefter analysera konsekvenser för ledarna. 

De inspelade intervjuerna analyserades i sin helhet. För att kunna sortera det empiriska 

materialet och förbereda analysen transkriberades alla intervjuer ordagrant. Dock har vissa 

tilläggsord sorterats bort för att få ett bättre flyt i skriften. Det finns risk vid överföring från 

muntligt till skriftligt att intervjuaren gör egna bedömningar och väljer att tolka det som sägs. 

Efter transkriberingen kodades materialet. Aspers (2007) menar att kodning handlar om att 

materialet bryts ner till olika delar, koder. Koderna kan vara teoretiskt skapade eller hämtas 

från empirin. Genom kodningen fanns möjligheter att finna likheter och gemensamma 

aktiviteter mellan de olika respondenterna. En kod är relaterad till första ordningens 

konstruktion, det vill säga aktörernas mening och är antingen knuten till teori eller sedd som 

en konsekvens av intervjuerna. Med hjälp av Actor Network Theory gjordes en tematisk 

kodning. I analysen användes en deduktiv kodning utifrån vald teori. Några av koderna som 

användes var nätverk, tekniska artefakter och sociala aktörer och en induktiv kodning, som 

uppstod genom identifiering i det empiriska materialet vilka var; ledare, medarbetare, HR 

managers, HR-service, initiativtagare, HR-portaler, IT-stöd/HR-Support. Dessa koder 

utgjorde, var och en, en nod i ett kodschema under vilket det empiriska materialet samlades. 

Det empiriska materialet baserades på de 11 genomförda intervjuerna.  

Validitet 

För att behandla studiens kvalitet används begreppen validitet och reliabilitet (Kvale 1990). 

Inom forskningen är validitet ett mått på i vilken grad man mäter vad man avser att mäta. Det 

är viktigt att den kvalitativa forskningen är stringent (Aspers 2007). Grunden för att kunna 
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bedöma en studies trovärdighet är att det ska finnas en tydlighet i hur man har framställt 

materialet och genomfört studien och på vilka grunder tolkningarna har gjorts. Genom att 

verifiera framtagen intervjuguide i förhållande till undersökningens syfte, kunde graden av 

validitet öka. Detta gjordes först tillsammans med handledaren på universitetet varvid ett antal 

frågeställningar justerades. Validiteten i undersökningen är hög i den mening att de erhållna 

resultaten, som framkommit i intervjuerna, har kunnat användas för att besvara de aktuella 

frågeställningarna så att uppsatsens syfte kunnat uppfyllas. 

 

Reliabilitet handlar om konsistens i undersökningsresultaten (Kvale 1997).  I en kvalitativ 

studie baserad på intervjuer, såsom denna undersökning, finns det flera moment i vilka graden 

av reliabilitet kan sjunka – vid intervjutillfället, vid utskriften och i själva analysen av 

materialet. För att öka graden av reliabilitet i undersökningen spelades varje intervju in med 

digital inspelningsteknik (mobiltelefonen) och skrevs sedan ut i pappersformat så när på 

ordagrant, dock togs vissa tilläggsord bort, som inte var vare sig informationsbärande eller 

hade betydelse för tolkningen av det som sagts. Vidare kan sägas att de tre deltagande 

observationerna delvis gjordes i syfte att öka tillförlitligheten i intervjupersonerna svar 

(reliabilitet), då de fick visa hur de sökte i portalerna och till viss del hur de använde vissa 

HR-verktyg innan intervjuerna genomfördes. En möjlig kritik kan finnas i valet av antalet 

genomförda intervjuer. Elva ledare intervjuades i undersökningen och dessa elva utgör endast 

en liten del av det totala antalet ledare i företaget, vilket ökar risken att intervjuresultaten inte 

fullt kunde spegla ledarnas verkliga användning av HR Shared Services. Min egen 

förförståelse kring teknik och HR kan också till viss del ha påverkat min tolkning av 

intervjupersonernas utsagor.  

I det här kapitlet presenteras först resultatet från intervjun med en av projektmedlemmarna 

som deltagit i införandet av HR Shared Services på företaget. Därefter följer resultat från 

intervjuerna som genomförts med de övriga ledare på företaget. Dessa presenteras i form av 

teman som utvecklats utifrån centrala frågor i intervjuguide och som är relevanta för 
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uppsatsen syfte, hur Shared Service-organisationen har införts och hur den används idag samt 

dess konsekvenser för ledarskapet.  

Den första intervjun i undersökningen gjordes med en person, som ingått i projektet att 

transformera HR och införa en HR Shared Service-organisation. I samband med intervjun 

gicks information och dokument igenom. Övriga intervjuer skedde med ledare, både 

linjechefer och mellanchefer. De hade ansvar för medarbetarteam med olika 

verksamhetsinriktningar såsom kundtjänst och supportteam, säljteam och produkt- och 

tjänsteutvecklingsteam. Ledarnas team bestod av 5-15 medarbetare. Nedan följer resultaten 

där ANT har används för att spåra och identifiera de olika aktörerna i aktörsnätverket. Även 

IT och övrig teknik ingår i aktörsnätverket, då icke-mänskliga aktörer har potential att agera 

(Latour 1996b). Införandet av HR Shared Service handlar om hur aktörsnätverket 

konfigureras, vilket omfattar både organisationsförändring samt teknologisk förändring och 

härleds med hjälp av översättningsprocesser bestående av de fyra olika faserna; 

problematisering, tillskrivning av roller, inskrivning och mobilisering. 

2004 tilldelades HR ett uppdrag från företagsledningen att ta fram en supportmodell för att 

skapa en ny serviceorganisation för att möta framtidens utmaningar.  Uppdraget gick ut på att 

effektivisera personaladministrationen och säkra HR-processer.  Den nya leveransmodellen 

syftade till att omfördela HR-medarbetare och separera det strategiska HR från det 

transaktionella HR Service enligt den så kallade Ulrich-modellen. Vidare skulle modellen 

bidra till förstklassig HR service till ledare och medarbetare, främja samarbete och ett mer 

likartat arbetssätt. För att uppnå ovanstående sattes följande mål upp. HR-Service skulle vara 

lätt att hitta, lätt att tillgå och lätt att använda för ledare och medarbetare.  

 

I slutet av 2004 bildades en projektgrupp av chefer och specialister från olika enheter inom 

HR och ett antal problem identifierades; såsom ineffektiv HR-administration och 

svårtillgänglig HR-information. Befintlig IT-plattform och IT-stöd ansågs inte vara 

tillräckliga för att kunna uppnå målet. Det beslutades att införa nya IT system. 
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När väl beslutet var taget att införa den nya servicemodellen började initiativtagarna i 

projektet att definiera olika roller för såväl sociala aktörer som tekniska artefakter, vilka 

skulle skrivas in i aktörsnätverket för att kunna sjösätta HR Shared Service-organisationen.  

De sociala aktörerna som identifierades var ledare och HR Helpdesk personal samt HR- 

konsulter. Ledarens kontaktvägar till HR skulle nu förändras och övergå till självservice. 

Samtidigt skulle servicenivån höjas och HR Service skulle bli mer lättillgängligt för ledarna 

och medarbetare. HR-helpdesk (Call Center) skulle supporta ledarna i olika självhjälpsverktyg 

samt hjälpa till med att träna ledarna i att själva söka information på HR-portalen. Den tredje 

aktören som skulle skrivas in var HR-konsulter som nu fick förändrade roller i en central 

organisation och erhöll specialistroller och skulle ge stöd åt ledare via ett 

ärendehanteringssystem. Mellan åren 2005-2006 pågick implementeringen av de olika IT-

systemen.  En av projektdeltagarna hade följande kommentar: 

 

” Ja, vi påbörjade arbetet med att utveckla den nya leveransmodellen 2006 som 

ett första steg i HR Transformationen. Det handlade egentligen om att 

omfördela våra HR-resurser. Vi gjorde som många andra och applicerade den 

så kallade Ulrich-modellen genom att införa en transaktionell 

leveransorganisation. Vi införde en ny IT-plattform, SAP ERP, ett 

ärendehanteringssystem sedan också en Call-centerl�sning”  (L0) 

 

En HR-portal skapades för att förena de befintliga personalhandböckerna till en gemensam 

personalhandbok för alla bolag i syfte att all HR-information skulle bli mer lättillgänglig för 

ledare och medarbetare. HR-portalerna avsågs vara bärare för olika HR/IT-verktyg, såsom tid-

och frånvarorapportering, rese- och omkostnadsrapportering. Innan implementeringen av HR-

verktygen påbörjades bjöd projektgruppen in ledare och medarbetare till olika pilotgrupper 

som ett steg i att tillvara deras synpunkter och utreda deras behov av olika stödsystem. En 

liten del av organisationen startades upp och började använda HR Shared Service.   

 

” Under utvecklingen av modellen har vi analyserat, k�rt piloter p� medarbetare 

och ledare, lyssnat och utvecklat för att få en så bra lösning som möjligt, vi 

började köra HR-Service i liten skala” (L0) 
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Samtidigt, parallellt med IT-stöds implementationerna, påbörjades arbete att samla in resurser 

från linjen d.v.s. de som då kallades för HR-konsulter. De flyttades in till en central funktion 

och fick nya tjänster som olika specialister inom Serviceorganisationen. Det fanns fortfarande 

ett antal HR konsulter och Personalchefer kvar ute i den lokala verksamheten som även de 

fick förändrade roller och gjordes om till HR Managers och Business Partners. Eftersom HR- 

konsulter nu inte fanns tillgängliga på samma sätt som tidigare ute i verksamheten, så var det 

viktigt att den nya servicemodellen etablerades ute hos ledarna. Strategin hos 

projektmedlemmarna var att med hjälp av den nya serviceorganisationen skriva in ledaren i 

aktörsnätverket. Efter införande 2006 visade det sig dock att det fanns viss skepsis till den nya 

servicemodellen. Ledarna kände sig osäkra att söka informationen i portalen och upplevde det 

som besvärligt att de inte längre hade kontakt med någon HR konsult. Nu skulle HR 

konsulten ersättas av ett Service Center med en HR Helpdesk, vilket ansågs som opersonlig, 

de fick varje g�ng prata med olika personer. En av ledarna beskrev det som ”  ett stort svart 

h�l”  dit man skickade in sin fr�ga och sedan inte visste när man skulle få svar.  

 

”Jag hörde till dem som var väldigt kritisk när man införde HR Service då 

någon gång, kanske 2006, det var så anonymt; ” det svarta h�let”  Det var 

jobbigt i början.  Vi bara hänvisades till webben och allt skulle vi fixa själva.  I 

början hade jag nästan ingen kontakt med någon HR-konsult. Det var jobbigt. 

Man saknade verkligen st�d”  (L2) 

Nedan följer en redovisning av resultatet av hur ledarna använder HR Shared Service idag och 

vilka konsekvenser den nya leveransmodellen fått för ledarna och ledarskapet.  Det 

framkommer både positiva och negativa kommentarer kring användningen av olika IT-stöden. 

 

Idag finns det två HR-portaler, en medarbetareportal (Employee Services) och en ledarportal 

(Manager Portal).  Portalerna är kanaler att söka HR-relaterad information. Ledarna för 

kundtjänstteam/supportteam, sökte i större utsträckning information åt sina anställda, däremot 

hänvisade säljteamledarna sina medarbetare att själv söka information och kontakta HR- 



17 

 

Helpdesk vid behov. Medarbetarportalen ansågs av vissa respondenter som ett viktigt verktyg 

och stöd för dem i deras dagliga personalarbete.   

 

”Jag hänvisar aldrig medarbetare till ES, skulle nog göra det i större utsträckning än 

vad jag gör. Vissa söker själv, men de flesta kommer till mig och så tar jag reda på 

svaret åt dem. Jag skulle inte kunna klara mig utan ES”  (L1)  

 

Några av ledarna, framför allt de nyanställda, tyckte att det var besvärligt att hitta information 

och att sökfunktionen var dålig. Vissa sidor innehöll också ett byråkratiskt och svårtolkat 

språk, såsom sidorna kopplade till riktlinjer och arbetsmiljö, vilket medförde en viss osäkerhet 

för ledarna. De nya ledarna ansåg att de inte fått tillräcklig utbildning för att kunna navigera 

på HR-portalerna och de ansåg också att rubriker ibland var svåra att förstå på Manager 

Portalen. Tillgången till tydlig informationen på HR- portalen är viktigt för att ledarna skulle 

kunna känna sig trygga i sitt ledarskap gentemot sina medarbetare. 

 

” N�r det g�ller olika riktlinjer som t ex distansarbete/flexibelt arbete, kan man 

ju tolka det lite som man vill utifrån businessen och ledaren. Det finns inga 

tydliga riktlinjer om vad som gäller, vilket är viktigt för mig som ny ledare på 

företaget. Vid en omorganisation uppstår en misstänksamhet och medarbetare 

känner sig osäkra. Om man kombinerar det men en otydlighet i vad som gäller, 

bäddar det ju för konflikt och det blir jobbigt för alla”  (L4)  

 

När informationen i medarbetarportalen är otillräcklig vill ledarna vända sig till kollegor eller 

andra ledare. Det framkommer att det inom vissa personrelaterade områden inte går att ersätta 

den fysiska sociala kontakten med information och instruktioner i portalerna. Vid större 

omorganisationer och personalneddragningar ökar behovet av kontakt med människor runt 

omkring. Här värderar ledarna det informella nätverket och söker stöd hos kollegor. 

 

” Man r�dfr�gar varandra när man är osäker. Jag tror att det är jätteviktigt med 

ett nätverk. Man måste ha ett nätverk som ledare, och vissa saker kan man inte 

läsa sig till. Man måste få tips, framför allt när det gäller människor, då är 

erfarenhet viktigt”  (L2) 
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När respondenterna inte hittar svaret på HR-relaterade frågor i portalen, vänder de sig till HR 

Service. Val av kontaktväg beror på frågans karaktär.  Den mest vanliga kanalen var via web-

formuläret/ärendehanteringssystemet. Flera av ledarna framhöll fördelarna med att skicka in 

sin fråga, då de visste att ärendet hamnade hos rätt person redan från början. Andra fördelar 

med formulärshantering var att det fick ett skriftligt svar. Personlig kontakt tar respondenterna 

när de behöver vid behov behöver bolla tankar eller få en guidning i portalen, via Lync4. 

Många av respondenterna framhåll vikten av att kunna få snabb hjälp. Respondenterna var väl 

medvetna om modellen f�r Shared Service ”s�k f�rst - kontakta HR Service sen”  och i de 

flesta fall försökte ledarna leta reda på svaret först innan de kontaktade HR Service. 

Respondenterna framhåller vikten av att få ett svar inom utlovad tid och att det ska vara enkla 

och snabba kontaktvägar. Det handlade också om att lita på tekniken och att mottagaren 

agerar enligt överenskommelser samt att få en möjlighet att tala om vad som inte fungerar 

tillfredsställande. 

 

”Jag tror många börjar lära sig att vända sig direkt till HR Services. Jag tycker 

jag kan se en stor skillnad de senaste åren. Jag skickar oftast in min fråga och 

tycker att det är hög tillgänglighet, hög servicegrad och alltid något svar inom 

24 timmar ”  (L8)  

 

” Sen �r det ju bra att kunna skicka in ett �rende och tala om n�r man inte 

tycker n�got fungerar” (L4) 

 

HR-portalerna används också som bärare av andra IT-verktyg såsom åtgärdslistan (UWL -

Universal Work List). UWL ger en översiktsbild över fakturor att godkänna samt ledigheter 

och frånvaro. Vidare används portalen f�r att l�sa ”Updates”  aktuell information. De 

respondenter som var positiva till UWL och till andra IT-verktyg såg dessa som ett stöd i sitt 

dagliga administrativa arbete, vilket låg i linje med önskemålen hos initiativtagarna för Shared 

Service. De skeptiska respondenterna av IT-verktyg menade att exempelvis rapportstrukturen 

i systemen var ologisk och rörig med gamla gränssnitt. Därmed hade de också svårt att lita på 
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den informationen de tog ut och fatta beslut. Vid aktiviteter som sker mer sällan, såsom 

lönerevision och bonusberäkningar m m. ökade behovet av information och utbildning.  

Istället för att söka information på HR-portalen och läsa instruktioner så valde respondenterna 

att kontakta antingen kollegor eller assistenter.  

 

”HR kan ju inte förvänta sig att jag ska komma ihåg saker som sker en gång per 

år, när man skruvar i systemen, då blir man ju osäker och litar inte riktigt på att 

man gjort rätt. Här är vi ju amatörer.  Man måste ju utbilda och informera oss. 

När jag inte förstår, då kontaktar jag någon kollega eller någon assistent som 

vet hur det fungerar”  (L5) 

 

HR-Service skulle enligt initiativtagarna ersätta vissa delar av HR-arbetet, som utfördes av 

HR-konsulter ute i verksamheten. Vid införandet av HR Shared Service visade det sig att 

ledarna upplevde det som att deras möjlighet att interagera med en HR Manager försvann helt. 

Situationen har dock förändrats och ser annorlunda ut idag. De flesta ledarna har kontakt med 

en HR Manager. Den stora skillnaden är nu att HR Managers hänvisar ledarna i allt större 

utsträckning direkt till HR-Service för att få hjälp i administrativa ärenden, vilket var syftet 

vid införandet av HR Shared Services. Det var främst ledarna med lång ledarerfarenhet som 

betonade vikten av att ha ett nära samarbetet med sin HR Manager. Dessa ledare hade också 

ett st�rre behov av att f� tr�ffa sin HR Manager ”ansikte-mot-ansikte”  vid sv�ra 

personalärenden såsom rehabiliteringsärenden, uppsägningsärenden eller rekryteringsärenden.  

Vidare ansågs att den fysiska kontakten var viktig, då tekniken inte kan ersätta den personliga 

kontakten.  

 

” HR Managern kontaktar jag i alla utvecklings- och förändringsfrågor, d.v.s. svåra 

medarbetarefrågor. HR Manager är en ” speaking partner” . Jag måste se en HR manager 

i ögonen, vad tycker du och vad tycker jag? Jag behöver visa det svåra samtalet med hela 

mitt kroppsspråk dvs. vad jag tycker och upplever. När en medarbetare kommer under 

press, som vid övertalighet eller likande, då behöver man vara otroligt tight med en HR 

Manager. Då får man inte släppa oss. Jag behöver någon som tar mig under armen och 

så gör vi det tillsammans.  

Vi är ju inte maskiner (L6) 
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På frågan, kopplad till om ledarna anser att det har skett någon förändring i deras arbete efter 

införandet av Shared Service modellen, svarade ledarna att det anser att det blivit lättare och 

snabbare att få stöd i HR-administrativa frågor. Respondenterna såg sig själva som ansvariga 

för personaladministrativa arbetsuppgifter. Den stora skillnaden nu jämfört med tidigare är att 

man med hjälp av dagens teknik såsom smart phones och e-post i mobilen samt möjligheten 

att vara uppkopplad mot företagets HR-portaler dygnet runt kan planera när det passar bäst att 

utföra administrativa arbetsuppgifter. Några av respondenterna framhöll att de ansåg att den 

tekniska utvecklingen går snabbt och att utbudet av nya IT verktyg är stort vilket resulterar i 

att det är svårt att hänga med i allt ny som lägga ut på HR Portalen. 

 

” Man har kanske mobilen till sin hjälp på ett helt annat sätt. Man kan göra 

mycket av sitt arbete när man sitter på bussen såsom HR administration eller 

när man kommer hem på kvällen. Jag tycker verktygen funkar bra men allt går 

så snabb, det kommer nya system och verktyg så man måste verkligen hägna 

med (L5) 

 

Gemensamt för ledare inom kundtjänst- och supportteam var att de såg en förändring i 

beteende bland sina medarbetare. Trots att informationen fanns att tillgå på 

medarbetarportalen och att medarbetare nuförtiden generellt sätt var duktiga på IT, valde de 

ändå att kontakta ledaren, istället för att själv söka informationen, som i sin tur genererade 

mer jobb för ledaren i personalrelaterade frågor. En av ledarna i kundtjänst såg sig mer som 

en administratör än som ledare, då det mesta av ledarens tid gick åt att schemalägga personal 

och tidrapportera för sina medarbetare i tidrapporteringsverktyget. 

 

”De är jätteduktiga rent tekniskt. De har vuxit upp med datorer.  De har lätt för 

att söka information men de är ändå lite vilsna, som exempelvis i hur mycket 

skatt de ska jag betala. Då kommer de ändå till mig och frågar. De vill ha allt 

serverat på något sätt. De är inte lika självgående längre, så man tar idag ett 

större ansvar som chef och man måste coacha p� ett annat s�tt” (L1) 

På frågan kopplat till vad ledaren saknar i sitt ledarskap, visade det sig att samtliga ledare 

efterlyste ledarcoachning. Den snabba tekniska utvecklingen med tillgång till mängder av 
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information och en föränderlig organisation ansågs vara en bidragande orsak till att 

ledarskapet hade blivit tuffare de senaste åren och att det därmed finns ett stort behov av 

ledarstöd. Det finns ledarskapsutbildningar på företaget idag, men de ansågs inte ge 

tillräckligt stöd i deras ledarskap och inte heller var tillräckligt anpassad efter deras behov. 

 

” Jag får stöd i praktiska frågor av HR Service vilket känns jättebra.  Jag tycker 

inte att jag får så mycket stöd i ex. coachning. Jag ska vare en bra ledare som 

för alla framåt. Där kan jag känna att man väldigt sällan får stöd och där kan 

jag tycka att HR borde göra mer. Det är ju HR strategi för mig. Jag tycker 

sällan det är uppföljningar på just det här som borde vara jätteviktigt egentligen 

för alla ledare. D.v.s. får man ut det man vill när man jobbar med sina 

medarbetare inte bara utifrån en specifik situation utan hur gör man, hur 

coachar man”  (L2) 

I detta avslutande kapitel diskuteras och analyseras det empiriska resultatet av genomförda 

intervjuer i förhållande till bakgrund, teoretiskt perspektiv och tidigare forskning. I analysen 

besvaras uppsatsens frågeställningar och avslutningsvis redogörs för slutsatser.  

 

Fig.1 Egen bild, visar ledarens aktörsnätverk bestående av både mänskliga och icke mänskliga aktörer, tekniska artefakter. 
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Det undersökta företaget är en internationell telekomoperatör med ca 8000 anställda i Sverige. 

Företaget påbörjade sin HR Transformation 2006 och införandet av en leveransmodell för HR 

Service. Syftet med den nya servicemodellen var att möjliggöra och stödja en flexibel och 

snabbrörlig organisation men framför allt göra HR servicen och HR informationen mer 

lättillgänglig för ledare och medarbetare. Företaget inspirerades av Ulrich modellen (1995) 

som utlovade högre effektivitet och förbättrad service för ledare och medarbetare, vilket även 

var målet för det undersökta företaget. Vid analys av införandet av HR Shared Service och 

dess konsekvenser för ledare på företaget har Actor Network Theory (ANT) används, för att 

analysera och spåra aktörsnätverket av såväl mänskliga som icke mänskliga enheter.  

 

Centralt i ANT är översättningsprocesser som kan delas upp i problematisering, tillskrivning 

av roller, inskrivning och mobilisering (Callon 1986). Vid konfigurering av aktörsnätverket 

utsågs först en projektgrupp som identifierade ett antal problem, problematiseringen, för att 

kunna införa Ulrich modellen fullt ut vilka var ineffektiv HR-administration och 

svårtillgänglig HR-information. Genom att skapa bättre administrativa IT-stöd, snabb och 

lättillgänglig information på HR-portaler samt HR-support till ledare och medarbetare såg 

initiativtagarna den nya tekniken som oumbärlig för att kunna genomföra införandet. 

Projektgruppen etablerade och positionerade sig som en obligatorisk passerpunkt för alla 

relationer de skapade aktörsnätverket för implementeringen av HR Shared Services (Callon 

1986). 

 

Vidare identifierade projektgruppen ett antal aktörer och tillskrev dem olika roller, 

intressement, för att möjliggöra införandet av Shared Service. Callon (1986) beskriver det 

som att låsa in aktörer i olika roller. De identifierade sociala aktörerna var ledare, HR 

helpdesk och HR konsulter.  För initiativtagarna handlade det om att få ledare att agera enligt 

den nya modellen och skrivas in (enrollment) dem i aktörsnätverket. En viktig del för 

projektgruppen var att ta hjälp av ledare och medarbetar i olika pilotprojekt för att testa olika 

HR/IT-system. Boglander et at. (2013) betonar vikten av att involvera linjechefer på ett tidigt 

stadie vid implementeringar. Dock visar det sig att i början av införandet av HR-Services 

2006 rådde det en skepsis bland ledarna till den nya tekniken och det nya sättet att själv söka 

information i befintlig portal. Trots att initiativtagarna till projektet kört piloter med ledare 
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gällande olika HR/IT-system samt att man börjat med att implementera HR Shared Servcie i 

en liten skala ansågs HR Service som ett svart hål, dit man skickade sitt ärende och inte visste 

vad som skulle hända i nästa steg. Det kan tolkas som om tekniken inte var rätt förankrad 

bland de sociala aktörerna i aktörsnätverket. Latour (2005) beskriver det som att artefakten 

kan stanna upp om den sätts i händerna på människor som använder den på ett felaktigt sätt. 

Nätverket kan således inte byggas vidare som det var tänkt från början. 

 

HR Shared Service i dag. Företaget har en medarbetarportal där alla ledare söker nödvändig 

information. En del ledare använder medarbetarportalen fullt ut och ser den som ett viktigt 

stöd i sitt ledarskap. Andra ledare anser att informationen inte är anpassad efter de olika 

verksamheter, vilket får till följd att ledaren tvingas att söka information på annat sätt och 

använder då i stället sitt sociala informella nätverk.  Information och instruktioner förväntas 

vara aktuella och lätta att förstå. Det är extra viktigt för nya ledare. Om så inte är fallet, skapar 

det en osäkerhet i deras ledarskap. Något som även Guiderdoni-Jourdaing (2005) pekar på i 

sin forskning, där de framhåller vikten av att ha aktuell målgruppsanpassad på HR portaler för 

ledare inom olika verksamheter.  

 

Det framkom i intervjuerna att samtliga respondenter ansåg att de nu är vana att vända sig till 

HR-Service och använder alla kanaler både tekniska och sociala. Ledarna interagera med 

tekniken obehindrat i kontakten med HR Service. Syftet med att införa HR Shared Service var 

att effektivisera personaladministrationen så att ledare skulle kunna göra sina administrativa 

uppgifter själva utan att ha kontakt med HR.  I de fall när respondenterna ansåg att olika IT-

verktyg fungerade tillfredsställande, har konceptet självservice uppnåtts och fungerar 

tillfredsställande som stöd för ledarna i deras personaladministrativa arbete. I andra fall när 

inte tekniken fungerar väljer ledarna andra kanaler för stöd såsom kollegor eller assistenter. 

Osäkerheten kring att fatta beslut ökar samt även behovet av mer utbildning kring olika 

system. 

 

Boglander et al. (2013) pekar på i sin forskning att ledare behöver socialiseras in i HR rollen 

för att hantera det nya ledarskapet men också att gamla samspelmönster mellan ledare och HR 
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kan leva kvar i Shared Service-organisationer.  Denna studie visar att HR Managers i stor 

utsträckning hänvisar ledare till HR-Service både när det gäller generella HR frågor och i 

personaladministrativa ärenden. De nya ledarna tog hjälp av HR Service i större utsträckning 

än de som jobbat längre på företaget. Ledarna ser sig själva som ansvariga för det 

personaladministrativa arbetet och detta visar att de till stor del socialiserats in i HR-rollen. 

Tillgång till ny teknik i form av Smart Phones och företagets intranät med självservice dygnet 

runt har till följd att respondenten utför sitt administrativa personalarbete även efter ordinarie 

arbetstid, vilket ansågs som en självklarhet.  Dock visar det sig att kontakten med HR-

Managern fortfarande är viktig, framför allt för att få personligt stöd i svåra personalärenden 

gällande rehabilitering och uppsägningar. En ledare menade på att tekniken inte kan ersätta 

deras behov av en personlig kontakt och framhåller att ” de inte �r maskiner” . Det var främst 

ledare med lång ledarerfarenhet som hade behov att få träffa sin HR-Manager och här 

betonades vikten av den fysiska kontakten och ”ansikte-mot-ansikte”  relationen vilket kan 

tolkas som att det fortfarande finns ett behov av ledarna, som varit i organisationen länge, att 

hålla fast vid gamla sociala handlingsmönster.   

 

Ledarna ansåg att deras arbete och ledarskap hade förändrats under de senaste åren men inte 

främst beroende på införandet av HR Shared Service utan snarare på att beteendet hos 

medarbetarna hade förändrats och den snabba utvecklingen inom . Detta innebar en ny sorts 

ledarskap med mer fokus på coachning. Behovet av ledarskapscoachning framkom hos 

samtliga ledare såväl nya som gamla ledare och ledare ifrån olika verksamhetsområden. 

Några ledare betonade vikten av HR’s förmåga att förstå och översätta ledarnas behov och 

menade vidare att det är en del i det strategiska HR-arbetet. 

Uppsatsen syfte var att undersöka hur HR Shared Service införts hos en internationell 

telekomoperatör och vilka konsekvenser det har fått för ledarna och deras ledarskap. ANT har 

används som en utgångspunkt för att analysera en social process, som involverar både 

organisationsförändring och teknologisk förändring.  Målet med införandet av Shared 

Service-organisation var att effektivisera administrationen, omfördela HR-funktionen samt 
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göra HR informationen mer lättillgänglig med hjälp av att HR-portaler, 

ärendehanteringssystem och ett Call-Center. De sociala förändringarna har skett genom en 

översättningsprocess och förhandlingsprocess tillsammans med andra aktörer, som från början 

inte var del av förändringen, det vill säga ledare, HR Helpdesk och HR-konsulter. Genom 

översättningsprocesserna blev de olika aktörerna del av skapandet och införandet av en 

Shared Service- organisation. Trots delaktighet från ledare i olika pilotprojekt vid införandet 

av framkom det att tekniken inte var förankrad i aktörsnätverket från början. Först efter 7 år 

visade det sig att HR Shared Service medfört en positiv utveckling för ledarna och därmed 

också för organisationen som helhet. Således har initiativtagarna till införandet av HR Shared 

Service lyckats med sitt uppdrag. Förkortade handläggningstider och lättillgänglig 

information ger en effektivistering i det personaladministrativa arbetet.  När ledare har lärt sig 

var de kan hitta information och hur de kan få hjälp i sina personalfrågor, dvs. genom Call 

Center, ärendehanteringssystem och HR portaler kan man säga att det heterogena nätverket 

med både mänskliga och icke-mänskliga aktörer är stabilt. Både i social mening, det vill säga 

genom normer och värderingar men också genom en teknisk stabilisering via de olika 

tekniska artefakterna (Callon 1991, Latour 1998).   

 

IT kan s�ledes ses som artefakter och kan anv�ndas som representanter och g� in och ” tala 

f�r”  en m�nsklig akt�r, vilket man skulle kunna tolka som att vissa delar av traditionella 

samspelmönster mellan ledare och HR Managers har skrivits in i den nya tekniken.  Tidigare 

skedde de besluten i samråd med en HR konsult men idag fattas beslut i större utträckning av 

ledaren själv med hjälp av information på HR portaler, information i rapporter och stöd från 

HR Services. Ledarna har till viss del socialiserats in i HR rollen och utför sitt 

personaladministrativa arbete enligt önskad modell. I ANT så växer aktörerna i ett relationellt 

heterogent nätverk. Det innebär att aktörer hänger ihop med varandra och om nätverket är 

stabilt är aktörerna stabila. I de fallen har artefakterna i form av ärendehanteringssystem, 

portaler och IT-system antagit sin roll i aktörsnätverket och teknologin har stabiliserats. Då 

menar Latour att inneh�llet �r ”black-boxed”, vilket inneb�r att artefakterna inte längre är 

kontroversiella utan tas för givna av aktörerna (Latour 1998, Holmström & Dobey 2005). 

Däremot om något förändras i aktörsnätverket ändras även aktörerna, vilket visar sig när 

ledarna väljer att kontakta kollegor istället för att följa framtagen leveransmodell och använda 

tekniken. Andra konsekvenser när tekniken inte fungerar eller när information på HR portaler 

är otydliga ökar behovet av utbildning men bidrar också till att ledaren känner sig osäker 
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gentemot sin medarbetare. Vidare tycks behovet av ledarskapscoachning öka, vilket kan 

tolkas som HR inte lyckats fånga signalen från verksamheten gällande förändrat 

ledarskapsbehov (Boglander et. al 2013). 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att, för att ledaren ska kunna utföra sitt HR-arbete och 

ledarskap på ett tillfredsställande sätt krävs tillgång till snabb HR service, välfungerande 

HR/IT-system samt verksamhetsanpassat innehåll på HR portaler kombinerat med ett socialt 

stöd vid svåra personalärenden. Det handlar om en kontinuerlig översättningsprocess och 

förhandlingsprocess mellan HR och ledare för att öka förståelse för ledarens och 

verksamhetens behov. Både ur ett socialt och ur ett tekniskt perspektiv. När stabilitet uppnås 

mellan de olika aktörerna i nätverket (Latour 1998), skulle det kunna beskriva som att det 

råder en balans i relationen mellan tekniken och människorna. Ulrich & Brockbank (2005) 

framhåller vikten av att HR bör se tekniken som en faktor som möjliggör framgång för HR 

medan Boglander et al (2013) betonar vikten av det sociala samspelet. Det är dock viktigt att 

kombinera det sociala samspelet med den nya tekniken och inte underskatta ledarnas behov av 

delaktighet vid utformingen och användning av den nya tekniken såväl inom det 

personaladministrativa arbetet som inom det strategiska personalarbetet. Det finns en risk att 

människor upplever sig som maskiner när tekniken inte är rätt förankrad eller anpassad efter 

behov. 

 

Studien har utgått från ett företag och således är nätverket begränsat endast till en 

organisation. Det kan finnas en risk att jag inte lyckats spåra alla aktörer i ledarens nätverk 

fullt ut. En kritik som Woolgar och Grint (1997) riktar mot ANT är bland annat svårigheten 

att veta var gränserna i nätverket går, vilket även blir ett problem i denna analys. ANT har 

dock varit en bra metod för att analysera teknik och sociala processer och därmed gett en ökad 

förståelse för vikten att ta hänsyn till båda mänskliga och icke mänskliga aktörer samtidigt. 

För framtidens forskning skulle det vara av intresse att vidare undersöka ledarnas syn på 

utveckling inom området som Boundarouk definerar som e-HRM (Electronic Human 

Resources). 
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HR Services implementering (projektmedlem) 

� När infördes HR Shared Services på företaget? 

� Hur gick implementeringen till? 

 

Bakgrundsfrågor (övriga) 

� Vilken befattning har du inom företaget och hur länge har du varit anställd? 

� Hur ser ditt team ut? 

 

Hur används HR Service idag? 

� När och på vilket sätt var du i kontakt med HR Service senast?   

� Beskriv mötet, hur gick det till 

� Beskriv en dag på jobbet 

� Hur kommunicerar du med HR? 

� Hur använder du olika IT stöd? 

 

Hur har HR Service förändrats då och nu? 

� Hur använde du HR Service tidigare? 

 

Förändrat ledarskap? 

� Har arbetet förändrats under de senaste åren? 

� Hur upplever du stödet från HR i ditt arbete? 

� Vad saknar du i ditt arbete kopplat till HR?  

 

 




