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Förord	
Till en början vill vi rikta ett stort fantastiskt tack till vår handledare Rebecca Stenberg som 

har bidragit med kloka råd och stöd under genomförandet av denna studie. Vi vill även tacka 
vår seminariegrupp som under flertalet gånger gett oss konstruktiv kritik på vårt arbete och 

då gett oss stora utvecklingsmöjligheter.  

 

Vi vill självklart också tacka Mercuri Urval och våra respondenter inom företaget som har 

lagt undan arbetstid och energi för att ta emot oss. Denna studie hade inte varit möjlig utan 
ert välkomnade.  

 

Slutligen vill vi tacka varandra för det goda samarbetet under terminens gång. Det har varit 

en spännande och lärorik resa. 
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Sammanfattning	
Titel: Att arbeta tillsammans med ett Shared Service Center. En fallstudie om samverkan 

mellan Mercuri Urvals Shared Service Center och resterande företaget. 

Författare: Linda Chan-on Ruus och Magdalena Ohlsson 

Handledare: Rebecca Stenberg 

Bakgrund: Idag läggs ofta stor vikt vid att effektivisera organisationer för att de ska kunna 
ha en chans på den globalt växande marknaden. Designen av organisationens struktur kan 

ses som en viktig metod för effektivisering, däribland en struktur innehållandes ett Shared 
Service Center. Ett Shared Service Center ses som en typ av centralisering och innebär att 

företag samlar koncerngemensamma processer i en enhet. Vid implementering av en sådan 
enhet står företaget framför flertalet utmaningar däribland en förändring och utveckling av 

samverkan.    

Syfte: Studiens syfte är att beskriva och öka förståelsen av samverkan mellan ett Shared 

Service Center och organisationen som helhet utifrån medarbetarnas perspektiv.  

Metod: Ur ett hermeneutiskt perspektiv har vi genomfört en kvalitativ fallstudie. Vidare 
ligger semistrukturerade intervjuer och dokumentstudier till grund för det empiriska 

materialet.  

Slutsats:  Flera faktorer, både positiva och negativa, kan ses ha en påverkan på samverkan 

i organisationer som har implementerat ett Shared Service Center. Nya arbetsprocesser har 
ställt högre krav på medarbetare där samverkan har hindrats av opersonlighet och brister i 

personkemi.  

Nyckelord: Shared Service Center, Organisationsstruktur, Samverkan, Integration, 
Samordning, Kommunikation 

  



 

 

 

 



Abstract	
Title: To work with a Shared Service Center. A case study about the cooperation between the 

Shared Service Center at Mercuri Urval and the remaining company.  

Authors: Linda Chan-on Ruus and Magdalena Ohlsson 

Supervisor: Rebecca Stenberg 

Background: To have a chance in the globally growing market, companies need to be maximally 

effective. The design of the organization’s structure can be seen as an important method to improve 
its effectiveness; one example of such is a structure that incorporates a Shared Service Center. A 

Shared Service Center can be viewed as a form of centralization and implies that the company 

collects group-wide processes into one unit. When implementing such a unit, the company faces 
several challenges including a change and development of its interactions, which in turn can affect 

the efficiency. 

Aim: The aim of this study is to describe and enhance the understanding of the interactions 

between a Shared Service Center and the organization as a whole from the perspective of the 
employees.   

Methodology: The study is a qualitative case study from a hermeneutical perspective. 

Furthermore, semi- structured interviews and document studies form the basis of the empirical 
material. 

Conclusion: Several factors, both positive and negative, can be seen as having an impact on the 
cooperation in organizations that have implemented a Shared Service Center. New ways of working 

have increased the demands on the employees where the cooperation have been distracted due to 
unpersonal relations and flaws in the personal chemistry.  

Keywords: Shared Service Center, Organizational Structure, Cooperation, Integration, 
Coordination, Communication.  
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Inledning		

1.1	Bakgrund	

Vi måste bli mer effektiva- en fras som möjligtvis många känner igen och som flera gånger 

uttrycks i organisationer med målet att öka dess lönsamhet. Att just effektivitet är en central 
del av företags framgångssagor kan ses som en självklarhet då effektivitet definieras som 

graden av måluppfyllelse (Forslund, 2009). Ineffektiva företag, oavsett bransch, står ofta 

chanslösa på dagens globalt växande marknad. Idag läggs även större vikt vid begreppet i 
samband med den ökade globaliseringen och den snabba teknologiutvecklingen. Dagens 

företag behöver uppnå konkurrensfördelar genom att bland annat specialisera sig på 
marknaden, kunna kostnadsbespara samt snabbt och flexibelt anpassa sig till ny teknologi 

vilket kan ses som drivkrafter för organisationsförändringar (Habermans, 1972).  

 

Det finns flera sätt som en organisation kan påverka sin effektivitet på. Mintzberg (1980) 

menar på att det viktigaste för att skapa en effektiv organisation är designen av dess struktur. 
Det kan ses som en självklarhet att det finns en mängd olika sätt att organisera sin 

verksamhet på och det gäller då att hitta den struktur som passar sitt företag bäst beroende 
på dennes mål, strategier och visioner (Alvesson & Sveningsson, 2007). Urval av 

strukturelement bör göras med hänsyn till företagets nuvarande situation för att skapa intern 
effektivitet. En typ av struktur innebär centralisering av företagets delar som ska göra det 

möjligt för en organisation att behålla kontrollen (Mintzberg, 1980). I vissa fall räcker det 

med att centralisera endast en del av organisationen för att markant öka effektiviteten (ibid.). 
Bergeron (2003) menar att många ledningar vänder sig till olika organisationsstrukturer för 

anpassning och för att förbättra företagets ekonomiska tillvaro. Centralisering av vissa 
avdelningar kan exempelvis vara ett alternativ till outsourcing som innebär att företag 

lämnar över en stor del av sin kontroll (ibid.).  

 

Med detta i åtanke föreslås det en alternativ modell för företag att nå konkurrenskraft; en 
Shared Service modell som används för att optimera resursanvändningen (Bergeron, 2003). 

Denna organisatoriska struktur kan även ses som en typ av centralisering då den innebär en 

gruppering av individer i en avdelning som sysslar med samma delade tjänster. 
Nyckelbegreppen skulle kunna uttryckas som centralisering, specialisering samt 

standardisering. Det är även viktigt att företaget ser till att kommunikationen och 
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integrationen av denna nya avdelning är effektiv och når ut till alla anställda (Bondarouk, 

2014).  

 

Även Bergeron (2003) definierar och beskriver ett Shared Service Center på liknande sätt, 

det vill säga som en samverkande strategi där nuvarande gemensamma tjänster koncentreras 
till en ny enhet. Ett exempel är att implementera en supportverksamhet för 

löneadministration i ett center för att sedan erbjuda tjänsten till hela koncernen (ibid.).  

 

Flera företag har setts implementera separata supportverksamheter under de senaste åren. 

Som exempel påbörjade Infranord AB en effektiviseringsprocess 2010 som innebar en 
centralisering av tjänster till huvudkontoret i Solna (Ståhl, 2010). Kriminalvården flyttade 

administrativa avdelningar runt om i landet till ett gemensamt ekonomi- och lönekontor i 
Norrköping under 2014 (Nordebo, 2014). Ytterligare ett exempel är energijätten Eon som 

2012 meddelade att de skulle varsla 250 anställda under de tre kommande åren.  Det gällde 
då främst anställda på flertalet administrativa poster i Sverige så som inom personal- och 

ekonomiavdelningarna. Detta då flertalet funktioner centraliserats till Tyskland och 
Rumänien (Svenska Dagbladet, 2012).  

 

En Shared Service struktur har dock inte alltid varit självklar för organisationer. Det har 
kunnat konstateras utvecklingar inom struktur-trenderna genom åren (Kron & Wallberg, 

2015). Trenden gick först från integrationsstrategier som nådde sin topp på 60-70 talet, till 
att företag började outsourca, det vill säga köpa in tjänster istället för att göra allt själva. 

Under 80-talet började verksamhetschefer vilja ha större kontroll och ansvar över sitt företag 
och kostnader, detta skapade i sin tur en trend mot decentralisering där företag använde sig 

av så kallade staber som stödjande verksamheter (ibid.). 

 

I början av IT-driften ökade vissa kostnader rejält för företag och de flesta valde att återgå 

till outsourcing, detta vände dock snabbt när IT-bubblan blev ett faktum. Organisationer 
behövde som följd fokusera mer på sin kärnverksamhet och samordna det som klassades som 

’stödjande aktiviteter’. Det var i detta skede som Shared Service Centers utvecklades för 
första gången. De skapades för att koncentrera dessa stödjande aktiviteter i olika avdelningar 

och därmed göra kostnadsbesparingar samtidigt som företaget behöll hela kontrollen (Kron 

& Wallgren, 2015). 
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1.2	Problematisering	

Genom att standardisera processer kan organisationer uppnå en högre lönsamhet (Karlöf, 

2009). Målet med att samla och standardisera arbetsuppgifter i ett Shared Service Center är 

att förbättra grunden för organisationen som helhet och inte att skapa ett mer effektivt och 
självständigt center (Bergeron, 2003). Genom att samla koncerngemensamma processer i en 

enhet kan företaget, som tidigare nämnt, uppnå flertalet fördelar så som 
kostnadsbesparingar, en högre grad av effektivitet samt ökad service och kvalitet (Bergeron, 

2003).  

 

Det finns flertalet möjliga följder med ett Shared Service Center, både vid implementeringen 

men också under den fortsatta utvecklingen av denna enhet (Bergeron, 2003; Jannesson & 
Skoog, 2013). Exempel på detta är minskning av flexibilitet, en förändringsovilja inom 

organisationen samt att implementeringen blir mer kostsam än vad som tidigare kalkylerats 
(Jannesson & Skoog, 2013).  

 

Oavsett riskerna med implementeringen av en ny enhet kräver en lyckad integration av ett 

Shared Service Center en effektiv kommunikation samt stöd från ledning, något som inte 

ingår i de traditionella styrningsmekanismerna. Dessa inkluderar istället mekanismer som 
ses som enklare för företag att mäta och jämföra med andra företag (Karlgaard, 2014) så som 

rutiner, formella regler budgetar och olika resultatmätningar (Miskon & Bandara, 2011). 
Detta i samband med det faktum att det inte alltid är möjligt att förbereda sig inför varje 

kommande händelse eller förändring inom en organisation gör att de traditionella 
styrningsmekanismerna ofta  blir otillräckliga för att skapa en effektiv arbetsmiljö (Katz, 

1964; Thompson, 1967 ur McAllister, 1995). 

  

Därför har dessa traditionella styrningsmekanismer behövts utökas med så kallade ’mjuka 

variabler’ som innebär att ledningen riktar större del av sin uppmärksamhet mot beteenden 
och attityder hos de anställda (Rao, 2016). Det finns en strävan att dessa ska vara integrerade 

och delaktiga i företaget genom bland annat kommunikation, erkännande eller samarbete 
(ibid.). Denna utveckling av mjuka variabler handlar därmed om interaktionen och 

samverkan mellan de anställda och ledningen som i sin tur ligger till grund för ett bra 
ledarskap och klimat på arbetsplatsen (Mintzberg, 1973).  
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Vid implementeringen av ett Shared Service Center kan således samverkan ses ha en 

inverkan på hur framgångsrikt enheten utvecklas. Faktorer så som ledningens engagemang, 

relationer mellan anställda sammanhängande roller i centret har en avgörande roll i 
samverkan med övriga företaget vid en omstrukturering (Miskon & Bandara, 2011). För att 

lyckas med samverkan och inte endast ha ett fungerande samarbete krävs det att parterna 
arbetar mot ett gemensamt mål. Detta kan i sin tur kan bli komplicerat för ett Shared Service 

Center som inte jobbar med själva kärnverksamheten (källa).  

 

Att samverkan skulle bli annorlunda när företaget har implementerat ett Shared Service 

Center förklaras bland annat med att företagets effektivitet och samarbete till stor grad 
påverkas av designen av dess organisationsstruktur (Mintzberg, 1980). Effektiviteten av 

organisationsstrukturen i sig påverkas av de interna tjänster i verksamheten samt hur de är 
koordinerade med övriga avdelningar (Davis, 1991).  

 

Vikten av samverkan i organisationer med implementerade stödfunktioner tas upp av 

flertalet författare. Däribland McAllister (1995) som menar på att organisationer med 
komplexa stödfunktioner så som Shared Service Centers bör lägga särskilt fokus på 

samverkan mellan medarbetare. Även Thylefors (2007) poängterar och förklarar sambandet 

mellan ökad specialisering inom organisationer och det ökade behovet för samverkan. Vidare 
menar Axelsson och Bihari Axelsson (2013) att den nya enheten behöver inkluderas och 

integreras i resterande organisation vilket i sin tur ställer högre krav på utvecklingen av de 
interna samverkanprocesserna.  

 

Kraven har således ökat på samverkan inom organisationer som väljer att implementera 

stödfunktioner vilket enligt Danermark och Kullberg (2011) ställer nya krav på ledning och 

planering av verksamheten. Trots att integrering och utvecklingen av samverkan upptar en 
stor del av stödfunktionernas framgångssagor är ofta de inblandade inte rustade för dessa 

nya krav och förändringar (ibid.). Vad, om något, görs för att utveckla samverkan i en 
organisation som implementerar ett Shared Service Center och hur påverkar och påverkas 

denna enhet samverkan i tidigare nämnd organisation?  
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1.3	Kunskapsbidrag		

Vi anser att det finns en brist på studier som undersöker samverkan i denna typ av 

organisationsstruktur från medarbetarnas perspektiv och upplevelser, både från de som 

jobbar i ett sådant center men också de som jobbar runt om. Trots flertalet studier om just 
Shared Service Centers läggs inte mycket vikt vid mjuka variabler utan fokus i teorin ligger 

huvudsakligen på att sälja in de kostnadsfördelar som går att uppnå med Shared Service 
Center och den möjliga effektiviseringen av företaget som helhet (Kron & Wallberg, 2015; 

Davis, 1991; Bondarouk, 2014).  

 

Genom att studera samverkan i denna typ av organisationsstruktur kan vi skapa en ökad 

förståelse för de så kallade mjuka variablerna i organisationer och därmed ge företag en 
större chans att undvika de utmaningar som kan uppkomma vid implementering och 

utvecklingen av ett Shared Service Center. 

 

1.4	Syfte	

Studiens syfte är att beskriva och öka förståelsen av samverkan mellan ett Shared Service 
Center och organisationen som helhet utifrån medarbetarnas perspektiv.  

 

1.5	Avgränsning		

Under denna studie har en avgränsning gjorts till Mercuri Urval och medarbetarna inom 
detta företag. En avgränsning har gjorts gentemot ett medarbetarperspektiv då, som tidigare 

nämnt i studiens kunskapsbidrag, vi anser att majoriteten av de tidigare studier som gjorts 
om samverkan i organisationer har gjorts utefter ledningens perspektiv och vad de uppfattar 

som effektivt.   

 

Vi har även valt att avgränsa oss mot begreppet samverkan och kommer därmed inte i samma 

grad behandla liknande begrepp så som samordning eller samarbete. Valet har gjorts utefter 
Axelsson och Bihari Axelssons (2013) grupperingar av integration där organisationer kan 

definiera deras typ av integration beroende på graden av vertikal och horisontell integration. 
Den vertikala integreringen sker genom en organisatorisk, hierarkisk struktur där de högre 

nivåerna styr de lägre. Horisontell integrering å andra sidan innebär integration genom 
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nätverk och då frivillig kommunikation mellan aktörer. Samverkan ses som den form av 

integration med både hög vertikal och horisontell integration. Genom detta inkluderar 

begreppet samverkan en kombination av hierarkisk samordning med frivilligt samarbete 
över gränserna och kan då ses vara en blandning av de övriga integrationsformerna (ibid.). 

 

                                      Horisontell Integrering 

 

 

Vertikal 
integrering 

 - + 

- Samordning Samverkan 

+ Kontraktstyrning Samarbete 

 

Figur 1.1: Bild på de fyra integrationsformerna. (Axelsson & Bihari Axelsson, 2013).  

 

1.6	Disposition	

Kapitel	1	-	Inledning		

Denna del inleds med en introduktion till organisationsstrukturens betydelse, vilket vidare 
kopplas till organisationers effektivitet. Här introduceras även begreppet Shared Service 

Center vilket definieras som en del av organisationsstruktur som enligt litteraturen ska driva 
företag till högre effektivitet. Bakgrunden förklarar utvecklingen av detta center samt hur det 

har präglats av olika trender. I problematiseringen tas tidigare forskning upp angående vårt 
forskningsområde som senare mynnas ut i studiens kunskapsbidrag och syfte. 

Kapitel	2	-	Metod	

I detta kapitel presenteras genomförandet av studien, från forskningsdesign till en 
beskrivning av hur den empiriska forskningen har genomförts. Under forskningsdesignen 

beskrivs först vår vetenskapsteoretiska ståndpunkt, därefter motiverar vi vårt val av 

förklaringsmodell, undersökningsdesign och forskningsansats. I den senare delen av detta 
kapitel förklarar vi vårt urval av företag samt respondenter, därefter beskriver vi hur 

intervjuerna har genomförts. Slutligen förs en diskussion kring studiens trovärdighet och till 
vilken grad studien är generaliserbar.  
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Kapitel	3	–	Shared	Service	Centers		

I detta avsnitt får läsaren en inblick i Shared Service Centers och stödfunktioners roll i 
organisationer. För att öka förståelsen kring denna typ av organisationsstruktur tas även de 

vanligaste anledningarna för implementering av en sådan enhet samt det för- och nackdelar.  

 

Kapitel	4	-	Teoretisk	referensram		

Som en introduktion till vårt arbete inleds denna del med en beskrivning av 
organisationsstrukturer där vi främst har valt att fokusera på Mintzbergs teorier. 

Fortsättningsvis tas teorier om samverkan upp i samband med integrering, kommunikation 

och transaktionskostnader.  

 

Kapitel	5	-	Empiri		

Här presenteras studiens fallföretag med fokus på dess implementering av ett Shared Service 
Center. Sedan följer resultatet av de fyra intervjuer vi har utfört på fallföretaget i form av 

personporträtt. Kapitlet avslutas sedan med en sammanfattning där de mest återkommande 

teman i intervjuerna tas upp.  

  

Kapitel	6	-	Analys		

Analyskapitlet inleds med ett övergripande analytiskt perspektiv på hur samverkan till och 
från stödfunktionen ser ut följt av vidare analyser kring bland annat strukturbeslut, om och 

hur samverkan påverkas av skillnader i mål och verksamhet samt möjliga 
transaktionskostnader. Avsnittet avslutas med en SWOT-analys.  

 

Kapitel	7	–	Slutsats	

I detta kapitel återkopplar vi till studiens analys och syfte. Vi presenterar även studiens 
slutsats och förslag på vad företag kan ha i åtanke gällande samverkanvid implementering av 

ett Shared Service Center. Kapitlet avslutas med idéer till ytterligare forskning.  
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Metod	

2.1	Forskningsdesign�

2.1.1	Vetenskapsteoretisk	ståndpunkt�

Enligt Alvesson och Sköldberg (2008) är begreppen ontologi och epistemologi avgörande för 
god samhällsvetenskap. Dessa begrepp ”synliggör mångtydligheten när det gäller 

tolkningsmöjligheter och hur forskaren konstruerar det som beforskas” (Alvesson & 
Sköldberg, 2008 s.19).  

 

Med ontologi menas ”lärandet om det varande” (Bryman & Bell, 2013 s.41) eller ”läran om 

det som är” (Justesen & Mik-Meyer, 2013 s.11). Med detta avses hur olika individer uppfattar 
hur världen är beskaffad. Är den mångtydig eller existerar den som objektiva enheter? 

(Bryman & Bell, 2008; Justesen & Mik-Meyer, 2013). Ur ontologin kan två ståndpunkter 

urskiljas, objektivism samt konstruktionism (Justesen & Mik-Meyer, 2013). Vår studie har 
till syfte att från medarbetarnas perspektiv skildra deras upplevelser av hur samverkan 

fungerar i en organisation som har implementerat ett Shared Service Center. Vi anser att 
dessa upplevelser skiljer sig åt då samtliga medarbetare upplever samverkan på olika sätt och 

det finns därmed ingen objektiv verklighetssyn. På denna grund har vi valt att utgå från 
konstruktionismen i vår studie. Bryman och Bell (2013) menar att konstruktionismen, till 

skillnad från objektivismen, innebär att sociala aktörer kontinuerligt skapar och styr de 

sociala händelser. Dessa sociala händelser skapas inte endast vid sociala samspel utan ändras 
konstant (ibid.).  

 

Epistemologin handlar om hur forskaren når kunskap samt vad som kan anses vara 

acceptabel kunskap inom det studerade forskningsområdet (Bryman & Bell, 2013). Inom 
epistemologin ses hermeneutiken som en viktig ståndpunkt gällande hur vi ser på ̊ vår 

verklighet. Detta då den, med hjälp av ord och berättelser, förklarar hur vi som individer 

förhåller oss till varandra i ett visst sammanhang (Ödman, 2003). Detta anser vi vara 
relevant för vår studie då vårt syfte främst är att öka förståelse inom ett forskningsområde 

med hjälp av berättelser från personer angående ett visst fenomen.  

 

Med andra ord bör den del av verkligheten som tolkas sättas i förhållande till helheten för att 
skapa en komplett bild av det som studeras. “Hela tiden pendlar vi mellan del och helhet, för 
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att låta helheten belysa delarna, och delarna helheten” Ödman (2003 s.77). Det vi önskade 
att tolka var intervjupersonernas upplevelser ur ett större perspektiv, det vill säga förstå de 

anställdas berättelser utifrån det större sammanhanget och den kontext de befinner sig i.  

 

Denna bearbetning kräver en så kallad förförståelse som skapas av tidigare erfarenheter, 
inom hermeneutiken uttrycks ofta frasen “utan förförståelse, ingen förståelse” (Ödman, 

2003 s.75). Denna förförståelse blir nödvändig eftersom de flesta kvalitativa studierna, och 
främst de som utgår från hermeneutiken, är kontextuella (Svensson & Starrin, 1996). 

Alvesson och Sköldberg (2008) menar på att för att förstå och kunna tolka en upplevelse eller 

berättelse krävs det att dessa sätts in i sitt sammanhang eller kontext. Detsamma gäller 
författaren som måste sätta sig in i sina egna erfarenheter för att förstå, denne måste med 

andra ord sätta sig in i sitt eget historiska sammanhang. Förförståelsen är därmed en 
historisk kontext som är viktig att ta hänsyn till då det blir en förutsättning för att förstå det 

som studeras, vilket emellertid kan bli ett hinder om forskaren har för mycket förutfattade 
meningar inom forskningsområdet (Ödman, 2003).  

 

Vår förförståelse består till största del av kurser vi har läst på universitetsnivå, både 

utomlands och i Sverige. Dessutom har vår arbetslivserfarenhet till viss del hjälpt oss förstå 

hur olika organisationsstrukturer kan se ut samt utmaningarna kopplade till dessa. Vår 
initiala kunskap om Shared Service Centers var till en början begränsad. Vi har dock haft 

möjligheten att ha ett telefonmöte med företagets finanschef som har förklarat hur deras 
organisationsstruktur ser ut och anledningarna till att de valde att implementera ett Shared 

Service Center. Detta i sin tur har gett oss en viss förförståelse om denna typ av 
organisationsstruktur.  

 

2.1.2	Förklaringsmodell	

En studies förklaringsmodell är beroende av om den har sin utgångspunkt i teorin eller 
empirin. Dessa förklaringsmodeller benämns induktion och deduktion (Bryman & Bell, 

2013). Skillnaden mellan dessa två metoder är således hur de förhåller sig till referensram 
och studiens slutsatser. En deduktiv metod utgår från tidigare utformad teori som sedan 

testas mot verkligheten (Kvale, 1997). Det blir i detta fall befintliga teorier som styr hur och 

var datainsamlingen genomförs (Bryman & Bell, 2013). Den induktiva metoden däremot 
utgår från en egen datainsamling och bildar empiri genom iakttagelser av erfarenheter av ett 
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fenomen (Merriam, 1994). Vidare förklarar Merriam (1994) att författaren skapar egna 

teorier och hypoteser eller förstärker redan befintliga utifrån denna empiri.  

 

Studier kan även ha en kombination av de båda förklaringsmodellerna där forskarna arbetar 

sekventiellt mellan teori och empiri vilket benämns som en iterativ förklaringsmodell 
(Bryman & Bell, 2013). Vid ett sådant val av tillvägagångssätt är det viktigt att veta varifrån 

studien har sin utgångspunkt, om detta sker från tidigare teori och modeller eller från empiri 
(Gummesson, 2004). 

 

Vi har haft ett iterativt synsätt på arbetsmetoden där utgångspunkten har varit en deduktiv 
ansats.  Vi började studien genom att läsa tidigare teorier om Shared Service Centers och 

organisationsstrukturer. Genom dessa teorier kunde vi senare identifiera ett befintligt 
kunskapsgap och utefter detta formulera vårt syfte. När syftet var utformat har vi arbetet 

sekventiellt mellan ytterligare teoriinsamlingar men också datainsamlingar på vårt 
fallföretag.  

 

2.1.3	Forskningsansats	

Ytterligare en metod för att skilja på tillvägagångssätten i en studie är genom dess 
forskningsansatser. Här skiljs studier åt efter om de har utförts efter en kvalitativ eller 

kvantitativ metod. Fortsättningsvis förklarar Harboe (2013) att den kvalitativa metoden ses 
som explorativ vilket innebär att de är undersökande och öppna för nya informationer,  

 

Bryman och Bell (2013) skiljer den kvalitativa och kvantitativa metoden utefter de generella 

forskningsstrategierna. I en kvalitativ studie är den ontologiska inriktningen ofta 

konstruktionism och förlitar sig vanligtvis på den induktiva förklaringsmodellen. Metoden 
ses ha ett tolkande perspektiv och betonar därför vikten av ord och tolkning av individers 

verklighet (ibid.). Denna metod bör därför användas i studier som önskar att beskriva 
fenomen vars tolkning därefter kan ge en ökad förståelse av fenomenet (Justesen & Mik-

Meyer, 2011). Fokus ligger därmed på att samla in så kallade mjuka data, så som individuella 
förhållanden och livshistorier (Harboe, 2013). Det innebär också att det inte kan mätas i 

kvantifierbar data så som mängd eller frekvens, som den kvantitativa metoden har till syfte 

att göra (Denzin & Lincoln, 1998). Den kvalitativa metoden har istället som mål att få en 
nyanserad bild av verkligheten genom tolkningar av information (Harboe, 2013).  
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 Dessa beskrivningar lämpar sig för studiens syfte, att explorativt undersöka samverkan 

mellan Shared Service Center och organisationen som helhet och därmed öka förståelsen av 

Shared Service Center som fenomen. Därmed har en kvalitativ metod använts för denna 
studies empiriinsamling. Genom att använda en kvalitativ metod kan vi även förstå 

livsvärlden ur en eller flera individers perspektiv (Kvale, 1997).  

 

2.1.4	Undersökningsdesign	

För att kunna undersöka samverkan med ett Shared Service Center har studien genomförts i 

ett företag. Därmed har fallstudie valts som undersökningsdesign. Gummesson (2003 s.116) 
väljer att definiera fallstudier som följande: “Fallstudiebaserad forskning innebär att ett 

eller flera fall från verkliga livet används som empiriskt underlag för forskning, särskilt 
när kunskap om ett område helt eller delvis saknas och när det rör sig om komplexa 

fenomen”. Denna definition stämmer bra in på vår studie då vårt syfte är att studera ett fall 
från det verkliga livet, det vill säga hur medarbetare upplever samverkan i en organisation 

som har implementerat ett Shared Service Center.  

 

Thomas (2011) menar på att en fallstudie är en typ av forskning där fokus ligger på att 

detaljerat undersöka ett specifikt fall, som i vår studie blir företaget. Det finns flera olika 
metoder som kan användas för att genomföra en studie eller undersökning, beroende på vad 

syftet för studien är lämpar sig en viss metod eller design bättre än en annan (Merriam, 
1994). Stake (2005) påpekar däremot att en fallstudie inte är ett val av metod utan enbart ett 

val utav vad som önskas studera, som sedan kan undersökas med flera olika metoder.  

 

Vidare förklarar Merriam (1994) att den valda designen ska göra det möjligt att samla den 

nödvändiga informationen som behövs för att svara på syftet och öka förståelsen inom 
forskningsområdet. Fallstudier används när syftet kräver förklaring av det fenomen eller 

företeelse som har valts att undersökas samt att öka förståelse för denna (ibid.). Vissa 
faktorer måste tas i beaktning för att ta reda på om en fallstudie är den specifika designen 

som lämpar sig bäst för studien. Den faktorn som blir mest avgörande är huruvida man 
studerar ett ’avgränsat system’ eller inte, det vill säga en specifik händelse eller en viss 

organisation exempelvis (ibid.)  
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2.2	Den	empiriska	studiens	genomförande	

2.2.1	Urval	av	företag	

När ett fallföretag väljs ut är det viktigt att ha i åtanke att urvalet är en representation av en 
större population än enbart det fallföretag som har valts (Thomas, 2011). Det företag som har 

valts för denna studie ses som en liten andel av alla de företag som har implementerat ett 
Shared Service Center och som kan stå inför utmaningar när det kommer till samverkan och 

effektivitet. 

 

För att hitta ett lämpligt fallföretag utformade vi ett antal kriterier som vi önskade att vårt 

fallföretag skulle uppfylla. Denna metod, att beskriva kriterierna för de enheter som ska 
inkluderas i undersökningen innan själva urvalet, kallas för ändamålsinriktat urval 

(Merriam, 1994). Denna avgränsning genom kriterier är beroende av vad forskaren har för 
inriktning i sin problematisering (ibid.). Vårt primära kriterium var att företaget skulle ha ett 

Shared Service Center implementerat. Vi hade även ett önskemål om att detta center skulle 
ha implementerats de senaste åren. Vårt andra kriterium var att företaget, eller åtminstone 

centret, skulle vara inom den geografiska närheten och därmed uteslöts företag utomlands.  

 

Till en början sökte vi således efter företag som hade implementerat ett Shared Service 

Center, skalade av denna sökning ytterligare för att hitta de företag som nyligen har 
implementerat ett sådant center med förväntningen att undersökningen skulle bli mer 

relevant. Vi kom då i kontakt med Mercuri Urval som efter mailkonversation och ett 
telefonmöte med företagets Chief Financial Officer (CFO) blev studiens fallföretag. Företaget 

implementerade sitt Shared Service Center i Stockholm 2015 och uppfyllde därmed våra 

kriterier för ett lämpligt fallföretag.  

 

2.2.2	Urval	av	respondenter	

Vår första kontakt med fallföretaget var genom en kortare telefonintervju med en 
representant från företagets ledning med inblick i deras Shared Service Center. Urvalet av 

resterande respondenter skedde genom vad Bryman och Bell (2013) kallar för snöbollsurval. 

Detta innebär att utförda intervjuer, i detta fall med företagets CFO, ledde oss till andra 
medarbetare som inte hade kunnat inkluderas i någon av urvalsramarna (Bryman & Bell, 

2013). 
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Företagets CFO valde då, efter hans genomförda intervju, ut respondenter från företaget med 

hänsyn till ett antal kriterier från vår sida. Vi använde med andra ord även här ett 

ändamålsinriktat urval (Merriam, 1994). Våra kriterier var medarbetare som har god inblick 
i hur Shared Service Centret arbetar. Antingen då som själv jobbade inom centret eller 

anställda med daglig kommunikation till kollegor inom centret. Vi önskade även 
medarbetare som hade jobbat på företaget under implementeringen och då hade upplevelser 

från implementeringsprocessen. Det sista kriteriet insåg vi ganska snabbt var svårt att 
uppfylla då ingen av medarbetarna inom centret hade jobbat på företaget innan 

implementeringen. Vi försökte istället få en intervju med en medarbetare inom centret som 

har jobbat på centret under en längre tid och med en förhoppningsvis stor inblick i centrets 
arbetsmetoder och processer.   

 

De intervjuer som genomfördes var med tre medarbetare på olika kontor och en intervju med 

företagets CFO. Trots att företagets CFO upplevelser inte kan ses vara från ett 
medarbetarperspektiv så ansåg vi att han kunde bidra med intressant information om hur 

centret är uppbyggt, hur ledningen anser att omorganisationen har utvecklat företaget samt 
vad han tror medarbetarna har för tankar kring centret. Vi ville med detta undersöka till 

vilken grad hans tankar om medarbetarnas upplevelser överensstämde med vad de faktiskt 

angav i sina intervjuer och om detta var något de hade i åtanke under implementeringen.  

 

Två av de tre medarbetarna var anställda på företaget innan omorganiseringen och fick i 
samband med implementeringen förändrade arbetsuppgifter. Idag jobbar båda dessa nära 

Shared Service Centret och kan därför ses ha en bra inblick i hur arbetsprocesserna fungerar 
mellan centret och övriga företaget.  Den tredje medarbetaren är anställd inom centret och 

kan därmed bidra med information i hur processerna fungerar från centret synvinkel och hur 

det fungerar inom deras avdelning.  

 

	2.2.3	Kritik	mot	urvalvalsprocessen.			

Kritik kan riktas mot att vi använde oss utav ett snöbollsurval istället för ett mer 
slumpmässigt urval. Vid vårt urval hade företagets CFO ett stort inflytande då han hjälpte 

oss att välja intervjupersoner. Det kan finnas en risk med denna typ av tillvägagångssätt och 

att vi har riktats mot en homogen urvalsgrupp där medarbetarna har haft liknande åsikter. 
Vi har av resursbegränsningar även endast intervjuat medarbetare inom de skandinaviska 

länderna trots att många fler kunde ha inkluderats i urvalsgruppen och det är möjligt att 
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medarbetare utanför Skandinavien har andra upplevelser av samverkan med Shared Service 

Centret. Kritik kan även riktas mot antalet intervjuade. Fler intervjuer hade gett ett bredare 

perspektiv och ökat studiens trovärdhet. Dock genom att endast omfatta fyra intervjuer har 
vi kunnat göra mer omfattade intervjuer och lägga större fokus på de enskilda perspektiven.    

 

2.2.4	Intervjuform	

Uppfattning och förståelsen av upplevelser utvecklas oftast under dialoger eller intervjuer 

(Gustavsson, 2003). Studiens empiri har framställts genom individuella intervjuer med 

medarbetare på vårt fallföretag. Fördelen med individuella intervjuer är att det är lättare att 
diskutera personliga ämnen och att intervjupersonen inte känner av grupptryck (Harboe, 

2013). Med hjälp av innehållet i individens svar, det vill säga språk och gester, går det att 
skapa en mening och betydelse utav individens erfarenheter (Gustavsson, 2003).  

 

Vid en kvalitativ intervju används en icke-standardiserad intervjuförfarande vilket innebär 

att de viktiga och betydelsefulla frågorna inte framträder förrän under intervjun. (Svensson 

& Starrin, 1996). Det blir alltså viktigare för intervjuaren att anpassa sig för den situation 
som uppstår under intervjun (ibid.). Det är även viktigt att ta hänsyn till icke verbal 

kommunikation, så som gester och lingvistiska drag som pauser och avbrott (ibid.). Med 
detta i åtanke valde vi att utföra intervjuerna med båda av oss på plats. Under tiden har en 

utav oss haft den huvudsakliga muntliga kontakten med respondenten samtidigt som den 
andra har gjort enklare anteckningar för hand. Genom att vara två på plats har vi lättare 

kunnat anpassa oss efter den rådande intervjusituationen då den person som har lyssnat och 
antecknat har kunnat komplettera med frågor. 

 

Tre av intervjuerna genomfördes på respektive respondents arbetsplats i Stockholm och en 
genomfördes som en telefonintervju. Vi ville främst genomföra personliga intervjuer då vi 

upplevde att det var lättare att tolka respondenten. Bryman och Bell (2013) förklarar att 
intervjuaren vid en telefonintervju förlorar möjligheten att reagera på respondentens 

ansiktsuttryck och det går inte heller att använda sig av visuella hjälpmedel. Då en av 
respondenterna jobbar på ett kontor utomlands valde vi dock att genomföra en 

telefonintervju med henne på grund av resursbegränsningar. Vidare förklarar Bryman och 

Bell (2013) att fördelarna med telefonintervjuer är bland annat tids och 
kostnadsbesparingar.  
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Intervjuer kan ses som strukturerade, semistrukturerade eller ostrukturerade (Kvale, 1997). 

I den strukturerade intervjuformen är det intervjupersonen som styr och frågorna är ofta 

slutna med förutbestämda svarsalternativ (Justesen & Mik-Meyer, 2011). Vid en 
ostrukturerad intervjuform är det främst intervjuobjektet som styr samtalet och denna typ 

används oftast när intervjuaren har begränsad med kunskap inom ämnet (ibid.). Vi valde att 
utföra semistrukturerade intervjuer vilket kan ses som en blandning mellan stängda frågor 

och en öppen diskussion (Gustavsson, 2004). Vid denna typ av intervju används en 
färdigställd intervjuguide med teman och huvudfrågor men innehåller även utrymme för 

avvikelser om intervjupersonen skulle ta upp oväntade och användbara ämnen (Justesen & 

Mik-Meyer, 2011). Denna intervjutyp valdes då vi ansåg att vår förförståelse var tillräcklig 
stor för att delvis kunna avgränsa och styra intervjun och då även uppnå en djupare nivå av 

förståelse som ofta följer vid öppnare frågor.  

 

Innan genomförandet av intervjuerna hade vi en pilotintervju med en bekant för att 
säkerhetsställa att intervjufrågorna samt intervjuguidens disposition har varit tydliga, 

därefter gjordes mindre ändringar. Vi har använt oss av en intervjuguide per respondent som 
till strukturen har liknat varandra men frågorna har anpassats efter den svarande (se bilaga 

1-4 för fullständiga intervjuguider). Efter genomförda intervjuer transkriberade vi samtliga 

svar i dess helhet och har därefter summerat detta till studiens empiri. Vi har även i 
transkriberingen markerat de mest återkommande ämnena under intervjuerna som har fått 

ligga till grund för sammanfattningen i slutet av empirikapitlet.  

 

2.2.5	Dokumentstudier		

Till empiriinsamlingen har vi även fått ta del av dokument som har användes internt i 

företaget för att informera medarbetarna om implementeringsprocessen. Denna typ av 
material kan vara betydelsefull för studiens bakgrundsinformation av företaget (Bryman & 

Bell, 2013). Det är särskilt passande att använda sig av sådant material i samband med 
kvalitativa intervjuer och deltagande observationer (ibid.). Det material vi har haft tillgång 

till, en Powerpointpresentation, har använts av företaget ledning för att förklara 
implementeringsprocessen av Shared Service Centret för medarbetarna. I studiens 

empirikapitel har detta därför kunnat användas för att förklara grunderna och målen med 

Shared Service Centret.  
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2.3	Studiens	trovärdighet	

I kvantitativa studier tas ofta begreppen reliabilitet och validitet upp där validitet avser 

värdet av att datainsamlingen faktiskt mäter det den har som avsikt att mäta (relevansen). 

Vidare syftar reliabiliteten till dess pålitlighet, det vill säga om vi skulle få samma resultat om 
vi gjorde insamlingen fler än en gång (Rienecker och Stray Jørgensen, 2012).  

 

Dessa begrepp får däremot inte samma betydelse när det kommer till kvalitativa 

undersökningar då det i detta fall inte läggs lika stor vikt vid mätning (Bryman & Bell, 2013). 
Thomas (2011) hävdar på liknande sätt att reliabilitet och validitet har varit grundläggande 

för en viss typ av forskning men att dessa begrepp inte är lika tydliga när det kommer till 

kvalitativa studier och då främst fallstudier. Dessutom är ofta förståelse en viktig grund i 
kvalitativ forskning, vilket leder till att dessa kriterier med största möjlighet blir annorlunda 

för att studien ska bli trovärdig (Merriam, 1994).  

 

Däremot går det att anpassa begreppen till kvalitativa studier genom att använda sig av 
alternativa bedömningsgrunder, däribland återfinns kriteriet tillförlighet. Detta innebär att 

studien ska genomföras i linje med befintliga regler samt att de personer som har deltagit i 

studien får en chans att ta del av resultatet och bekräfta om forskaren har tolkat personen i 
fråga på rätt sätt (Bryman & Bell, 2013). För att uppfylla detta kriterium har 

sammanställningen av empirin skickats och godkänts av de personer som har varit delaktiga 
under datainsamlingen.  

 

Det är även av stor vikt för tillförlitligheten att beakta intervjuernas kontrollerbarhet 

eftersom det vid intervjuer är svårt att bedöma hur konkret informationen är i förväg. Under 
intervjun bör den som intervjuar vara uppmärksam på det sätt denna frågar och framställer 

sig själv (Kylén, 2004). Vi har därför valt att vara noggranna med att ställa följdfrågor, be 

intervjupersonen förklara från fler perspektiv och återge vad hen tidigare har sagt för att vi 
själva ska uppleva att vi har samlat in mer konkret material.  

 

2.4	Generaliserbarhet	 

Harboe (2013) beskriver de kvalitativa metoderna som explorativa, det vill säga 

undersökande. Syftet med en sådan ansats är inte generalisering utan insamling av 
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nyanserade informationer och tolkning av dessa (ibid.). Kvalitativa studiers slutsats är ofta 

grundad på ett fåtal enstaka fall (Bryman, 1995). Detta i samband med att kvalitativa studier 

ofta tar plats i en unik och specifik kontext gör det därmed många gånger omöjligt för 
forskningen att vara generaliserbar för alla andra typer av liknande kontexter (Bryman & 

Bell, 2013). Istället blir ett annat viktigt kriterium vid kvalitativ forskning ’överförbarheten’, 
det vill säga en bedömning av hur mycket av slutsatsen från studien som är applicerbar i en 

annan kontext eller i samma kontext men vid ett annat tillfälle (ibid.). Således kan delar av 
vår studie vara intressant för liknande fenomen eller i andra kontexter.   

 

Viktigt att ta i beaktande när det kommer till generaliserbarheten för fallstudier är att det 
främst handlar om att öka förståelse för hur och varför något har inträffat (Thomas, 2011). 

Vi avgränsade oss från att undersöka detta fenomen i flera företag, det vill säga göra en 
flerfallstudie, då vi inte ansåg att detta är relevant för vårt resultat eftersom vårt syfte inte 

innefattar jämförelser av olika företag eller strukturer. Vår intention var inte heller att göra 
vår studie generaliserbar för alla typer av individuella fall där detaljer kan skilja sig åt, som 

exempelvis Merriam (1994) anser vara en fördel för flerfallstudier. Vi valde även att fokusera 
på en specifik företeelse på grund av begränsad tid och resurser.  

 

Vid intervjuer är det av vikt att skilja mellan den objektiva sanningen och den subjektiva 
(Kylén, 2004). Kylén (2004) påpekar vidare att en persons upplevelser är en subjektiv 

sanning, oavsett om denna överensstämmer med övrigas eller inte, men flera subjektiva 
sanningar bildar inte heller en objektiv verklighetsbild. Vi kunde därmed inte göra en total 

generalisering och applicera studiens slutsats på liknande företag.  

 

2.5	Forskningsetik	

Vid forskning och empiriinsamling som inkluderar människor bör etiska aspekter tas i 

åtanke. Rekommendationerna inkluderar bland annat upphovsrätt, anonymisering, 
integritet och etik (Rienecker och Stray Jørgensen, 2012).  

 

Bryman och Bell (2013) menar på att det finns flertalet olika krav som måste uppfyllas för att 

studien ska anses som etiskt korrekt. Dessa är informationskrav, samtyckeskrav, 
konfidentialitetskrav, nyttjandekrav samt falska förespeglingar (ibid.). 

Informationskravet innebär att det är grundläggande att meddela de personer som 
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intervjuas, och som därmed kommer vara delaktiga i studien, vad studien kommer handla 

om, vilka som har möjlighet att läsa studien i efterhand, hur undersökningen kommer gå till, 

med mera (ibid.). Samtyckeskravet betyder att det de som intervjuas på förhand ska få 
veta att de kan avsluta intervjun när de vill samt att de alltid kan avstå från att delta (ibid.). 

Vidare förklarar Bryman och Bell (2013) konfidentialitetskravet vilket innebär att de 
personer som har intervjuats och deltar i undersökningen har rätt att vara anonyma om de 

önskar, detta blir särskilt betydande eftersom att denna studie är en offentlig handling och 
kommer därför vara synlig för alla (Bryman & Bell, 2013; Vetenskapsrådet, 2017). 

Nyttjandekravet innebär att det insamlade empirimaterialet endast får användas för 

studiens syfte och slutligen innebär falska förespeglingar att forskaren inte ska ge 
respondenterna vilseledande information (Bryman & Bell, 2013).  

 

För att uppfylla de tidigare nämnda kraven har vi innan intervjuerna berättat om studien och 

upplyst respondenterna om deras rättigheter. Inför vardera intervju har vi varit noggranna 
med att se till att intervjupersonen förstår syftet med undersökningen, vad intervjun kommer 

att användas till, att de kan välja att avbryta intervjun under tidens gång, möjligheten till 
anonymisering samt att de kommer få ta del av studien innan publicering. Denna förståelse 

och godkännande av bandinspelning har vi valt att få bekräftat muntligt i början av varje 

intervju, vilket också har spelats in.  

 

Känsligt material såsom personuppgifter bör hanteras med försiktighet (Codex, 2018). 
Vetenskapsrådet (2017) diskuterar flertalet begrepp inom forskningsetik däribland 

anonymisering. Anonymitet kan bland annat uppnås genom att ta bort eller ändra namn på 
respondenter så att det vid publicering inte går att härleda en intervju till dess respondent 

(ibid.). Från första kontakten med vårt fallföretag har vi valt att vara noggranna med att 

kunna erbjuda anonymitet till intervjupersonerna. Det har varit av yttersta vikt för oss att 
skydda deras personuppgifter. Inte bara för de etiska aspekternas skull men också för att vi 

upplever att det då är lättare att svara ärligt och mer konkret på mer känsliga frågor. Efter 
att ha färdigställt empirikapitlet har vi skickat detta till de intervjuade respondenter och 

frågat samtliga om de vill medverka med sitt fullständiga namn, förvränga namnet eller 
anonymisera namn och arbetsroll. Efter samtal med de medverkade anställda kom vi överens 

att endast ha med deras förnamn i denna studie.  
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Shared	Service	Center	

3.1	Stödfunktioners	betydelse	i	en	organisationsstruktur	

I syfte att undersöka och förstå samverkan med ett Shared Service Center är det till en början 

grundläggande att ha kunskap om vad denna struktur innebär och var den placeras i ett 

företags organisationsstruktur. 

 

Shared Services var inte en utav de traditionella teorierna för organisationsdesign, en 
relevant fråga blir därmed: vilken teori kan förklara att införandet av Shared Services 

kommer att resultera i en effektivare organisation? (Bondarouk, 2014). Det är av denna 
orsak tämligen anmärkningsvärt att det har blivit allt mer populärt att implementera 

gemensamma tjänster inom företag. Vad som dock har visat sig är att denna 

organisationsutveckling till en viss del kan vara problematisk (Borman & Janssen, 2013). Att 
utveckla så kallade gemensamma tjänster inom en organisation innebär att företaget 

standardiserar och centraliserar stödjande processer i så kallade Shared Service Centers 
(Kron & Wallgren, 2015). Detta center definierar både Bondarouk (2014) samt Miskon och 

Bandara (2011) som en separat avdelning som har till uppgift att tillgodose företaget och 
övriga affärsenheter med specialiserade och standardiserade tjänster. Dessa tjänster kan 

inkludera bland annat inköp, redovisning, personalhantering, support, med mera.  

 

3.2	Hur	ser	ett	Shared	Service	Center	ut?	

 

 

Figur 3.1: Bild rekonstruerad från Kron & Wallgren (2015 s.21) 
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Figur 3.2: Bild rekonstruerad från Kron & Wallgren (2015 s.21) 
 
 

I figur 3.1 samt 3.2 visas hur en traditionell organisationsstruktur skiljer sig från en platt 
organisationsstruktur med stödfunktioner, där företagets hierarkiska nivåer har minskat i 

antal (Kron & Wallgren, 2015). Stödfunktionerna, eller det så kallade Shared Service Centret 

ligger därmed parallellt med andra avdelningar. Det som skiljer dessa åt är att Shared Service 
Centret inte direkt bidrar till företagets primära verksamhet, utan istället hjälper till med 

sådana arbetsuppgifter som underlättar för organisationen som helhet. Med andra ord bidrar 
det indirekt till kärnverksamheten (ibid.).  

 

Utvecklingen har gått mot att använda sig av en avdelning där organisationer centraliserar 

sina stödfunktioner samtidigt som den behåller decentraliseringen i övrigt. Kron och 
Wallgren (2015 s.27) benämner detta som att ”man vill behålla det bästa av två världar”.  

 

3.3	Anledningar	till	implementering	av	ett	Shared	Service	Center		

Davis (1991) menar på att det idag är en utmaning för organisationer att bibehålla en viss 
nivå av kvalitet samtidigt som man ständigt försöker minska sina kostnader. Även Miskon 

och Bandara (2011) menar på att det en återkommande svår uppgift för företag att nå upp 

till, och framförallt överstiga konkurrenternas nivå vad gäller kvalitet och innovation, när de 
samtidigt måste utveckla nya affärsprocesser för att hålla kostnaderna nere. Därför är det 

viktigt att företag riktar in sig på samt utvecklar stödfunktioner i form av exempelvis Shared 
Service Centers. På detta sätt kan företaget fokusera på deras primära verksamhet och skapa 

konkurrensfördelar (Davis, 1991; Miskon & Bandara, 2011). Det är samordningen av dessa 
interna tjänster och hur dessa samverkar med övriga avdelningar som avgör effektiviteten 

inom organisationen (Davis, 1991).  
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De förväntningar företag har vid en implementering av ett Shared Service Center är bland 

annat reducerade kostnader, högre kvalitet, mer fokus på kärnverksamheten samt en ökning 

av effektivitet eftersom att många administrativa arbetsuppgifter standardiseras (Bergeron, 
2003).  

 

3.4	Fördelar	och	nackdelar	med	ett	Shared	Service	Center		

3.4.1	Avgörande	faktorer	innan	implementeringen		

Det kan vara svårt att avgöra hur pass fördelaktig en implementering av ett Shared Service 
Center blir i praktiken. En anledning är att det kan vara komplicerat att veta vilka positiva 

följder ett annat alternativ, exempelvis outsourcing, hade haft. En annan anledning är risken 
att företaget i fråga inte definierade sin grundposition tillräckligt detaljerat innan 

implementeringen av centret, vilket gör det svårt att mäta effekterna av implementeringen 
(Bondarouk, 2014). För att försäkra sig om en lyckad implementation av Shared Service 

Centret så är det viktigt att ha kunskap om företagets nuvarande kostnader, dess effektivitet 
samt hur servicen till centrets kunder ser ut. Dessvärre är det endast ett fåtal företag som har 

denna information lättillgänglig (Bergeron, 2003).  

 

För att implementeringen av ett Shared Service Center ska lyckas krävs det bland annat stöd 

från ledningen, effektiv kommunikation och starka projektledningsmetoder (Miskon & 
Bandara, 2011). Det är även nödvändigt att företaget har kunskap om, innan 

implementeringen, exakt vilka tjänster som bör centraliseras och standardiseras i samma 
center för att öka effektiviteten (ibid.). Implementeringen kräver även att företaget gör vissa 

prioriteringar, det vill säga det som företaget vill ska fungera först. Det kan handla om ett 

visst system eller att utbilda personalen, hur företaget prioriterar dessa faktorer kan vara 
avgörande för centrets utfall (Kron & Wallgren, 2015).  

 

Även Miskon och Bandara (2011) är tydliga med att påpeka vikten av att företaget har 

kunskaper om en rad faktorer som är avgörande för om Shared Service Centret blir lyckat 
eller ej. Dessa faktorer är bland annat starka kunskaper inom IT eftersom Shared Service 

Center ofta inkluderar standardisering och effektivisering av vissa processer och system. 

Vidare är en effektiv kommunikation i samband med implementeringen väldigt betydelsefull, 
samtliga ska veta vad som förväntas av dem och hur centret kommer se ut. Lika viktig är 

standardiseringen av de uppgifter som ska skötas av de anställda inom centret (Miskon & 
Bandara, 2011). Kron och Wallgren (2015) menar att resultatet av implementeringen även 
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beror på hur väl företaget har förberett sig när det kommer till effektivisering, 

processutveckling och kundorientering som alla är grundläggande för att samordna det som 

krävs i centret.  

 

Det finns även avgörande faktorer som kan leda till centrets misslyckade, bland annat att 
ledningen hanterar nedskärning av personal på ett opassande sätt samt att 

implementeringstider blir längre än förväntat och att det i sin tur leder till att centret blir 
ineffektivt (Miskon & Bandara, 2011). Dessa långa implementeringstider kan bero på att det 

tar lång tid för de anställda som ska jobba inom centret att lära sig de nya systemen och 

processerna vilket kan kräva nya och längre utbildningar för dessa arbetsuppgifter 
(Bergeron, 2003).  

 

3.4.2	Positiva	och	negativa	följder	av	implementeringen		

Kron och Wallgren (2015) har konstaterat att en av fördelarna med Shared Service Center är 
att det leder till att kunskapsinnehåll och kompetens ökar inom företaget i och med en 
centralisering av arbetsuppgifter till en annan avdelning istället för att exempelvis outsourca 

dessa. Även kostnadsbesparingar är ett vanligt skäl till att ett företag väljer att samla 

stödfunktioner på ett ställe. Det är emellertid svårt att kontrollera denna minskning av 
kostnader om dessa är dåligt dokumenterade sedan innan implementeringen. Dessutom är 

tidigare forskning om kostnadsbesparingar begränsad (Bondarouk, 2014). Paradoxalt är 
även högre servicekvalitet en vanlig fördel, trots att detta borde vara svårt att uppnå men 

tanke på att företaget strävar efter minskade kostnader (Bondarouk, 2014; Davis, 1991). 
Vidare nämner Bergeron (2003) ytterligare en fördel med Shared Services; då företaget 

samlar alla stödfunktioner på ett ställe kan företaget fokusera fullt ut på kärnverksamheten 

och utveckla denna till en mer effektiv sådan.  

 

Bland de problem som kan uppstå efter implementeringen av ett Shared Service Center 
förekommer vissa hinder kopplade till att företaget har valt att implementera processer som 

endast centret använder. Ett center som från början inte ses som en integrerad del av 
företaget kan skapa missförstånd och oförståelse mellan centret och övriga avdelningar 

(Davis, 1991). Fortsättningsvis pratar Bergeron (2003) om att det finns en risk att det skulle 
uppstå känslor av ’vi mot dem’ mellan de anställda inom centret och övriga avdelningar inom 

organisationen. Detta kan bli en konsekvens av att avdelningarna inte förstår varandra eller 

att de anställda upplever en känsla av orättvisa gentemot centret och vice versa. Detta 
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förstärks även med att det i många företag endast finns ett litet samband mellan de strategier 

som företagets ledning fastställer och de prestationsprioriteringar som görs i centret (Davis, 

1991).  

 

I och med att systemen och arbetsuppgifterna i ett Shared Service Center blir så pass 
standardiserade krävs det att centrets kunder är beredda att acceptera detta och inte förvänta 

sig specialanpassade processer eller lösningar vilket har tendens att skapa en viss 
problematik i form av missförstånd (Kron & Wallgren, 2015). 
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Teoretisk	referensram	

 

Till en början får läsaren i detta kapitel en inblick i vad organisationsstruktur innebär för 

att kunna öka förståelsen för innebörden av Shared Service Centers. Kapitlet fortsätter 
sedan med teorier kring samverkan följt av integration, koordinering samt  

transaktionskostnader. Kapitlet avslutas med teorier kring SWOT.  

 

 

4.1	Organisationsstruktur	

4.1.1	Vad	är	organisationsstruktur?	

För att kunna förstå syftet med Shared Service Centers anser vi att det är centralt för läsaren 

att först förstå bakgrunden samt vikten av begreppet organisationsstruktur. Vi har därför valt 
att börja teorikapitlet med att förklara varför organisationer uppstår samt hur dessa 

bestämmer sin struktur.  

 

Basen till en organisation är att en eller flera grundare har ett antal mål och intressen som 
leder till dess etablering vilket innebär att det måste finnas ett logiskt sammanhang mellan 

dessa uppsatta mål och hur organisationen utformas (Abrahamsson & Andersen, 2005). 
Detta behov av ett logiskt samband innebär därmed att varje organisation kräver en specifik 

typ av struktur som guidar företaget i sin väg till måluppfyllelse. Det gör det även möjligt för 

ledningen att samordna och kontrollera sina anställdas handlingar i syfte att säkerställa att 
de jobbar mot samma mål som företaget i sin helhet (Jacobsen & Thorsvik, 2013; Burton & 

Obel, 2018).  

 

Författare är ofta inte överens om vilken specifik typ av organisationsstruktur som lämpar 
sig bäst för en viss situation eller för problemlösningsförmågan (Becker & Baloff, 1969). 

Dilemmat blir därför att hitta den struktur som tillåter företaget att uppnå högsta möjliga 

effektivitet med hänsyn till dess omgivning och situation. Det grundaren bör undersöka är 
vilka designparametrar som blir mest fördelaktiga för uppfyllandet av organisationens mål 

vilket beror på en rad faktorer så som ålder och storlek, tekniska system och företagets 
omgivning (Mintzberg, 1983).  
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4.1.2	Strukturbeslut		

När företaget har fastställt sina mål bör ledningen undersöka vilka beståndsdelar de ska 
fokusera på för att uppnå dessa mål genom den mest lämpliga och effektiva strukturen. 

Stanford (2007) beskriver likt Mintzberg (1983) en rad olika organisationsstrukturer, men 
framförallt återger författaren de viktigaste faktorerna som företag bör tänka på när de 

eftersträvar den struktur som bedöms vara lämpligast för dess måluppfyllelse. Stanford 
(2007) nämner fem faktorer som till viss del kan jämföras med Mintzbergs (1983) 

designparametrar:  

• Hastighet 

Här bör ledningen fråga sig vilken typ av struktur som kommer möjliggöra snabbt 

beslutstagande samt snabb leverans av tjänster eller produkter. Det är även viktigt att veta 
vilken struktur som tillåter företaget att anpassa sig till förändringar i marknaden och då 

främst efterfrågan (Stanford, 2007). 

• Integration 

Integration i detta sammanhang handlar bland annat om att hitta den struktur som kommer 
maximera flödet av information och kunskap inom organisationen, samt reflektera över hur 

den valda strukturen kommer påverka relationerna mellan olika avdelningar. Detta kan vara 
svårt att förutse men ändå viktigt att ha i åtanke. För att strukturen ska uppnå sin fulla 

potential är det grundläggande att hitta balansen mellan centralisering och decentralisering. 

Mintzberg (1983) menar även han på att centralisering och decentralisering inte ska ses som 
två helt skilda strukturer utan företag har oftast vissa delar som är centraliserade och andra 

som är decentraliserade. Dilemmat för organisationen blir därmed att bestämma vilka delar 
som ska centraliseras eller decentraliseras (Stanford, 2007).  

• Flexibilitet  

Denna parameter handlar till största del om att undersöka vilken struktur som för med sig 

maximal flexibilitet av arbetsuppgifter. Den indikerar även vilken typ av ansvar och 
autonomi som en struktur bär med sig, dels till ledningen men också när det kommer till de 

anställda. Företaget bör även ta reda vilka typer av jobbdesign, som exempelvis 
standardisering, som blir mest lämplig för den valda strukturen. Samtidigt är det centralt att 

studera hur bra relationerna fungerar såväl mellan enskilda avdelningarna som mellan 

avdelningarna och ledningen (Stanford, 2007).  

• Specialisering/organisationsidentitet  
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Här gäller det att ta reda på vilken struktur som blir lämpligast för företagets kultur och 

värderingar, samt om strukturen tillåter företaget att behålla kompetent personal. Det är 

även intressant att undersöka hur en viss struktur kommer kunna möjliggöra en utveckling 
när det kommer till företagets marknadsposition bland annat genom att kunna maximera 

flödet av kunskap och information inom organisationen (Stanford, 2007).  

 

När begreppet ’identitet’ används inom organisationer ses det som ett kollektivt fenomen och 
kopplas till frågor om tillhörighet och gemensamma föreställningar. Det sociala blir därför 

grundläggande för att en organisation ska kunna utveckla en identitet (Alvesson & Björkman, 

1992). Organisationsidentitet har en intern betydelse och är en viktig del när det kommer till 
samverkan mot organisationens övergripande mål men också för att kunna minska konflikter 

inom organisationen (Axelsson & Bihari Axelsson, 2013; Bergeron, 2003; Davis, 1991). 

 

• Kontroll 

Företag bör hitta balansen mellan lokal och central kontroll samt ta reda på hur många nivåer 

företagets hierarki ska ha, för vissa företag är det mer förmånligt att ha en plattare 
organisationsstruktur. För detta krävs det också att det är tydligt hur kedjan för 

beslutsfattande kommer se ut samt vems ansvar det är att rapportera, är detta oklart blir 
tiden för beslutsfattandet längre och företaget mindre effektivt (Stanford, 2007).  

 

4.1.3	Mintzbergs	Structure	in	Fives		
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Figur 4.1: Bild över Mintzbergs fem konfigurationer (Mintzberg, 1983 s.11) 

När företagen har gått igenom de fem faktorer som påverkar strukturbesluten (Stanford, 

2007) kan en slutgiltig struktur väljas. Denna består olika enheter som blir tilldelade 
anpassade arbetsuppgifter, i de flesta organisationer finns det en ledning som styr över ett 

antal avdelningar. Vilka avdelningar som ett företag väljer att inkludera i sin struktur beror 
på dess behov att samordna eller dela upp arbetsuppgifter på ett effektivt sätt. Mintzberg 

(1983) nämner fem delar i en organisationsstruktur: Operativ kärna som utgör själva 
basen för verksamheten i en organisation, strategisk ledning som blir nödvändig när 

organisationen växer och blir mer komplex och därmed kräver övervakning. Sedan finns det 

de delar som inte ingår i själva kärnverksamheten: teknostrukturer som skapar och 
hjälper ledningen att kontrollera och utforma rutiner när organisationen utvecklas och 

standardiseras, servicestrukturen eller de existerande stödfunktionerna vilket ses som 
den grupp som erbjuder indirekta tjänster till övriga organisationen (Mintzberg, 1983). 

Slutligen nämner Mintzberg (1983) mellancheferna som är den del av organisationen som 
för samman den strategiska ledningen med de anställda som utgör verksamhetens kärna 

vilka mellancheferna har direkt övervakning över. Vi betraktar Shared Service strukturen på 
liknande sätt som servicestrukturen i denna modell och skulle placera den på samma plats. 

Detta kan därför ses som en inledande och mer generell modell till förståelsen av ett Shared 

Service Center och dess funktion inom en organisation.  

 

På liknande sätt skiljer Harris och Raviv (2002) på olika uppsättningar av strukturer. De 
menar på att ett företag kan vara uppbyggt med flera hierarkiska nivåer med en högsta chef, 

eller enligt en matrisstruktur där organisationen istället där chefer på lägre nivåer 
rapporterar till ett flertal överordnande (ibid.). För att ta reda på hur en organisation ska se 

ut och hur dess olika delar bör samverka krävs det att en rad olika mekanismer undersöks 

(Mintzberg, 1983).  

 

4.1.4	Fem	olika	samordningsmekanismer		

Som tidigare nämnt, för att förstå varför ett företag väljer en specifik typ av struktur eller att 
implementera stödfunktioner och samla exempelvis administrativa arbetsuppgifter i en 

enhet, kan det vara intressant att veta vad som krävs för att koordinera och effektivisera 

uppdelningen av dessa arbetsuppgifter mellan företagets avdelningar. Mintzberg (1983) 
föreslår fem olika samordningsmekanismer som tillåter företag att uppnå koordinering och 

effektivisering:  
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• Ömsesidig anpassning: Ansvaret för koordinering ligger främst hos de 

personerna som utför arbetsuppgifterna, hur lyckad denna koordinering blir beror 
på hur väl anställda som utför specialiserade uppgifter kan anpassa sig till varandra 

• Direkt övervakning: Ömsesidig anpassning räcker oftast inte till som enda 
mekanism, det behövs även en person som ser till att allt sköts som det ska, såvida 

uppgifterna inte är hårt standardiserade  

• Standardiserade arbetsprocesser: Detta innebär att arbetsuppgifterna är 
specificerade eller programmerade.  

• Standardiserad output: Detta uppkommer när koordineringen mellan 
arbetsuppgifterna är förutbestämda och resultatet är specificerat sedan tidigare.  

• Standardiserad kompetens och kunskap: Detta innebär att utbildningen som 
krävs för att en anställd ska kunna utföra sitt arbete är standardiserad.  

(Mintzberg, 1983).  

Även en sjätte samordningsmekanism har lagts till under de senaste åren:  

• Standardisering av normer: En kulturbaserad mekanism som innebär att de 
anställda bör ha gemensamma värderingar så att de kan arbeta mot samma 

förväntningar.  
(Glouberman & Mintzberg, 2001) 

 

Dessa samordningsmekanismer menar Mintzberg (1983) är viktiga eftersom en ensam 

anställd inte är kapabel att utföra allt arbete ensam och då blir samverkan mellan dessa 
mekanismer grundläggande för att en organisation ska fungera. Oavsett vad företaget har för 

relation till standardisering är anpassning och övervakning alltid centrala mekanismer för 

att exempelvis kunna hantera oförutsedda händelser.  

 

Mekanismerna handlar likaså till största del om standardisering. Även Kondo (2000) är 
tydlig med att poängtera vikten och nödvändigheten av standardiseringen i syfte att kunna 

säkerställa kvaliteten av produkter och tjänster i organisationen. Detta säkerställs genom att 
arbetsflödet dokumenteras och kan därmed jämföras med vad företaget har satt upp för 

standarder. Kondo (2000) nyanserar emellertid detta och klargör att det finns flertalet 

svårigheter med standardisering, bland annat förekommer det ofta att arbetsstandarder inte 
följs av de anställda trots att företaget har lagt ner avsevärt mycket tid på att fastställa dessa 

standarder och få det att fungera. Dessutom kan anställda tappa en del av sin motivation vid 
för hård standardisering då arbetet tills viss del kan upplevas omänskligt på grund av att de 

anställda förlorar den kreativa och sociala sidan av arbetet (ibid.)   
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4.2	Integration	

Det ses som centralt för en organisation att bygga upp relationer mellan avdelningar, de 

anställda och ledningen (Berntson & Härenstam, 2010). Detta är grundläggande för att skapa 

förtroende och en fungerande integrering av samtliga avdelningar (Hammarström, 
Hemmingsson & Rahm, 2008). Integrering kan definieras som den samordning eller 

samarbete som krävs mellan organisationsenheter för att åstadkomma något gemensamt och 
då uppnå de krav som ställs från omgivningen (Axelsson & Bihari Axelsson, 2013). 

Integration i organisationer kan uppnås antingen genom en så kallad ’synlig hand’, det vill 
säga genom ledningen, eller med hjälp av en ’osynlig hand’ som innebär att den uppnås 

genom marknadskonkurrensen (Williamson 1975). Sker integrationen via en synlig hand 

innebär det en ’top-down-samordning’ medan det vid marknadskonkurrens istället handlar 
om avtalsförhållanden mellan organisationer vid marknadskonkurrens (ibid.) som kan ses 

som kontaktstyrning i figur 4.2 Denna form kan ses nästintill sakna integration (Axelsson & 
Bihari Axelsson, 2007) och kommer därmed inte att behandlas ytterligare i denna studie.   

                                      Horisontell Integrering 

 

 

Vertikal 
integrering 

 - + 

- Samordning Samverkan 

+ Kontraktstyrning Samarbete 

 

Figur 4.2: Bild på de fyra integrationsformerna. (Axelsson & Bihari Axelsson, 2013).  

 

Samordning kan  likställas med en hög grad av vertikal integration i ett företag som i sin tur 
kan uppnås genom att det finns en ’gemensam förvaltningshierarki’ (Axelsson & Bihari 

Axelsson, 2013). Det är grundläggande att det inom företaget är tydligt hur 
arbetsfördelningen och ansvarsområdena ser ut för att organisation och framförallt 

ledningen ska kunna koordinera dessa (Galbraith, 1977).  

 

En organisation består alltid av olika beteenden som bör vara korrekt sammankopplade och 

samordnade för att varje delsystem eller avdelning ska kunna uppnå så effektiva prestationer 
som möjligt (Lawrence & Lorsch, 1967). Det har även diskuterats att avdelningar som har 
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relativt enkla och standardiserade arbetsuppgifter fungerade bättre när dessa var mer 

strukturerade och hade förplanerade kommunikationsvägar (ibid).  

Axelsson och Bihari Axelsson (2007) tar även upp samarbete som ett av de fyra formerna av 
integrering. Finns det brister inom samarbetet inom organisationen är det viktigt att 

kontrollera att det finns en ömsesidighet i bland annat mål och visioner mellan medarbetare 
samt avdelningarna (Puranam, 2018). Denna typ av integrationsproblem kan bland annat 

uppstå inom de avdelningar i en organisation som är relativt nya (Axelsson & Bihari 
Axelsson, 2013). Integration blir då den process som anställda, team, avdelningar eller 

ledningen går igenom för att uppnå ett bra samarbete med den nya enheten (ibid). För att 

denna process ska lyckas krävs bland annat deltagande från alla parter, i vissa fall regelverk 
samt tydliga order från ledningen för att kunna koordinera de nya rollerna och 

arbetsuppgifterna med resten av företaget (ibid).  

 

Ytterligare en anledning till samarbetsproblem mellan avdelningar, uppstår då människan 
har anlag att favorisera relationer inom en grupp över relationerna utanför denna för att 

bibehålla ett starkt självförtroende (Tajfel & Turner 1979). Detta kan ha sin grund i att 
individer till störst del upplever att de liknar eller känner en större samhörighet till de 

personer inom sin grupp (Allen and Wilder 1975). 

	

4.3	Samverkan	

Som tidigare nämnt i studien finns flertalet besläktade begrepp till samverkan däribland 

samarbete. Samarbete för ett gemensamt mål över diverse organisatoriska gränser är i sig 
inget nytt men detta har främst skett på medarbetarnas egna initiativ (Thylefors, 2007). 

Detta samarbete baseras då på personliga kontakter och ömsesidigt förtroende. Det finns 
dock en stor vikt vid att förmedla samarbete även när personliga nätverk saknas, så kallade 

formella samverkansinitiativ (ibid.).  

 

Sett till Axelssons och Bihari Axelssons (2013) fyra typer av integration ses samverkan 

inkludera både samarbete och samordning. Denna blandning innebär att samverkan är en 
kombination av frivilligt samarbete tillsammans med hierarkisk samordning (ibid.). Även 

Danermark (2005) menar på att det krävs mer än endast frivilligt samarbete för en 
framgångsrik samverkan och menar att ledningen har en stor roll i utvecklingen av 

samverkan. Inte sällan ses personkemi som grunden till samverkan och om  samverkan i sin 

tur inte fungerar dras ofta slutsatsen att det beror på aktörernas brist på personkemi. 
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Danermark (2005) motsätter sig till detta och menar på att detta anklagande döljer 

ledningens ansvar att skapa de förutsättningar som behövs för uppbyggandet av samverkan.  

 

Samverkan kan enkelt beskrivas genom att uppnå eller åstadkomma något gemensamt 

(Axelsson & Bihari, 2013). Vidare definierar Danermark (2005 s.15) samverkan som 

“medvetna målinriktade handlingar som utförs tillsammans med andra i en klart avgränsad grupp 

avseende ett definierat problem och syfte.” En utveckling av samverkan inom organisationer kan 
ses ha gjorts i samband med en ökad popularitet av decentralisering (Axelsson & Bihari 

Axelsson).  

 

Enligt Löfström (2001) innebär samverkan att aktörerna rör sig innanför andras gränser eller 

tillsammans skapar nya. ”Samverkan innebär både tydliggörande av gränser och 
överskridande av gränser” (Löfström, 2001 s.70). För framgångsrik samverkan mellan skilda 

grupper behöver aktörerna lära sig om varandras skillnader (Thylefors, 2007).  

“Nyckeln till framgångsrik och långsiktig samverkan är att identifiera 
skillnaderna och lära sig leva med dem” (Thylefors, 2007 s. 58-59).   

	

4.2.1.1	Risker	med	samverkan	

Även om samverkan ofta har till syfte att lösa problem får inte verksamheter missa problem 
som kan uppstå vid de nya formerna av samverkan (Danermark & Kullberg, 2011). Enligt 
Axelsson och Bihari Axelsson (2007) har flertalet risker och hinder identifieras i samband 

med samverkan. Bland dessa återfinns strukturella hinder så som skillnader i regler, olika 

budgetar och ansvarsområden mellan och inom organisationer samt en typ av revirtänkande 
bland ledningen och medarbetare som har svårt att släppa in utomstående till deras 

verksamhet (ibid.).  

 

Löfström (2001) härleder de möjliga problemen till att de samverkande aktörerna är oense 
om de gränser som råder. Problem med samverkan kan även härledas till det ökade kraven 

på planering och ledning av verksamheten (Danermark & Kullberg, 2011). Även om kraven 
har minskat för medarbetarna i samband med specialiseringen (Thylefors, 2007) så är inte 

ledningen ofta inte förberedda för den ökade arbetslasten för att koordinera samverkan 

(Danermark & Kulleberg, 2011). Vidare blir kommunikationen en viktig del för att samordna 
samt integrera med den nya enheten, där kan det i vissa fall uppstå problem om denna inte 
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hanteras på rätt sätt. Därför har vi valt att uppmärksamma kommunikation i organisationer 

samt Shannon och Weavers (1949) kommunikationsmodell som tar upp flera av de möjliga 

problemen.  

	

4.3.1	Kommunikation	

Kommunikation har flertalet olika syften så som att samverka, koordinera samt att skapa 
sociala relationer mellan personer (Jensen, 2015). Enligt Rogers och Agarwala-Rogers (1976 

s.7) är kommunikationen kärnan till organisationers överlevnad, “Communication is the 

lifeblood of an organization; if we could somehow remove communication flows from an organization, 

we would not have an organization”. Även Mitrofan och Bulborea (2013) samt Goldhaber (1990) 

menar på att företagets framgång eller misslyckande till stor del är kopplad till hur pass 
effektiv kommunikationen är.  

 

Renani, Ghaderi och Mahmoudi (2017) argumenterar för vikten av en organisations struktur 

och hur denna är avgörande för en välfungerande kommunikation. Kommunikationsvägarna 
som strukturen ligger till grund för kan vara mer eller mindre effektiva (FitzPatrick & 

Valskov, 2014). Bland annat Goldhaber (1990) och Fiske (1997) diskuterar skillnader på olika 

kommunikationskanaler så som via telefon och mail där den huvudsakliga skillnader är 
tillgängligheten (Fiske, 1997). Exempelvis gör vissa kanaler det svårare att förmedla viktig 

feedback eller information eftersom de endast ”tillåter växelvis sändning” (Fiske, 1997 s.37).  

 

Ytterligare en faktor att ta hänsyn till för en välfungerande kommunikation är hur aktörerna 
tolkar meddelanden (Jensen, 2015). Tolkningen kan skapa komplikationer då ett ord eller en 

mening stundtals kan misstolkas beroende på den kontext som det används i (Goldhaber, 

1990). Fortsättningsvis menar Goldhaber (1990) att upplevelsen och tolkningen av ett samtal 
beror på tidigare erfarenhet samt andra personliga faktorer, vilket leder till att två parter 

endast kan uppnå en approximativ överenskommelse 

 

Vidare beror kommunikationens effektivitet till en stor del av de regler som ligger till grund 
för hur kommunikationen ska ske i organisationen (Goldhaber, 1990). För att två parter ska 

kunna uppnå en överenskommelse i kommunikationsprocessen krävs det att de är överens 
om de regler som gäller de procedurer och informationstekniker som ska användas inom den 

interna kommunikationen (ibid.). Det är även av vikt att ledningen, eller de personer som 
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det beträffar, planerar den kommunikation som kommer äga rum, vilket i sin tur kommer 

påverka beteenden och en mer eller mindre effektiv hantering av den tilldelade 

informationen (FitzPatrick & Valskov, 2014).  

 

4.3.1.1	Shannon	och	Weavers	kommunikationsmodell		

Shannon och Weaver (1949) beskriver kommunikationssystemet enligt figur 4.3.  Genom 
fem steg beskrivs kommunikationsprocessen från avsändaren till mottagaren vilket kan 

användas för att se möjliga förbättringsområden av dess effektivitet. Det tredje steget ’Noise’ 
inkluderar de mottagna signaler som inte har sänts utav källan (Fiske, 1997). 

 

Figur 4.3: Rekonstruerad bild över kommunikationssystemet (Shannon & Weaver, 1949 

s.4) 

 

Vidare identifierar författarna tre nivåer av möjliga problem vid kommunikationsprocessen. 

Dessa tre indelande steg kan öka förståelsen för processens noggrannhet och effektivitet 
mellan de två parterna. Dessa tre nivåer är ömsesidigt beroende utav varandra och genom 

att studera kommunikation på samtliga av dessa nivåer kan processens noggrannhet och 
effektivitet förbättras (Fiske, 1997).  

Nivå A (tekniska problem): Hur exakt kan kommunikationssymbolerna 
överföras?  

Nivå B (semantiska problem): Hur exakt framför 

kommunikationssymbolerna den önskade meningen?  

Nivå C (effektivitetsproblem): Hur effektivt påverkar det mottagna 

meddelandet den önskade meningen? 

(Shannon & Weaver, 1949 s.4). 

Informationskälla Avsändare Noise/Brus Mottagare Destination



 

 

 

37 

4.4	Transaktionskostnader	

Mänskliga aktiviteter och effektiva transaktioner är grunden för ett företags mervärde, det 

blir därför viktigt att mäta dessa för att i sin tur kunna hantera dem (Suematsu, 2014). Det 

som mäts för att veta huruvida transaktionerna är effektiva eller ej är så kallade 
transaktionskostnader. Transaktionskostnader är den kostnad som tillkommer utöver 

varans eller tjänstens kostnad (Nationalencyklopedin, 2018). För att en kostnad ska bli en 
transaktionskostnad krävs det att denna överförs genom en teknisk separerbar gränsyta. 

Fungerar denna gränsyta bra, likt en maskin som är välfungerande, kan dessa transaktioner 
ske smidigt och utan större problem (Williamson, 1993). Det handlar om att koordinera olika 

resurser och arbetsuppgifter för att uppnå ett gemensamt önskat resultat.  

 

Williamson (1993) menar på att ett företag väljer en viss form av struktur med hänsyn till de 

besparingar kopplade till transaktionskostnader som företaget kan göra. Det mest självklara 
valet blir därmed att välja den struktur som innebär lägst transaktionskostnader. Det finns 

en rad olika faktorer som påverkar hur höga dessa kostnader blir, några av dessa är vertikal 
integration, arbetsorganisationen och tekniköverföring (ibid).  

 

Valet av struktur blir ett grundläggande beslut då transaktionskostnader även är viktiga för 
företagets affärsstrategi (Williamson, 1993). Detta bland annat på grund av att ekonomisk 

anpassning som i sin tur ska leda till besparingar inte alltid är uppenbar eller kan motsätta 
sig ledningens prioriteringar (ibid.). För att dessa transaktionskostnader ska fungera krävs 

det att de parter som är en del av transaktionerna lägger fram en relativt långsiktig strategi 
samt att de lär sig av sina misstag om det skulle uppstå problem. Parterna blir till en viss del 

beroende av varandra och måste förbereda sig på detta från början (ibid). 

 

Det går att göra transaktionsspecifika besparingar allteftersom kontraktet mellan två parter 

successivt anpassas till oväntade händelser (Williamson, 2013). Kunskap om detta kontrakt 
samt om båda parternas specifika arbetsuppgifter och roller gör att besparingar kopplade till 

kommunikation kan uppnås. Detta då det specifika språket och kommunikationen som 
används utvecklas i takt med nya erfarenheter mellan de två avdelningarna. Detta leder även 

till att förtroendet och relationer utvecklas både på ett personligt och på ett institutionellt 
plan (ibid). Hög integration med resterande avdelningar och organisation innebär därmed 

lägre transaktionskostnader. Samtidigt kan det vara svårare att skaffa sig kunskap om mer 
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specialiserade arbetsuppgifter, som även ofta är standardiserade vilket gör att besparingar 

kopplade till transaktionskostnader blir svårare i detta fall.  

 

Minskade transaktionskostnader innebär sänkta totala kostnader samt en rikligare överförd 

information (Suematsu, 2014). Detta kan i sin tur medföra ökade skalfördelar samt gynna 
standardisering (ibid). Samtidigt medför transaktionskostnader ett visst antal hinder för 

överföringen av information mellan olika parter i en organisation (ibid).  

 

Finns möjligheter att göra transaktionsspecifika besparingar innebär detta att det även finns 

incitament för båda parterna att upprätthålla sin relation (Williamson, 2013). Samtidigt 
måste avdelningarna upprätthålla sin egen vinst vilket gör att de inte kan förväntas anpassa 

sig till varje nytt förslag som tillkommer det ursprungliga kontraktet (ibid). Detta kan 
medföra det Milgrom och Roberts (1992) kallar för transaktionskostnader kopplade till 

motivationsproblem bland annat på grund av bristande förtroende som kan leda till 
opportunism. 

 

Milgrom och Roberts (1992) menar på att ökade transaktionskostnader kan uppstå som en 

följd av asymmetrisk information mellan medarbetare och avdelningar samt när de anställda 

i företaget inte fullständigt litar på varandra (Milgrom & Roberts, 1992; Akerlof, 1970). 
Vidare förklarar Milgrom och Roberts (1992) asymmetrisk information som att båda 

parterna inte har den överensstämmande informationen som behövs för att kunna 
samarbeta och effektivt jobba mot samma mål. Att båda parterna har samma information är 

även viktigt för att säkerställa att de avtalsvillkor kopplade till transaktionerna följs och 
accepteras av båda, vid asymmetri kan det därmed betyda att avtalet inte blir effektivt och 

fallerar (ibid.).  

 

Det faktum att parterna måste lita på varandra för att minimera transaktionskostnaderna 

kan tydas som att riskerna kopplade till en transaktion eller ett avtal blir högre i och med att 
den finns en viss osäkerhet att den andra parten inte kommer uppfylla sina krav finns om de 

inte fullständigt litar på varandra (Milgrom & Roberts, 1992). I och med att de flesta 
avdelningarna ansvarar för sin egen vinst och vill upprätthålla denna (Williamson, 1993) 

riskerar parterna att utsättas för opportunism, det kan i detta fall bli kostsamt för 

organisationen som helhet (Milgrom & Roberts, 1992).    
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Det krävs att de anställda har förtroende för andra för att kunna utveckla företagets 

relationer, detta gäller både ledningen och andra medarbetare (McAllister, 1995). Detta 

förtroende påverkar hur en människa beter sig i sitt arbete och kommer därmed påverka 
effektiviteten. En faktor som påverkar förtroendet mellan anställda är förväntningar. Det är 

viktigt att veta vad exempelvis ledningen förväntar sig av en viss avdelning eller individ för 
att kunna lita på denna och utveckla den relation som är nödvändig för företagets tillväxt 

(McAllister, 1995).  

	

4.5	SWOT	

En SWOT-analys används främst som ett utvärderingsverktyg för organisationer (Harmon, 
2015). Mer specifikt utvärderar detta verktyg ett företags styrkor, svagheter, möjligheter och 

hot. De två förstnämnda begreppen har sin grund i interna faktorer medan de två sista beror 
på externa förhållanden (ibid). Det är därmed en analys av företagets affärsmiljö som blir en 

fundamental del i den strategiska planeringen (Pickton & Wright, 1998). 

 

Denna analys används i stor utsträckning främst på grund av dess enkelhet samt praktiska 
egenskaper (Pickton, & Wright, 1998).  Dock är oftast ett företags strategiska planering mer 

komplicerad och oregelbunden än detta förenklade analysverktyg (ibid.). Trots detta har 

SWOT analysen potential att bli det verktyg som mest effektivt kan identifiera vilka faktorer 
som påverkar företagets strategi och därmed dess framgång (ibid.). Verktyget används även 

i stor utsträckning för att prioritera företagets affärsmål, genom att identifiera faktorer som 
påverkar företagets strategi kan organisationen lättare uppnå dessa mål (Pickton, & Wright, 

1998).  

 

När det kommer till de interna faktorer kan dessa mer eller mindre kontrolleras av företaget, 

dessa faktorer visar därmed de positiva och negativa aspekterna som företaget kan påverka 
och ändra om det behövs (Harmon, 2015). Exempel på detta är bland annat personalen, 

nuvarande processer och material. De externa faktorerna påverkar företaget direkt eller 
indirekt men kan ej kontrolleras, som exempelvis demografi, marknadstrender och politiska 

regler (ibid.). Trots att dessa inte går att kontrollera bör företaget bestämma vilka åtgärder 
som bör vidtas för att öka möjligheterna och minska hoten (ibid.). 
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De interna faktorerna bör redigeras på så sätt att de kan jämföras med företagets 

konkurrenter, samtidigt bör hot och möjligheter endast uppstå som ett resultat av att 

företaget vidtar eller motsätter sig att vidta kollektiva åtgärder som ett svar på förändringar 
i sin externa omgivning (Pickton, & Wright, 1998). Detta gör att faktorerna endast kan ses 

som relativa och används för att uppnå konkurrensfördelar (ibid.).  

 

Det kan dock uppstå vissa svårigheter för ett företag när detta ska kategorisera identifierade 
faktorer (Pickton, & Wright, 1998). Det kan vara problematiskt att avgöra om faktorn är helt 

intern eller extern, ett exempel på detta är företagets växelkurs (ibid.). 

 

Genom att belysa företagets externa och interna faktorer som påverkar dess affärsstrategi 

kan vi med hjälp av detta analysverktyg, även grundligt klarlägga vilka faktorer som påverkar 
samverkan på Mercuri Urvals, samt hur detta i sin tur påverkar organisationen i sin helhet. 

Vi kommer därmed även kunna uppmärksamma de styrkor och svagheter som företaget mer 
eller mindre har total kontroll över, samt de möjligheter och hot som kommer utifrån och 

som företaget endast kan anpassa sig efter. Detta kan leda företaget i rätt riktning genom att 
fortsätta utveckla de faktorer som fungerar bra för dess samverkan samt upptäcka de mindre 

fungerande faktorerna där företaget kan behöva göra vissa förändringar.  

 

 

STYRKOR 

 

SVAGHETER 

 

MÖJLIGHETER 

 

HOT 

Figur 4.4: Swotanalys enligt Pickton, & Wright (1998) 
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Empiri	

 

I detta kapitel presenteras vårt fallföretag, Mercuri Urval samt de resultat som har samlats 

in genom intervjuer på företaget. Vi börjar med en kort presentation av företaget, samt hur 
implementeringen av Shared Service Centret har gått till. Vidare presenteras de fyra 

respondenterna följt av resultaten av intervjuerna.  

 

  

5.1	Beskrivning	av	Mercuri	Urval	

5.1.1	Allmänt	om	företaget	

”Vi existerar för att säkerställa att organisationer alltid har rätt 
människor på plats för att leverera bästa möjliga resultat”  

(Mercuri Urval, 2018). 

 

Mercuri Urval- It’s all about people, är verksamma inom Executive Search, Professional 

Recruitment och Talent Advisory (Mercuri Urval, 2018). Företaget grundades 1967 och har 
genom att växa organiskt etablerats i 21 länder (Mercuri Urval, 2018). 2015 implementerades 

deras Shared Service Center på huvudkontoret i Stockholm (Mercuri Urval, 2015) 

 

5.1.2	Implementering	av	Shared	Service	Center	

I den tidigare organisationsstrukturen jobbade företaget landspecifikt där de lokala bolagen 

mer eller mindre var självständiga. Vardera bolag hade sin egna administrativa struktur som 
bland annat inkluderade en landspecifik VD, ekonomiavdelning samt IT (Tore, 2018).  
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Figur 5.1: Bild på den tidigare organisationsstrukturen enligt företagets CFO (Tore, 2018) 

 

I det första steget av implementeringen inkluderades de nordiska länderna; Sverige, Finland, 

Norge samt Danmark (Mercuri Urval, 2015). Det var CFO:n för företaget tillsammans med 
dennes dåvarande kollega som sommaren 2015 tog den första kontakten med respektive 

landschef om den kommande organisationsförändringen. Landscheferna fick information 

om målen med centret och konsekvenserna av implementeringen. I den inledande 
presentationen av Shared Service Centret var även tanken att det eventuellt skulle fungera 

som en separat juridisk enhet (ibid.). 

 

 Valet att implementera ett Shared Service Center baserades på flertalet mål så som:  

• Kostnadsbesparingar genom nedskärning av personal  

• Standardisering av processer och datakvalitet 

• Ökning av analytiska möjligheter och transparens  

• Minskning av administrativa arbeten för de lokala kontoren 

• Bättre beslutsfattande som grupp 

(Mercuri Urval, 2015) 

 

Den totala tidsåtgången för implementeringsprocessen var ett års förberedelser och två och 
ett halvt år för själva implementeringen (Tore, 2018). Implementeringsprocessen började 

med att inkludera Sverige som första land. Därefter, lite mindre än ett halvår senare, följde 
de nordiska länderna i vad förtaget kallar ’den första vågen’ (Mercuri Urval, 2015). Processen 

började med en planeringsfas fram till maj 2015 och därefter följde fyra steg förberedande 
steg för varje lands implementering; Fit-gap analysis, Ramp-up, Cut over (preperation) och 
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Stabilisation. Dessa steg tog sammanlagt lite mindre än tre månader. Fit-gap analysis 

innebar bland annat kickoff, övergångsutbildningar samt en uppdatering av 

organisationsplanen. Ramp-Up innebar installation och testning av den nya teknologin och 
Cut-Over (Preperation) var den sista förberedande fasen innan Stabilisation där syftet 

var att stabilisera och börja en kontinuerlig förbättring (Mercuri Urval, 2015). Företaget 
gjorde flera nedskärningar under processens gång där bland annat landscheferna fick sluta 

(Tore, 2018). Sammanfattningsvis så har företaget således skalat bort den lokala 
bolagsadministrationen det vill säga, tagit bort flera lager i organisationsstrukturen.  

 

5.1.3	Shared	Service	Centret	idag	

Idag har organisationen en plattare struktur där teamen rapporterar till huvudkontoret i 
Stockholm. På huvudkontoret sitter samtliga stabsfunktioner (i fortsättningen benämnt 

’KMR’) som utöver Shared Service Centret även inkluderar bland annat Central Finance och 
Business Control (Mercuri Urval, 2015). Fokus på de övriga kontoren ligger på 

kärnverksamheten med företagets konsulter och kunder i centrum (Mercuri Urval, 2018). 

Centralorganisationen leder varje lands Team Leaders som är ansvarig för den dagliga 
verksamheten (Mercuri Urval, 2018).  

 

Figur 5.2: Bild på den nuvarande organisationsstrukturen enligt företagets CFO (Tore, 
2018). 

 

Shared Service Centret har ansvar för redovisning, rapportering samt personalhantering 

(HR) till viss del för samtliga av de inkluderade länderna. Inom varje land har företaget valt 
att outsourca löneadministrationen och skatterapportering till lokala bolag men själva 

koordinationen av dessa sker från Stockholm (Mercuri Urval, 2015). Sedan årsskiftet 2018 
är elva av de 21 länder som Mercuri Urval är verksamma inom inkluderade i Shared Service 
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Centret. Dessa elva länder står gemensamt för ungefär 96 procent av företagets omsättning 

(Tore, 2018). Centret hade april 2018 16 anställda där vardera medarbetare är ansvarig för 

en process så som kundreskontra och löner i ett eller flera länder (Tore, 2018).  
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5.2	Resultat	från	intervjuer		

5.2.1	Respondenter	

Den första intervjun var med Tore. Han anställdes 2010 som Business Controller och har 
haft sin nuvarande roll som företagets CFO sedan 2013. Tore har därmed varit ansvarig för 

implementeringen av Shared Service Centret på företaget och har idag den direkta 
kommunikationen med chefen för Shared Service Centret. Utöver detta bär han det yttersta 

ansvaret för företagets redovisning och rapportering till ägare och intressenter.  

 

Soile är före detta Finance Manager i Finland som efter implementeringen jobbar deltid som 

kontaktperson, Single Point of Contact (SPOC), till centraladministrationen från kontoret i 
Helsingfors. Hon har jobbat på företaget sedan 1986.  

 

Susanne är senior medarbetare i företagets Shared Service Center. Hon delar landsansvaret 

för Finland och de tre svenska kontoren och är ’Key User’ i det system de använder. Hon har 
varit anställd på Mercuri Urval sedan augusti 2016 och har tidigare flertalet internationella 

erfarenheter från företag som har en typ av Shared Service implementerat.  

 

Ewa är koordinator i Stockholm sedan 1988. Hennes roll innebär att hjälpa en grupp 

konsulter med bland annat annonsering, bokning av kandidater och resor samt fakturering. 
Delar av faktureringen sker med hjälp av kollegorna i Shared Service Centret varifrån hon 

även får hjälp med lönehantering och andra HR-frågor.  
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5.2.1.1	Respondent	1.	Tore	

Upplevelser av SSC 

Vår första intervju var med företagets CFO, Tore. En av de faktorerna omorganiseringen har 

bidragit med är en förbättring av styrbarheten. Mycket tack vare det gemensamma kontoret 
som gör det lättare för ledningen att få igenom förändringar och nya processer. 

 

”Så jag kan gå in i ett rum där borta och säga ’hej på er, nu gör vi såhär 

istället för sådär’ ” 

 

 Han själv tror att upplevelserna av att jobba med centret är spridda runt om i organisationen. 
Det negativa är att den familjära, mysiga, stämningen samt att en del av företagskulturen 

försvann i samband med implementeringen. Det blir också en opersonlig och tråkig kontakt 
till och från centret menar han.  

 

”Jag tror att idag så är de flesta i alla fall neutrala eller lite positiva till 
det och tycker att det funkar bra. Det blir ju ganska opersonligt.” (Tore, 

2018).  

 

Vidare berättar han att de uppenbara negativa reaktionerna av implementeringen har varit 
från de som har behövts sluta på företaget men han tror inte att det var någon anställd som 

blev direkt överraskad av beslutet. ”Jag tror att många tyckte nog att ’ja det var på tiden’. 

Att det var en ganska uppenbar sak att göra. Därmed inte sagt att de blev glada” (Tore, 
2018). Han nämner att flera av konsulterna har sett liknande situationer hos sina egna 

kunder men att det inte gjordes något åt i företaget tidigare då flera delar i koncernen styrdes 
ålderdomligt, även centralt. Implementeringen av Shared Service Centret har därmed varit 

en del av en större omorganisering. Trots att han är medveten om att upplevelserna har skiljt 
och skiljer sig åt i organisationen har han inte uppfattningen av att några större problem har 

uppstått i relationerna mellan medarbetare utanför centret och innanför.  
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”Det är ganska sällan som jag får klagomål som jag liksom får ta del av 
de typerna att de inte går att jobba med eller att det är massa fel”, 

(Tore, 2018).  

 

Arbetsprocesser 

 Utöver ansvarig för rapportering och redovisning är Tores främsta arbete framåtriktade 
frågor och däribland implementeringen av stödfunktionen. Han berättar att det var han 

tillsammans med en kollega som var ansvariga för att informera respektive landschef om 
förändringarna, om dess mål och konsekvenser, vilket skedde under sommaren 2015. Hela 

processen tog längre tid än väntat, någonstans runt tre år berättar Tore.  

 

”Och då har vi ju inte stressat heller. Utan då har vi ju tyckt att det är 
bättre att inte äventyra någonting utan vi tar nästa land när vi är redo 

och inte för att vi har en tidsplan att följa” (Tore, 2018).  

 

Tore anser att Shared Service Centret är bidragande del till kärnverksamhetens effektivitet.  

För att konsulterna ska kunna utföra deras arbete krävs det att administrationen fungerar. 
Om det inte fungerar är det konsulterna som får ta del av nackdelarna från kunderna vilket 

gör att de i sin tur blir arga på att centret har gjort fel. Målet med centret har därför varit att 
effektivisera och underlätta för konsulter och koordinationer så att fokus kan ligga mer på 

kärnverksamheten. Genom att ha standardiserade centrala processer så kan företaget uppnå 

en högre grad av kvalité och bli mer transparenta gentemot sina kunder menar han. 
Företagets CEO nämner att han tror att motivationen i viss mån kan avta när en anställd 

börjar jobba med standardiserade uppgifter, men att det även beror på vad denna har jobbat 
med tidigare. 

 

Som nämnt tidigare har de anställda inom centret ansvar för exempelvis leverantörskontra 

för ett eller flera länder medan en annan anställd är ansvarig för kundreskontra. Det som 

eftersträvas i och med denna uppdelning är att reducera den administrativa tiden för 
konsulter och koordinationer menar han. I framtiden när fler system är på plats kan det vara 

möjligt att göra ytterligare nedskärningar av personal i centret. Tore berättar även att 2015 
var det första året på länge som företaget gick med vinst. 
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Trots att inte alla länder är inkluderade i centret så står de exkluderade tio länderna inte ens 

för en tiondel av den totala omsättningen. Denna anledning i samband med att det finns 

många lokala regler att ta hänsyn till gör det svårt att fortsätta att inkludera länder i centret 
och det finns idag inga planer på att ta in något nytt land. Det finns inte heller planer på att 

flytta över Shared Service verksamheten till något annat land för kostnadsbesparingar enligt 
Tore. Han menar på att det är för låga kostnadsbesparingar i jämförelse till den risk som 

medföljer att förflytta kontrollen externt.  

 

Informationsflöde 

Tore nämner att det inte är så mycket kommunikation från ledningens håll till centret men 
att den kommunikationen som sker fungerar bra. Den information som medarbetarna inom 

centret får från ledningen sker främst genom deras avdelningschef. Kommunikationen 
mellan ledningen och centret sker främst genom Tore själv till och från chefen för Shared 

Service Centret som sedan för det vidare till övriga medarbetare vilket betyder att 
medarbetare inom centret knappt har någon direktkontakt med ledningen själva. 

 

Han upplever att samarbetet inom centret är bra och tror att upplevelserna är spridda hos 

övriga medarbetare i organisationen. På frågan om Tore anser att relationerna är viktiga för 

företagets effektivitet så säger han att de är ganska viktiga som en del i hela 
flödeseffektiviteten i supportprocesserna. De är däremot väldigt viktigt att behålla en bra 

relation och kontakt mellan avdelningarna. Utan bra relationer och ömsesidig respekt kan 
inte problem lösas och att det märks ganska tydligt när det inte fungerar. Något som har 

gjorts för att förbättra relationer var att vardera lands SPOC bjöds in till huvudkontoret i 
Stockholm för en dag tillsammans med de anställda i centret. De anställda fick möjlighet till 

att lära känna varandra och fick ansikten på sina kollegor runt om i världen, något som Tore 

anser var bra för relationerna.  

 

Han berättar att fler av kontoren har aktiviteter för att öka samhörigheten men att då de 
anställda på Shared Service Centret av naturliga skäl inte medverkar. Det är inte lika 

betydelsefullt att ha liknande aktiviteter på huvudkontoret. ”… och här på huvudkontoret så 
är ju inte det, det är inte riktigt relevant sådär, det är inte det som är grejen” (Tore, 2018). 

Han berättar även att samhörigheten möjligtvis brister i just Shared Service Centret men att 

den kontinuerligt förbättras och det är något som kan jobbas på.  
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”Men jag tror att det handlar om att de ska väl vara lite mer synliga 
externt, kan vara så att dom ska ut och resa lite ibland. Träffa folk på 

kontoren, och se lite mer hur det är i verkligheten, och inte bara hur det 
borde vara enligt deras processkarta.”  

(Tore, 2018). 
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5.2.1.2	Respondent	2.	Soile		

Upplevelser av SSC 

Soile, nuvarande deltids Administration och HR SPOC i Finland (före detta Administrative 

& Finance Manager) berättar att hon fick den första informationen om implementationen av 
Shared Service Centret under 2015 av företagets verkställande direktör i Finland. 

Tillsammans med den verkställande direktören planerade hon och hennes kollegor en 
tidsplan för personalavvecklingen. 

 

Hon berättar att hon kunde ana framtida förändringar innan hon nåddes av informationen 
då de lokalt inte fick investera i systemförbättringar. Med standardiseringen följde ny 

information vilket hon hade oro inför. Hon berättar även om en osäkerhet under de första 
stegen av processen då hon visste om att förändringen skulle leda till nya kollegor och då 

även eventuella språkbarriärer. Hon berättar att omstruktureringen inte endast har påverkat 
henne som jobbar med de administrativa uppgifterna utan Mercuri Urval som helhet.  

 

 Fortsättningsvis berättar om vikten av samhörighet på företaget ”… Konsulternas jobb är så 
krävande att man måste ha hög samhörighet och motivation för att bli en bra konsult” 

(Soile, 2018). Vidare berättar hon att uppfattningen av Shared Service Centret är att det är 
något som sker i bakgrunden. ”… det går på sitt egna spår” (Soile, 2018). Hon anser att de 

bakomliggande processerna inte är något som är betydelsefullt för konsulternas arbete utan 
det som är viktigt är att de vet om att någon tar hand om det. Däremot uppfattar hon arbetet 

inom centret som tungt och berättar om att det har hänt mycket i personalomsättningen, 
däribland har de två senaste cheferna för centret slutat efter cirka två år vardera.  

 

 Hon upplever att samhörigheten i och mellan teamen är bra då mycket arbete sker över de 
officiella teamen. Hon upplever även samhörigheten till den Centrala Administrationen där 

Shared Service Center inkluderas som hög då den gemensamma fokusen är kunderna. På 
frågan om Soile har någon uppfattning om hur medarbetarna i Shared Service Centret känner 

samhörighet till företaget så säger hon att hon är osäker. Hon tror att den har ökat 
kontinuerligt sedan implementeringen och berättar att flera av de hon känner inom centret 

trivs bra.  
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Arbetsprocesser 

Då Soile är kontaktperson för de finska kontoren mot Shared Service Centret sker mycket av 

den direkta kontakten mellan dessa avdelningar via henne. Den huvudsakliga kontakten sker 
genom hennes kontaktperson i centret vilket hon anser ha en bra kontakt med. Hon anser 

därför att flera av hennes arbetsmetoder fungerar bra men att det är märkbart att vissa 
anställda, främst Team Leaders, har fått mer arbete på sina bord. Effektiviteten i detta 

avseende har således inte förbättrats. Det var även mycket enklare att kommunicera med 

ekonomi och personaladministrationen när de var en del av samma kontor men hon är även 
öppen till att detta kan ha göra med att hon själv är van vid en typ av arbetsprocess och att 

det då är nya rutiner som gör att hennes arbete ineffektiviseras.  

 

Om effektiviteten i helhet idag jämförelse med innan implementeringen har förbättrats har 
hon svårt att besvara. Det kan mycket vara så att effektiviteten har förbättrats för 

organisationen som helhet men då förändringen till största del har handlat om uppgifter som 

sker i bakgrunden så är det svårt för konsulter och övrig personal som inte ser dessa processer 
att veta.  

 

Informationsflöde  

Soile anser att kommunikationen har varit stabil under implementeringsprocessen och att 
den har ökat mellan till exempel Team Leaders och konsulterna då de tillsammans behöver 

lära sig de nya processerna och systemen. För att förbättra arbetet med Shared Service 

Centret och de lokala kontoren så tycker Soile att konsulterna bör ha mer insyn i de 
administrativa arbetet så som den aktuella lönenivån då de jobbar på en resultatbaserad lön.  

 

För att förbättra informationsflödet bör även relationerna bör utvecklas. Genom att 

huvudsakligen kommunicera genom mail så medkommer tolkningsrisker till skillnad från 
om   kommunikation skulle ske ’Face to Face’. För att förbättra detta föreslår hon fler 

satsningar på kommunikationen mellan kontoren. Vidare föreslår hon regelbundna möten 
med centraladministrationen eller Shared Service Centret för att lättare kunna gå igenom 

framtida planer och få ansikten på sina kollegor och således förbättra 

kommunikationskanalerna.  
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Hon anser även att detta blir en viktig del att bibehålla sina relationer. Hon nämner att 

företagets varumärke ”It’s all about people” inte bara speglar sig gentemot deras kunder utan 

även internt. Hon upplever att företaget har en bra grund när det gäller just relationer i 
företaget och anser att relationerna blir en viktigare del i företaget på grund av det 

teambaserade arbetet och den industri de är verksamma inom. Soile berättade att hon inte 
upplever en skillnad lokalt i relationerna efter implementeringen men att de överstigande 

relationerna bör förbättras. Genom att stärka relationerna mellan teamen kan information 
ges ut samtidigt till samtliga anställda. 
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5.2.1.3	Respondent	3.	Susanne		

  

Upplevelser av SSC 

Susanne var själv inte anställd på företaget under beslutet eller början av 
implementeringsprocessen av centret men har flera tidigare erfarenheter av Shared Services. 

Hon kan föreställa sig att förändringen gjordes för att det annars blir för spretigt med 
ekonomifunktioner i olika länder i en sådan stor koncern. ”De lever gärna sitt egna lilla liv” 

(Susanne, 2018). 

  

Susanne anser att det är viktigt att centret integreras med resterande företaget och att alla 

processer koordineras: “Fallerar en del fallerar det på slutet också för att de hänger ihop” 
(Susanne, 2018). Det är relationer på längre distans som Susanne anser primärt bör 

förbättras. Om relationerna förbättras så kan de lättare informera och förbättra kunskapen 
om hur Shared Service Centret ska användas. Ett förslag till att förbättra relationerna är att 

åka till de kontor de är ansvariga över för att informera lokalt. Information som skickas via 

mail kan lättare ignoreras om mottagaren inte har träffat avsändaren. Genom att åka och 
träffa sina kontaktpersoner och visa upp sig regelbundet stärks banden menar hon.  

  

Hon säger att relationerna till hennes kontaktpersoner i de svenska och finska kontoren är 

väldigt bra, trots att hon själv inte pratar finska så kallar hon Finland för ett föredöme. 
Mycket av arbetet underlättas av hennes goda kontakt och kommunikation med sin SPOC i 

Finland. Hon berättar dock om kollegor inom centret som inte har lika bra relation till sina 
länders kontaktpersoner och att arbetet då blir mycket tyngre. Motsättningarna kan bland 

annat bero på personkemi eller en oförståelse kring vad de i centret jobbar med och vad de 

faktiskt ska hjälpa till med.  

  

Hon berättar att hon känner en samhörighet till Mercuri Urval men att denna samhörighet 
är till KMR och Shared Service Centret och inte till kärnverksamheten eftersom att den är så 

pass separerad från deras verksamhet. Hon upplever att det är upp till varje SPOC att i 
respektive land ge en positiv syn av centret till konsulterna. En eventuell förbättring av 

samhörighet till konsulterna sker genom förtroende vilket är en långsiktig möjlighet enligt 

Susanne.  
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”Förtroende det får man inte, det måste man förtjäna” 

(Susanne, 2018).  

  

Arbetsprocesser 

Susanne har främst hand om rapportering och momser tillsammans med sin SPOC i Finland. 
Hon upplever att de generella fördelarna med en centralisering av stödfunktionerna är att 

det kommer bli möjligt att renodla, effektivisera och således få bättre kontroll över 
materialet. Centret har inget med kärnverksamheten att göra utan sköter mest siffrorna. Hon 

berättar att företagets nuvarande mål med centret är att hämta hem bolag till det och 

implementera nya system i de länder de har hand om, det läggs även vikt vid att hålla 
rapporteringstider. Dessa mål är satta och förmedlade utav organisationens stab samt 

företagets CFO.  

  

Under intervjun med Susanne berättar hon att hon tror att implementeringen av Shared 
Service Centret kan vara ett känsligt ämne i länder där personal har fått sluta. Hon berättar 

även om svårigheter med vissa lokala kontor där personalen inte vet vad de själva ska göra 
och vilka uppgifter som ska skickas till centret. Ofta skickas för mycket uppgifter till centret 

som egentligen ska lösas på respektive kontor vilket kan skapa konflikter. Det kan vara lättare 

för anställda utomlands att kritisera arbetet i och med att det är så stora avstånd mellan dem.  

  

Det verkar även råda missförstånd för några länder om vad det är som ett Shared Service 
Center ska göra. Tanken är att centret ska arbeta transparent i samtliga länder och således 

inte ta hänsyn till landspecifika regler och villkor som de inte har kunskap om. Susanne 
utrycker detta som att ”vi kan inte göra små specialdealer, det funkar väldigt illa” (Susanne, 

2018). Hon menar även att centret befinner sig i en relativt utsatt situation då de ständigt 

har krav på sig att levererar tjänster från och till olika ställen som de måste se till att pussla 
ihop. De får även större krav på sig då vissa länder tror att centret ska assistera med allt vad 

gäller administration- och ekonomifunktioner, vilket inte stämmer. Centret har ett regelverk 
som de måste följa och då går det inte att vara alla till lags enligt Susanne.  

 

Informationsflöde 

För Susanne är det viktigaste för en bra kommunikation att informationen är korrekt, 

relevant och snabb. Kommunikationen bidrar till företagets effektivitet och då främst för att 



 

 

 

55 

ett Shared Service Center främst är beroende av information för att kunna leverera. När hon 

beskriver kommunikationen i företaget säger hon ”Det är så att SSC hamnar ofta lite sådär 

på sidan. Vi har ju ingenting med själva verksamheten att göra” (Susanne, 2018). Hon 
berättar även att den kan kännas opersonlig. Den allmänna informationen kommuniceras på 

ett bra sätt till centret men att det kanske inte alltid är relevant. Informationen kan haka upp 
sig emellanåt och då är korridorsnacket snabbare. Inom centret blir det mycket information 

och mycket annat prat på grund av det sättet de arbetar på, mycket folk på en liten yta. Ett 
förbättringsområde för kommunikationen är sättet de kommunicerar på. Ofta är det bara 

småfrågor som lätt försvinner i mailkorgen och då är det lättare att använda sig av 

chattprogram som är mycket smidigare.  

  

I de länder där samarbetet fungerar sämre blir arbetsbördan som tidigare nämnt tyngre, det 
händer att dessa länder uttrycker det som att de inte vill genomföra vissa arbetsuppgifter 

som de anser vara centrets ansvar, men som egentligen inte är fallet. Susanne tror det beror 
på att man i dessa länder inte har fått information om vad ett Shared Service Center faktiskt 

är och vad de har för uppgifter. Susanne personligen har inte så stor kontaktyta utåt utan 
kommunicerar till största del med sin SPOC i Finland, hon anser dock att kontaktytan utåt 

från centret är viktigt “Om vi inte får svar kan vi inte göra ett bra jobb” (Susanne, 2018). Hon 

anser även att kommunikationen är viktigt för att ständigt ha en dialog utåt och därmed 
konstant stämma av att allt görs som det ska.   

  

Mellan centret och övriga avdelningar är kommunikationen i vissa fall komplicerad, eftersom 

de utanför centret inte vet vem de pratar med i centret kan det hända att mail åker i 
papperskorgen direkt utan att ha blivit läst. Susanne menar på att det skulle vara svårare att 

ignorera mail om de anställda faktiskt visste vem de pratade med samtidigt som det skulle 

vara lättare att ta det över telefon om det skulle behövas. Hon tycker att det är extremt viktigt 
att man har ett ansikte på den personen som centret jobbar med och vice versa. För att 

förbättra detta försöker centret börja använda skype for business som underlättar en 
snabbare och mer smidig kontakt utåt.  
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5.2.1.4	Respondent	4.	Ewa		

 

Upplevelser av SSC  

Ewa berättar att den allmänna uppfattningen av Shared Service Centret är att det är något 
som sker i bakgrunden. Hon menar att centret möjligtvis inte bidrar direkt till 

kärnverksamheten utan att det bidrar till att verksamheten överlever genom att ha koll på de 
ekonomiska målen, kostnader och intäkter. Hon anser att medarbetarna på centret är 

hjälpsamma men att det finns svårigheter då strukturen inte riktigt är på plats ännu. Det kan 

även vara en viss osäkerhet kring om centret vet hur de ska göra sakerna så att det även blir 
bra för medarbetarna på de lokala kontoren. För henne är Shared Service ett hjälpcenter som 

ska förenkla för hennes arbete och att de kanske inte är överens om vad som önskas och vad 
tanken är.  

  

”Mycket har ju blivit bra och mycket är sånt som utifrån min sida inte 

är som jag skulle vilja ha det” (Ewa, 2018).   

  

På frågan om de anser att relationer är viktiga på företaget svarar Ewa att det är väldigt 

viktigt. ”För att man ska kunna samarbeta och nå samma mål så behöver man ju ha bra 
relationer till varandra” (Ewa, 2018). Genom relationerna som skapas kan medarbetarna 

hjälpas åt att ha bättre förståelse. Om det är något som blir fel så är det lättare att lösa det 
när en själv vet vem som personen ska samarbeta med. Hon säger också att relationerna är 

viktiga för organisationens effektivitet ”… för att vara effektiv så ska det vara snabba 
beslutsvägar” (Ewa, 2018). Vidare berättar hon att hennes relation gentemot medarbetarna 

i Shared Service Centret är bra och att det är de bakomliggande systemen och arbetssätten 

som bör förändras.  

  

Vidare berättar Ewa att hon känner en hög samhörighet till företaget och är själv stolt över 
vad det står för. Däremot kan hon anta att känslan av samhörighet är beroende av vilken 

avdelning medarbetaren jobbar på och att då inhyrda konsulter i Shared Service Centret i 
synnerlighet kan känna en mindre samhörighet än de som är fast anställda. Hon berättar 

även att hon känner en högre samhörighet till andra kontor i Sverige än till Shared Service 

Centret. Vidare berättar hon att känslan av samhörighet kan påverka effektiviteten i 
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företaget. Om en medarbetare inte känner en samhörighet till företaget kanske inte denna 

bryr sig lika mycket om det blir fel eller om det blir gjort i tid.  

   

Arbetsprocesser   

Ewa anser att ledningen var tydliga med anledningarna till varför företaget valde att 
implementera centret och berättar att det var för att kunna ha allt på ett ställe, ha samma 

underlag till alla länder samt att hålla nere kostnaderna. Enligt hennes vetskap arbetar 
centret med den delen av faktureringen som inte sker via hennes system, de har hand om allt 

som rör ekonomi, löner och även andra HR frågor. Hon berättar även att hon kunde ana att 

det var på gång innan den officiella informationen om implementeringen gick ut till 
medarbetarna. Vidare berättar hon redan då antog att det skulle bli besvärligare för kontoren 

som är vana vid att ha en person på plats som vet allt och kan svara på ens frågor direkt. Ewa 
tror även att hennes kollegor anser att det har blivit svårare då effektiviteten och nåbarheten 

har försvårats för deras sida men att den antagligen samtidigt har förbättrats för 
stabsfunktionerna som behöver de uppgifterna.   

  

”Jag tror att det är vi på golvet som bara upplever att det är jobbigare eller sämre 

effektivitet eftersom vi inte har de så nära och inte kan nå dem enligt deras regelverk på 

samma sätt som man skulle vilja” (Ewa, 2018).   

  

Hon berättar även om vissa svårigheter att kontakta sina kollegor inom Shared Service 
Centret. Den huvudsakliga kontakten till centret sker mestadels via den interna portalen till 

en centrets gemensamma mailbox. Detta innebär att det många gånger tar längre tid än vad 
det hade kunnat göra genom att ha direktkontakt med en specifik kollega inom centret.   

  

”Ja i min värld så vore det bättre om jag fick veta exakt vem jag skulle 
vända mig till. När det gäller det här så vänder jag mig till henne och 

är det det här så vänder jag mig till honom direkt. Att man skulle 

kunna kommunicera direkt med personerna istället för att 
kommunicera med den mailboxen” (Ewa, 2018).   
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Informationsflöde  

För henne är det uppdelningen av Stockholmskontoren som har gjort mest skillnad för 

relationerna till Shared Service Centret. Tidigare arbetade de två Stockholmskontoren på 
samma kontor vilket har påverkat relationerna till det sämre efter flytten då de inte längre 

träffar varandra dagligen. Däremot verkar hon har förståelse för uppdelningen då hon tror 
att anledningen för flytten var att Stockholmskontoret hade möjlighet bolla sina saker direkt 

till Shared Service Centret, till skillnad från de resterande kontoren.   

  

Ewa tycker att kommunikationen är väldigt betydelsefull. ”Det är ju det som gör att det 

fungerar om alla vet vad som förväntas och vad man ska göra” (Ewa, 2018). Vidare nämner 
hon att kommunikationen i organisationen skulle kunna vara snabbare men att den ofta 

fungerar bra. Det som skulle kunna förbättras är kommunikationen samt nåbarheten genom 
att bland annat dela mer information från ledningen och även från Shared Service Centret 

när de gör förändringar.   

  

Ewa berättar även att denna kommunikationsmetod gör det svårare då avsändaren inte får 
någon bekräftelse på att det har skickats eller om någon faktiskt har läst mailet. Detta skiljer 

sig åt från metoden att nå kollegor mellan kontor då rutinen är att skicka ett mail direkt till 

personen alternativt till kontorets Team Operations Coordinator. Även kommunikationen 
från centret sker via mail eller via telefon direkt till mottagaren alternativt ibland direkt till 

Office SPOC och inte via en kontorsgemensam mailbox som är fallet för all kommunikation 
till centret.  

  

”Jag tror att man skulle kunna hjälpas åt med mycket mer om vi hade lite mer 

direktkontakt” (Ewa, 2018).   

  

Ewa menar även att det är viktigt för informationsflödet att vara effektiv för att kunna få 

snabba beslutsvägar. Hon tycker att det ska gå snabbt att nå varandra när kontor behöver 
fråga eller diskutera någonting med centret. När informationen numera hamnar i en 

gemensam gruppbox vet kontoren inte vem de hamnar hos i centret, detta får henne att tycka 
att samarbetet fungerade bättre förr när de kunde förstå och hjälpa varandra bättre och 

därmed skapa fungerande relationer. Hon menar att om alla vet vad som förväntas och vad 

som ska göras vid bland annat förändringar skulle det förenkla samt effektivisera samarbetet 
med centret.  
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Analys	

 

Detta kapitel har till syfte att analysera kring samverkan på Mercuri Urval. Kapitlet inleds 

med en övergripande analys kring hur samverkan ser ut till respektive från Shared Service 
Centret som är implementerat på företaget. Vidare följs analyser kring strukturbeslut, hur 

skillnader i mål och verksamheter gör sig påminda i samverkanprocesserna. Vidare följs 
analys kring samordningsmekanismer, integrationen och möjliga transaktionskostnader 

som har uppkommit efter implementeringen. Analysen avslutas med en SWOT-analys.  

 

 

6.1.	Samverkan	på	Mercuri	Urval	

Före omorganiseringen arbetade företaget landspecifikt vilket för Mercuri Urvals del innebar 
att vardera kontor hade en egen administrativa struktur. Dessa avdelningar utförde då 

arbetsuppgifter inom bland annat ekonomihantering och IT (Tore, 2018).  

 

I samband med centraliseringen flyttades ansvaret av dessa arbetsuppgifter till den 

gemensamma stödfunktionen på huvudkontoret (Mercuri Urval, 2015). Vid en 
implementering av ett Shared Service Center så minskar kraven hos medarbetarna men 

följden blir istället ett ökat behov av samordning (Thylefors, 2007). Det kan med andra ord 
tänkas att det ställs högre krav på samverkan inom organisationen efter den omstrukturering 

företaget har gått igenom. Exempelvis behöver kontoren idag skicka uppdrag om lön till 

centret vilket tidigare har skötts på det enskilda kontoret (Ewa, 2018).   

 

För att vidare förstå skillnaden mellan Mercuri Urvals dåvarande och nuvarande 
organisationsstruktur kan en jämförelse göras med Mintzbergs fem konfigurationer 

(Mintzberg, 1983).  
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Figur 6.1: Bild över Mintzbergs fem konfigurationer (Mintzberg, 1983 s.11) 

 

I vårt fallföretag dåvarande organisationsstruktur kan varje lands ledning ses som 

mellancheferna då de arbetade mellan ledningen på huvudkontoret och ett specifikt land. I 

jämförelse med den nya organisationsstrukturen har dessa lager av mellanchefer skalas av 
denna del av organisationsstrukturen har idag inte lika mycket inflytande.  

 

Annat gäller för service- samt teknostrukturen. Skillnaden från tidigare är dels att det läggs 

större fokus kring dessa två delar idag i jämförelse med tidigare då de är separata delar av 
den nuvarande organisationsstrukturen. Ytterligare en skillnad är att de båda idag ligger 

direkt nedanför ledningen i den hierarkiska ordningen. Tidigare har de i princip kunnat ses 
som en del av kärnverksamheten och då som mellanchefernas ansvar då arbetsuppgifterna 

del en viss del har legat hos konsulterna. 

 

Det som leder fram till en passande slutgiltig struktur för företaget är de fem strukturbesluten 

som tas upp i nästkommande del av analysen.  

 

6.2	Strukturbeslut	

Hur kommunikationsprocessen ser ut i organisationen och hur väl det går att undvika de 

problem och utmaningar som nämns i Shannon och Weavers modell (1949) beror till stor del 
på företagets struktur (Renani, Ghaderi & Mahmoudi, 2017). Stanford (2007) pratar om fem 

faktorer som spelar in på en organisations strukturbeslut; hastighet, integration, flexibilitet, 
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specialisering samt kontroll. Dessa fem faktorer kan ha stor betydelse för förståelsen av 

kommunikationsprocessen på Mercuri Urval som nyligen har genomgått en 

omstrukturering. 
 

6.2.1	Hastighet		

Denna faktor visar på om den valda strukturen kommer möjliggöra ett snabbt beslutstagande 

och en snabb leverans av varor och tjänster (Stanford, 2007). Med kommunikationens 
hastighet i åtanke anser de intervjuade medarbetarna att den inte har förbättrats avsevärt 

sedan implementeringen. Susanne (2018) berättar bland annat att informationen kan haka 
upp sig till centret på grund av att den information som skickas inte alltid är relevant. Det 

kan som tidigare nämnt försvåra det för medarbetarna att prioritera informationen och då 

ineffektivisera deras arbetsprocesser. Detta innebär i sin tur att centret kan bli inkapabla till 
att leverera sina tjänster på ett snabbt och smidigt sätt till övriga avdelningar, vilket därmed 

drabbar hela företaget. Tore (2018) poängterar dock att det finns områden som fortfarande 
utvecklas i centret.  

 
Dock så har styrbarheten förbättrats enligt Tore (2018). Genom att vara lokaliserade på 

samma kontor som centret är det lättare för ledningen att genomföra förändringar och 

applicera nya processer. Detta beslutsfattande har därmed förbättrats i jämförelse med 
tidigare. Det kan också tänkas att denna kommunikationskanal i samband med 

beslutfattande prioriteras med hänsyn till organisationens helhet. Trots att inte samtliga 
informationsflöden har förbättrats kan det tänkas att denna omstrukturering har gjort det 

lättare för företaget att anpassa sig till den rådande externa marknadssituationen.   
 

6.2.2	Integration	
Faktorn ‘integration’ inkluderar informationsflödet samt relationerna mellan avdelningarna. 

Dessa beståndsdelar kan tänkas ha en avgörande roll för hur pass integrerat Shared Service 

Centret är dels i företaget som helhet men också i kommunikationsprocessen. För att detta 
strukturbeslut ska uppnå maximal nytta är det viktigt att företagen bland annat bestämmer 

vilka avdelningar som ska centraliseras respektive decentraliseras (Stanford, 2007).  
 

Mercuri Urvals omstrukturering innebar i många nivåer en centralisering av arbetsuppgifter 
till Shared Service Centret. Istället för ett fåtal ansvariga för ett kontors eller lands 

ekonomifunktioner skickas denna information till centret och delas upp mellan dessa 

medarbetare. Det kan tänkas att den tidigare uppdelningen samt ett konstant 
informationsflöde från de inkluderade länderna var mer gynnsamt för kommunikationen då 
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alla avdelningar på ett eller annat sätt var delaktiga i kärnverksamheten. I dagsläget när alla 

dessa funktioner är samlade på ett ställe har de inte längre lika stark koppling till den 

huvudsakliga verksamheten och det kan diskuteras om det inte uppfattas lika betydelsefullt 
att upprätthålla och samtidigt utveckla kommunikationen på samma sätt till denna 

avdelning.  
 

Å andra sidan valde företaget troligtvis att centralisera just dessa funktioner för att det skulle 
bli lättare att fokusera på kärnverksamheten och inte stödfunktionerna och därmed 

maximera effektiviteten (Kron & Wallberg, 2015). Enligt Soile (2018) är det inte viktigt för 

konsulterna att själva utföra de administrativa processerna utan de behöver endast vara 
medvetna om att de blir utförda. Detta kan visa på att det inte läggs så mycket fokus på 

informationsflödet och kommunikationen mellan konsulter och centret men att det i vissa 
fall eventuellt inte heller är nödvändigt.  

 

6.2.3	Flexibilitet	
‘Flexibilitet’ inkluderar hur arbetsuppgifterna ska utformas för att maximera flexibiliteten 
och hur dessa ska anpassas till företagets valda struktur (Stanford, 2007). För att detta ska 

fungera kan det tänkas vara centralt att arbetsuppgifterna kommuniceras tydligt från 

exempelvis ledningen till de anställda för att de ska veta vad deras uppgifter är. I Mercuri 
Urvals fall var en av de mest framträdande förändringarna vid omstruktureringen en 

standardisering av arbetsuppgifter. Det anses vara nödvändigt för att kunna säkerställa 
kvaliteten på tjänsterna (Kondo, 2000). Denna standardisering framstod som en betydande 

förändring för företagets arbetsprocesser, både i centret men också för de övriga 
avdelningarna. Eftersom det var en så pass stor förändring är det med högsta sannolikhet 

viktigt för ledningen att tydliggöra och framföra information om dessa nya processer, inte 

minst för att öka förståelsen för vad centret gör.  
 

6.2.4	Organisationsidentitet	

Det faktum att de anställda inte vet om de ska se Shared Service Centret som en helt 

självständig enhet eller ej drabbar även Stanfords (2007) nästa faktor, 
organisationsidentiteten. Hur ska centret kunna identifiera sig med Mercuri Urval när de 

flesta verkar tycka att det fungerar och ska fungera som en separat juridisk enhet?  
 

Trots att både Ewa och Susanne tidigare har jobbat på samma kontor har de olika syn på 

organisationens identitet. Ewa (2018) säger att hon är stolt över det varumärket hon jobbar 
för, samtidigt som Susanne (2018) säger att hon inte känner allt för stor koppling till 
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företagets mål och visioner. Detta kan vara en bidragande faktor till att kommunikationen 

ser så pass olik ut beroende på vilken avdelning man jobbar på. Orsaken till detta kan vara 

att de avdelningar som känner större koppling till varandra förmodligen har en mer 
okomplicerad kommunikation då de vet att de jobbar mot samma ändamål och därmed 

förstår varandra bättre. I flera fall har intervjupersonerna vittnat om att centret blir 
separerade från resterande företag, vilket även gäller kommunikationsprocessen. Det kan 

även tänkas att uppfattningen om att de har en opersonlig kommunikation gör det svårare 
för centret att identifiera sig med företaget som helhet.  

 

6.2.5	Kontroll	

En utmaning för kommunikationsprocessen på Mercuri Urval är som tidigare nämnt att 

Shared Service Centret i många fall ses som en helt separat enhet, vilket det inte är. Enheten 
tillhör fortfarande företaget och det blir därför viktigt att inte helt tappa kontrollen över de 

anställda inom centret och deras resultat. Dock har ledningen ingen direkt övervakning över 
centret. 

 
I och med omorganiseringen har ledningen valt att minska de hierarkiska nivåerna och 

därmed delegera ut en del av kontrollen och ansvaret till vad Mintzberg (1983) kallar för 

mellanchefer. Shared Service Centret har en egen chef som ansvarar över enheten. Denna 
person står i direktkontakt med företagets ledning och blir därmed den person som för 

information mellan parterna. Detta kan påverka kvaliteten på kommunikationen mellan 
centret och ledningen då risken för tolkningsmisstag ökar. Det kan förklaras med att det är 

fler personer som kan behöva tolka och förstå informationen innan den förs vidare vilket kan 
öka risken att minst en person inte har tolkat meddelandet korrekt. 

 

Dock hade ledningen behövt gå igenom ännu fler steg för att informationen skulle nå centret 
med den tidigare strukturen som hade fler hierarkiska nivåer. Detta kan tolkas som att den 

nya strukturen trots allt har varit mer gynnsam för företagets informationsflöde, även om det 
fortfarande kan finnas utmaningar.  

 
 

6.3	Skillnader	i	mål	och	verksamhet	

Då samverkan kan beskrivas som att åstadkomma något gemensamt (Axelsson & Bihari, 

2013) kan detta styras av hur organisationen styrs mellan medarbetarna. En bidragande 
faktor till om samverkan kan ses som effektiv blir därför organisationsidentiteten. Detta 
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begrepp inkluderar frågor gällande tillhörighet samt gemensamma föreställningar och kan 

även användas för konfliktreduktion (Alvesson & Björkman, 1992). Flertalet författare har 

konstaterat risker i en uppdelning av avdelningar och olika verksamhetsmål (Axelsson & 
Bihari Axelsson, 2013; Bergeron, 2003; Davis, 1991).  

 

Samtliga respondenter vittnar om att skillnader i mål och verksamhet gör det svårare att 
samarbeta med Shared Service Centret. Susanne (2018) berättar att hon upplever en högre 

samhörighet till sin egen avdelning till skillnad från företagets kärnverksamhet. Detta skulle 

kunna bero på att individer oftast favoriserar samhörigheten med sin egen grupp eller 
verksamhet än med en annan vilket i sin tur skulle kunna leda till koordineringsproblem med 

centret (Tajfel & Turner 1979). Intervjupersonerna förklarar att bristen på integrering och 
samordning med resten av företaget till största del beror på att företagets övergripande mål, 

visioner samt verksamhet är så pass separerad från centrets mål och verksamhet.  

 

“Det är så att SSC hamnar ofta lite sådär på sidan. Vi har ju ingenting 
med själva verksamheten att göra” (Susanne, 2018). 

 

Även Ewa (2018) instämmer i detta när hon berättar att hon känner en starkare samhörighet 

till de övriga kontoren i Sverige i jämförelse till huvudkontoret och Shared Service Centret. 

Från intervjuerna kan det således tolkas att distansen mellan Shared Service Centret och 
kärnverksamheten i sig har gjort det svårare att relatera till det arbetet centret utför och 

tvärtom. Det har sedan omstruktureringen då uppkommit en oförståelse och distans mellan 
kollegorna som idag verkar hindra delar av arbetsprocessernas effektivitet.  

 

6.4	Samordningsmekanismer	

Sett till Mintzbergs (1983) fem samordningsmekanismer är Mercuri Urvals nya struktur 

främst fokuserad på ‘Standardiserade arbetsprocesser’ samtidigt som mindre fokus har lagts 

på resterande mekanismer. Det som har kunnat uppmärksammas i Mercuri Urvals fall är att 
denna standardisering har lett till enklare samordning från ledningens sida men att denna 

fördel inte visar sig lika tydligt mellan de lokala kontoren och centret. Detta kan bero på att 
det kan vara svårare att anpassa sig till avdelningar som inte har fullständig kunskap om vad 

avdelningen gör samt vad de kan förvänta sig av den i form av tjänster. Soile (2018), som inte 
jobbar inom centret, berättar att hon kände en viss osäkerhet i början gällande de nya 
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systemen. Denna osäkerhet, som kan bero på brist av kommunikation, kan göra att 

avdelningar får det svårt att anpassa sig till varandra, vilket enligt Mintzberg (1983) är 

grundläggande för samordning.  

 

Något som de anställda på lägre hierarkisk nivå som intervjuats på Mercuri Urval inte har 

vittnat om är risken för minskad motivation som följd av att jobba med standardiserade 
arbetsuppgifter (Kondo, 2000). Företagets CEO nämner visserligen att han tror att 

motivationen till viss del kan avta när en anställd börjar jobba med standardiserade 

uppgifter. Dock beror detta sannolikt på vad individen jobbade med innan samt hur delaktig 
denna känner sig inom organisationen. Motivationen att lära sig och förstå de nya systemen 

och processerna är även grundläggande för hur väl det nya centret kommer kunna samarbeta 
med resterande avdelningar. Har dessa avdelningar bättre förståelse för hur SSC jobbar är 

sannolikheten att samverkan mellan dessa utvecklas till det bättre. Vidare kan valet av just 
SSC som ny struktur ses som självklart om ett företag som Mercuri Urval vill lägga störst 

fokus på att standardisera sina arbetsprocesser. Detta då implementeringen av ett Shared 

Service Center huvudsakligen innebär att en organisation centraliserar och standardiserar 
ett visst antal stödfunktioner 

 

Det kan även tänkas att mekanismen ‘direkt övervakning’ (Mintzberg 1983) har förbättrats 

sedan implementeringen då det till synes är enklare att övervaka anställda som jobbar med 
koordinerade uppgifter som inte är avsevärt varierade. Trots att Mercuri Urval har lagt 

största fokus på standardisering av arbetsprocesser förefaller det vara nödvändigt för alla 
mekanismer att samverka för att skapa effektiva arbets- och kommunikationsprocesser.  

 

6.5	Integration	och	kommunikation	

Vikten av att bibehålla bra relationer i en organisation är känt sedan tidigare (Berntson & 

Härenstam, 2010), men hur påverkas dessa av att en ny enhet implementeras i ett företag? 

Och hur går företaget till väga för att integrera samt koordinera denna enhet med resterande 
företaget? Samtliga respondenter i vårt fallföretag har varit tydliga med att poängtera att 

relationer är betydelsefulla för organisationens effektivitet. Även deras logga ‘It’s all about 
people’ pekar på vikten av att värna om människor och deras relationer, både internt och 

externt. Dessa relationer bör även vara väl sammankopplade för att avdelningarna ska kunna 
koordineras med varandra och därmed skapa en homogen organisation (Lawrence & Lorsch, 

1967). 
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Det är grundläggande att bygga upp relationer mellan avdelningar, de anställda och 

ledningen för att skapa förtroende och en fungerande integrering av samtliga avdelningar 

(Hammarström, Hemmingsson & Rahm, 2008). Något som har uppmärksammats under 
intervjuerna är att relationerna mellan Mercuri Urvals Shared Service Center och övriga 

avdelningar inte alltid är helt felfria, mycket beror på en bristande kommunikation samt att 
de flesta inte har full kunskap om centrets arbetsuppgifter och syfte (Susanne, 2018). 

 

Det kan tänkas att skillnaden mellan centrets verksamhet och kärnverksamheten skapar ett 

avstånd mellan företagets medarbetare och att centret därmed ses som en isolerad del i 

organisationen. I vårt fallföretag verkar detta ha lett till en oundviklig oförståelse mellan 
avdelningarna där de inkluderade länderna i centret har svårt att anpassa sig till de nya 

arbetsmetoderna. Bergeron (2003) förklarar att en känsla av ‘vi mot dem’ är en vanlig negativ 
följd när företag väljer att implementera ett Shared Service Center som då även påverkar 

integrationen av denna enhet med resterande företag. Denna känsla kan även skapa 
samarbetsproblem mellan enheter, framförallt när det inkluderar en nyligen implementerad 

enhet, som Mercuri Urvals Shared Service Center (Puranam, 2018 ; Axelsson & Bihari 
Axelsson 2013). För att åtgärda detta kan vissa förändringar behöva göras dels i 

kommunikationsprocessen som kan ses som en viktig del i integrationen och koordineringen 

av en enhet. För att se vilka åtgärder som kan behöva göras kan det vara intressant att med 
hjälp av en kommunikationsmodell uppmärksamma på vilka nivåer problem i 

kommunikationsprocessen kan uppstå.  

	

6.5.1	Shannon	och	Weavers	kommunikationsmodell		

Med utgångspunkt i Shannon och Weavers tre nivåer av problem som kan uppstå vid 

kommunikation kan vi undersöka hur kommunikationen fungerar mellan Shared Service 
Centret och de övriga avdelningarna. Som nämnt tidigare sker kommunikationen främst över 

en intern mailbox till centret och via mail från centret. Då våra intervjuer har visat på en del 
brister i kommunikationen till och från Shared Service Centret kan vi använda denna modell 

för att förstå hur kommunikationsprocessens noggrannhet och effektivitet kan utvecklas. 
Genom att göra denna indelning av de möjliga kommunikationsproblemen är förhoppningen 

att enklare kunna definiera problemen och då även se dess förbättringsmöjligheter. Dessa tre 

nivåer är:  
 

Nivå A: Tekniska problem 
Nivå B: Semantiska problem 
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Nivå C: Effektivitetsproblem 

(Shannon & Weaver, 1949) 

6.5.1.1	Tekniska	problem	

Vid den första nivån, tekniska problem, inkluderas de problem hos den tekniska 

utrustningen i sig (Shannon & Weaver, 1949). I och med att företaget är så pass utspritt i 
olika länder sker den huvudsakliga kommunikationen digitalt mellan länderna och därmed 

kan det antas att de tekniska problemen får större betydelse än om företaget skulle ha 
bibehållit verksamheten decentraliserad. 

 
Vid användandet av den interna mailboxen får inte avsändaren någon bekräftelse på att 

meddelandet har skickats, avsändaren kan inte heller veta om mailet har kommit fram och 

faktiskt har lästs av rätt person (Ewa, 2018). Vidare berättar Susanne (2018) att många 
småfrågor lätt försvinner i mailkorgen. Av den information vi fick från de genomförda 

intervjuerna verkar denna kommunikationsmetod påverka medarbetarna negativt. Då flera 
mail försvinner i kommunikationssystemet är det möjligt att det skapas en frustration mellan 

medarbetarna på de olika kontoren. Det kan i sin tur leda till en högre ovilja att vilja 
samarbeta med centret och att de övriga två nivåerna i denna modell försämras.  

 
Som en lösning på detta föreslår Susanne (2018) att öka användandet av ett chattprogram, 

speciellt för småfrågor. Det är däremot osäkert om ökningen av chattanvändadet skulle 

förbättra arbetet. Det är möjligt att det ökande användandet kan leda till ett ytterligare 
arbetsmoment för medarbetarna inom centret och att det utanför skapas en oförståelse kring 

vad som ska skickas som mail respektive chatt. Vidare kan det tänkas att flera medarbetare 
utanför huvudkontoret inte vet vem de ska kontakta och därmed kontaktar en och samma 

medarbetare som därmed får en högre arbetsbörda. Möjligt är också att medarbetare med 
mer kunskap om vem de ska kontakta, får en fördel och en effektivare arbetsgång jämfört 

med de mer okunniga. 

 

6.5.1.2	Semantiska	problem	

Med de semantiska problemen menas hur noggrant de överförda symbolerna uttrycker det 
önskade beteendet (Shannon & Weaver, 1949). Vid digital kommunikation kan det tänkas att 

risken att tolka fel ökar till skillnad från om kommunikationen skulle ske öga mot öga. Soile 
(2018) berättar att dessa tolkningsrisker kan vara ett problem inom vårt fallföretag och att 

det är lättare att kommunicera ’Face to Face’ jämfört med mail. Sådana tolkningsmisstag kan 
senare skapa komplikationer (Jensen, 2015). 
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Hur kommunikationen tolkas kan i sin tur påverka arbetsprocesser och företagets 

verksamhet. Susanne (2018) berättar om hennes goda relation och kommunikation med sin 

kontaktperson i sitt ansvarsland Finland. Kontaktpersonen hjälper Susanne med det hon ber 
henne om och arbetssituationen till detta land verkar därmed vara väldigt enkel och till synes 

finns det inte några större tecken på semantiska problem i deras kommunikationsprocess. 
Däremot kan semantiska problem synas mellan centret och de kontaktpersoner där 

personkemin har blivit ett hinder. Här finns en oförståelse kring vad centret ska och inte ska 
hjälpa till, vilket verkar ha lett till en negativ arbetsanda där kommunikation i form av mail 

kan ignoreras.  

 
Enligt den dokumentation vi fick ta del av om företagets implementeringsprocess av Shared 

Service Centret så har tillvägagångssättet varit desamma för samtliga länder (Mercuri Urval, 
2015). Det är därmed intressant att fråga sig varför denna attityd och semantiska problem 

skiljer sig mellan de inkluderade länderna. Det är möjligt att det är svårt att göra besök på de 
kontoren på större avstånd och därmed minskar chansen att förbättra relationerna. Det kan 

också tänkas att det är större kultur och språkbarriärer i jämförelse med exempelvis Finland 
vilket i så fall skulle påverka meddelandeutbytet mellan kollegorna (Goldhaber, 1990). Detta 

i sin tur kan sedan påverka om det uppstår semantiska problem eller inte.  

6.5.1.3	Effektivitetsproblem	

Den tredje av problemnivåerna frågar hur effektivt det mottagna meddelandet påverkar 

beteendet på önskat sätt (Shannon & Weaver, 1949). Med kommunikationsprocessen till 
centret i åtanke verkar medarbetare i avdelningar utanför tycka att det finns mer effektiva 

metoder än den befintliga. För en mer effektiv arbetsgång vill Ewa kunna skicka ett mail 
direkt till den person som hon behöver prata med. Det kan ses som en omväg att använda 

mailboxen när de anställda utanför centret redan vet vem det är de ska kontakta.  
 

”Ja i min värld så vore det bättre om jag fick veta exakt vem jag skulle 
vända mig till. När det gäller det här så vänder jag mig till henne och 

är det det här så vänder jag mig till honom direkt. Att man skulle 
kunna kommunicera direkt med personerna istället för att 

kommunicera med den mailboxen” (Ewa, 2018). 

 
Denna omväg kan ses skapa en frustration hos medarbetarna som då tvingas till en mindre 

effektiv arbetsgång. Frustrationen kan även tänkas öka när de anställda vet att det finns 

möjlighet till andra kommunikationsmetoder men att detta inte ska prioriteras. Ewa (2018) 
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berättar dock att hon ibland kontaktar en specifik person i centret direkt, trots att hon vet att 

hon egentligen inte ska. Vi kan därmed tolka detta som att parterna, i detta fall Shared 

Service Centret, medarbetarna utanför samt ledningen, inte är överens om reglerna kring 
denna kommunikationsmetod. Goldhaber (1990) belyser vikten av att de parter i 

kommunikationsprocessen är överens om vilka regler som gäller internt för att 
kommunikationen ska anses effektiv och lyckad. 

 
Effektivitetsproblem i kommunikationsprocessen kan även uppstå på grund av avsaknaden 

utav goda relationer som diskuterades i den tidigare nivån, de semantiska problemen. Om 

kollegor väljer att inte svara på varandras mail blir det mindre effektivt och påverkar 
organisationens verksamhet. Det finns därmed en stor förbättringspotential i 

kommunikationens effektivitet och nåbarhet, främst genom att stärka relationer mellan 
Shared Service Centret och övriga kontor och utveckla de tekniska systemen. Susanne 

berättar bland annat om planerna att använda sig av Skype for business istället för en 
anonym mailbox, detta kan vara ett steg i rätt riktning. 

 

6.6	Transaktionskostnader	

En minskning av företagets transaktionskostnaderna är med största sannolikhet en av de 
anledningar som har motiverat den nya organisationsstrukturen. Williamson (1993) menar 

på att företag ofta väljer den struktur där det kan uppnå lägst transaktionskostnader.  

  

För att undvika att ett företags transaktionskostnader blir allt för höga och därmed skapar 
ekonomiska problem krävs det bland annat att företaget kan anpassa sig till förändringar 

både inom och utanför organisationen (Williamson, 2013). Denna förändring är i Mercuri 
Urvals fall deras omfattande omstrukturering. För att begränsa deras transaktionskostnader 

är det grundläggande att det läggs fram en strategisk affärsplan över hur de ska integrera alla 

nya delar med resten av företaget för att skapa en homogen organisation. Kan företaget 
genom denna plan integrera den nya enheten på både ett institutionellt och ett personligt 

plan ökar chansen för minskade transaktionskostnader. Däremot riskerar de att mötas av 
högre transaktionskostnader i och med att centret har relativt specialiserade och stödjande 

arbetsuppgifter och därmed inte integreras i kärnverksamheten. 

 

Transaktionskostnader innebär även att de inblandade parterna blir beroende av varandra 

och de transaktionsspecifika besparingar som kan göras leder säkerligen till att parterna blir 
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motiverade att upprätthålla en långsiktig och effektiv relation med varandra (Williamson). I 

Mercuri Urvals fall är Shared Service Centret beroende av sin kontakt med varje lands SPOC 

och vice versa. Susanne vittnar om att hon själv har god kontakt med sin SPOC vilket har lett 
till ett fungerande samarbete mellan dem. Samtidigt påpekar hon att vissa kollegor inte har 

samma goda relation till sina kontaktpersoner vilket otvivelaktigt kan leda till att samarbetet 
och därmed samverkan mellan parterna blir svårare.  

 

Målen mellan Shared Service Centret och övriga avdelningar skiljer sig åt vilket kan göra det 

komplicerat att skapa förståelse för vad den ena parten behöver från den andra. Skillnaden 

är att de andra avdelningarna med största sannolikhet redan har lärt sig av erfarenhet hur de 
ska samarbeta då de har arbetat tillsammans en längre tid, Shared Service Centret är nyligen 

implementerat och har därmed mindre erfarenheter med de andra. Här blir det viktigt att 
denna enhet lär sig av sina eventuella misstag eller missförstånd som kan uppstå och genom 

detta utvecklar sina relationer och samverkan med övriga, äldre avdelningar (Williamson, 
1993).  

 

När det kommer till de motivationsproblem som kan uppkomma enligt Milgrom och Roberts 

(1992), det vill säga asymmetrisk information och bristande förtroende. Den asymmetriska 

informationen som uppstår mellan centret och resterande avdelningar kan vara kopplad till 
den mailbox som används. Det faktum att kommunikationen blir opersonlig på grund av att 

de anställda inte vet vem de pratar med i centret kan göra att missförstånd uppstår. Det kan 
vara svårt att avkoda ett skriftligt meddelande när den som tar emot meddelandet inte 

uppfattar exempelvis vilken ton den som skickade mailet avsåg att använda. Detta kan i sin 
tur skapa förvirring och att den anställda missar viktig information som skulle framgått ‘face 

to face’. Detta skapar onödigt höga transaktionskostnader då det kan vara nödvändigt att 

skicka flera mail fram och tillbaka om någonting ansågs vara var oklart, vilket drar ut på tiden 
för en transaktion. Samtidigt kan det leda till att samverkan påverkas negativt då det blir 

svårare att samordna arbetsuppgifter och att samarbeta effektivt med varandra.  

 

Graden av integration och därmed transaktionskostnaderna kan även bero på det faktum att 
centret och resterande avdelningar har två skilda verksamheter, vilket kan påverka 

förtroendet mellan kollegorna. Susanne (2018) berättar att förtroende för henne är en stor 

del av samhörighet och att detta tar tid att bygga upp, vilket även enligt McAllister (1995) är 
grundläggande för att bygga upp relationer och därmed underlätta samverkan i ett företag. 

”Förtroende det får man inte, det måste man förtjäna” (Susanne, 2018). Det kan tänkas att 
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flera av de problem som våra intervjuobjekt berättat om, exempelvis en ovilja från de 

inkluderade länderna att samarbeta med centret, är baserat på att de inte känner förtroende 

för medarbetarna eller deras arbetsmetoder. Detta indikerar att samhörighet och samverkan 
med centret kan förbättra och effektivisera arbetsprocesser mellan länderna.  

	

6.7	SWOT	

Med hjälp av de faktorer kopplade till samverkan som vi har fått fram genom att genomföra 
studien utifrån medarbetarnas perspektiv kan vi kategorisera dessa och skapa en SWOT-

modell. Detta för att kunna utvärdera Mercuri Urvals styrkor, svagheter, möjligheter och hot 

som kan påverka samverkan positivt eller negativt. Denna modell används bland annat för 
att företag ska veta vad de bör prioritera och hur de lättare kan uppnå sina mål (Pickton & 

Wright, 1998). Därför anser vi att denna modell är relevant för vår studie då vi visar på 
företag med ett implementerat Shared Service Center bör fokusera på och eventuellt förändra 

eller anpassa sig efter för att uppnå en effektiv samverkan och en integrerad enhet.  

 

6.7.1	Styrkor		

• Det ställs mindre krav på den enskilda medarbetaren på grund av en centralisering av de 

standardiserade arbetsuppgifterna. Mer fokus kan istället läggas på kärnverksamheten. 	

• Att implementera ett Shared Service Center leder till färre hierarkiska nivåer som gynnar 

kommunikationsflödet, inte minst med centret, då informationen inte behöver passera 
lika många steg som tidigare. 	

• I och med standardiseringen har koordineringen inom organisationen blivit enklare då 
arbetsuppgifterna från ledningens håll är specificerade. 	

• Kontakten som centret har med sina SPOCAR underlättar centrets arbete, som till 
exempel Susannes goda kontakt med Soile i Finland, då det gör att enheterna blir mer 

sammansvetsade. 	

• Incitament för de anställda att upprätthålla och utveckla sina relationer med andra 

länder, och framförallt sina kontaktpersoner, skapas då centret är beroende av dessa.	

• Tidsaspekten blir även en viktig del för centret, de kan skapa nya erfarenheter med övriga 

avdelningar som dessa har arbetat tillsammans en längre tid. Genom erfarenheter kan 
centret lära sig av eventuella misstag och missförstånd gentemot andra kontor och då 

lära sig hur de bör samverka med övriga avdelningar och därmed arbeta mer effektivt. 	
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6.7.2	Svagheter	

• Högre krav på samverkan vilket har setts skapa svårigheter i företaget då de har varit 
tvungna att skapa nya arbets- och kommunikationsmetoder. 

• Kommunikationen har inte förbättrats så mycket som behövs för en lyckad samverkan 
sedan implementeringen 

• De nuvarande opersonliga sätten att samverka har setts skapat frustration hos 
medarbetarna och gjort att inte regler och rutiner följs.  

• Bristen på kommunikation samt missförstånd kopplat till centrets verksamhet har vissa 
fall setts leda till asymmetri av information vilket leder till högre transaktionskostnader 

för företaget som helhet  

• Distansen mellan Shared Service Centret och kärnverksamheten och dess arbetsmetoder 

har setts skapa en “vi mot dem känsla” inom organisationen.  

• Organisationen har inte ännu kunnat skapa ett förtroende för centret i och med att detta 

kan ta tid och att centret nyligen implementerades vilket kan ha ökat 
transaktionskostnaderna  

 

6.7.3	Möjligheter 

• Tack vare implementeringen av centret har styrbarheten av stödjande funktioner 

förbättrats vilket har gjort det enklare för ledningen att göra förändringar och applicera 
nya processer i centret. Detta har i sin tur lett till att beslutsfattandet har förbättrats. 	

• Det har blivit viktigt för ledningen att framföra information om nya processer i och med 
implementeringen vilket gynnar informationsflödet samt gjort det lättare att övervaka en 

enhet som arbetar med koordinerade och standardiserade uppgifter	

• Ansvaret över stödfunktioner ligger numera inte enbart på ledningen utan denna har 
delegerats ut vilket underlättar för ledningen att fokusera på kärnverksamheten	

• Företaget har visats eftersträva att värna om människor både internt och externt vilket i 
sin tur visar på en positiv inställning till att utveckla relationerna och samverkan mellan 

medarbetare och avdelningar 	

• Det finns förbättringspotential för kommunikationen genom att företaget fokuserar på 

att stärka relationer och utveckla de tekniska systemen som används idag, till exempel 
centrets vilja att börja använda Skype for business som är något mer personligt än den 

mailbox som används 	

• Företaget har en möjlighet att minska deras transaktionskostnaderna om integrationen 

av centret utvecklas ytterligare 	
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6.7.4	Hot 

• Centrets upplevs ha isolerats gentemot resterande företag på grund och kan då försvaga 
sin koppling till kärnverksamheten 	

• Information som skickas till centret är inte alltid relevant. Detta gör att arbetsprocesser 
blir ineffektiva och att centret inte kan leverera tjänster på ett snabbt och smidigt sätt	

• Det läggs inte stort ligga fokus på att förbättra informationsflödet mellan konsulter som 
utgör kärnverksamheten och centret vilket kan leda till att centret förblir isolerat och får 

det svårare att samverka med resten av företaget 	

• Centrets skillnader i mål och verksamhet jämfört med övriga företaget kan leda till 

konflikter, missförstånd samt göra det svårare att samarbeta med centret 	

• Länder har i vissa fall svårt att anpassa sig till de nya arbetsmetoderna vilket kan leda till 

att samarbetet brister 	

• Tekniska problem får större betydelse för informationsflödet på grund av att kontoren är 

så pass utspridda 	

• Specialiserade arbetsuppgifter kan leda till högre transaktionskostnader	
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Slutsats	
Studiens syfte är att beskriva och öka förståelsen av samverkan mellan Service 
Center och organisationen som helhet utifrån medarbetarnas perspektiv.  

 

Med hjälp av en swot-analys har vi kunnat uppmärksamma de styrkor, svagheter, 

möjligheter och hot som är kopplade till Mercuri Urvals samverkan med sitt Shared Service 
Center. Flera av de svagheter som har identifieras i samverkan mellan centret och övriga 

organisationen kan härledas till skillnader i mål och verksamhet. Exempel på svagheterna 
kan vara den opersonlighet mellan enheterna som kan ha ses ha tagit grund i den oförståelse 

av centrets syfte men också personkemi som varierar bland centrets medarbetare och deras 
kontaktpersoner i respektive land. 

  
 

Just opersonligheten som medarbetarna upplever till och från centret är ett av de teman som 

har utmärkt sig under intervjuerna och under studiens gång. Det har setts skapa en 
frustration hos de anställda vilket har påverkat deras arbetsgång till det sämre. Det har lett 

till ett ökat hot om centrets koppling till kärnverksamhet där avståndet mellan avdelningarna 
växer istället för det motsatta. Dock finns möjligheter till att förbättra detta vilket samtliga 

respondenter har gett förslag på tillvägagångssätt. Det verkar med andra ord finnas en vilja 
till förändring. 

 

Samverkan mellan centret och centrets kontaktpersoner (SPOC:ar) kan ses som både en 
svaghet och styrka i företaget. Samverkan mellan dessa ligger till grund för hur bra 

arbetsprocesserna fungerar mellan centret och respektive land men brister i personkemi har 
setts som en större svaghet i hur effektivt arbetet blir. På samma gång har dessa 

samverkanprocesser setts som en styrka där bra personkemi och samarbete har lett till goda 
relationer och i sin tur en lyckad samverkan. Således finns det stora möjligheter till 

förbättringar i detta avseende genom att stärka bland annat relationerna mellan de anställda 

som samverkar över de organisatoriska gränserna.  
 

Tidsaspekten blir även väldigt viktig i detta fall. Shared Service Centret är nytt och har 
därmed inte hunnit skapa förtroende eller stabila relationer med andra avdelningar. Det har 

heller inte tillräckligt med erfarenheter med dessa avdelningar ännu för att kunna samverka 
felfritt. Detta kan både bli ett hot eller en möjlighet för den framtida samverkan, det beror på 

var företaget väljer att lägga sin fokus. Risken blir att större fokus läggs på kärnverksamheten 
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och då inte på hur de ska integrera centret ytterligare. Risken blir då även att 

informationsflödet brister mellan centret och övriga avdelningar som sedan tidigare redan 

fanns i företaget.  
 

I och med att det tar tid att skapa förtroende och relationer med andra medarbetare och 
avdelningar kan transaktionskostnaderna bli relativt höga i början av en sådan 

implementering. Dessa kan även öka som en följd av asymmetrisk information som kan 
uppstå när informationsflödet brister. Detta tillsammans med det faktum att centret har 

specialiserade arbetsuppgifter pekar på att transaktionskostnaderna kommer öka vid och 

efter implementeringen. Detta gör att det blir grundläggande för företaget, och då framförallt 
ledningen, att redan från veta vad de bör prioritera för att minimera kostnaderna, som var 

ett av målen till implementeringen från början. Det som främst bör prioriteras är 
integrationen av den nya enheten som kan ske genom att det skapas långsiktiga relationer 

mellan centret och övriga företaget, eller att kommunikationsvägarna fungerar bra och är 
uppskattade av alla parter.  

 
 

7.1�Kunskapsbidrag	

Genom att undersöka samverkan och möjliga faktorer som har en inverkan på samverkan är 
förhoppningen att vi har kunnat öka förståelsen för samverkan i en organisationsmiljö där 

ett Shared Service Center har implementerats. Tidigare litteratur om Shared Service Centers 
har till största del fokuserat på traditionella styrningsmekanismer och kostnadsfördelar och 

då inte tagit hänsyn till den effekt mjuka variabler kan ha på företagets resultat. I denna 
studie har vi kunnat se att samverkan mellan medarbetarna i en sådan organisation har 

påverkats, både positivt och negativt, av implementeringen. Genom en ökad förståelse de 

styrkor, svagheter, hot och möjligheter som är kopplade till samverkan så kan företag bli mer 
medvetna om de underliggande faktorerna som påverkar samverkanprocesserna och då även 

effektiviteten som helhet. Bidraget har förhoppningsvis även öppnat dörrar för ytterligare 
forskning inom detta område. Förslag på dessa ger vi i nästkommande avsnitt.  

 
Vi har med hjälp av denna studie kunnat belysa vissa möjliga förbättringsområden för företag 

som planerar att implementera ett sådant center. För att förbättra förutsättningarna för en 
lyckad samverkan under en liknande organisationsförändring som den Mercuri Urval 

genomgått kan det tänkas att företag behöver göra regelbundna utvärderingar. Vi föreslår 

utvärderingar i form av enkätundersökningar eller fokusgrupper där ledningen kan diskutera 
förbättringsförslag med medarbetare. Det kan också tänkas att mer information från centret 
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hade ökat förståelsen hos övriga anställda och därmed också gjort det lättare att utveckla 

samverkan under centrets implementeringsprocess.  

  
 

Ytterligare ett förslag är regelbundna träffar mellan medarbetarna i Shared Service Centret 
och kontaktpersonerna i respektive land. För Mercuri Urvals del kan det tänkas ha förbättrat 

samverkan mellan centret och de övriga kontoren om respektive landsansvarig inom centret 
hade medverkat i de förberedande workshops som anordnades. De anställda hade då från 

början fått ett ansikte på den ansvariga kollegan och kunnat bygga upp relationer och stabila 

kommunikationsmetoder.  

 

7.2	Vidare	forskning	

I denna studie har vi valt att fokusera samverkan som en mjuk variabel, för vidare forskning 
kan det därför vara intressant att undersöka flera komponenter som kan tänkas ha en 

påverkan i organisationen. Intressanta ämnen som vi har haft i åtanke under studiens gång 
är bland annat företagskultur, relationer och motivation. 

 

Fortsättningsvis kan det vara av intresse att se hur samverkan förändras över tid. Vi kan anta 
att dessa mjuka variabler som nämnts tidigare utvecklas med tiden. Med detta i åtanke hade 

vi såklart vilja följa vårt fallföretags resa i den fortsatta utvecklingsprocessen av Shared 
Service Centret och dess mjuka variabler. Vidare kan det tänkas att studier som tar hänsyn 

till en ursprungssituation samt resultatet efter omstruktureringen hade gett en bredare 
helhetsbild av centrets påverkan på samverkan och även dess effektivitet. Andra perspektiv 

på fortsatta studier är bland annat Shared Service Centers i andra branscher eller länder. 
Detta då vi anser att organisationers samverkan kan påverkas av arbetsmetoder och kulturer 

som skiljer sig åt. Ett exempel kan vara teknikbaserade företag så som räddningstjänsten då 

de generellt inte lägger lika stor vikt vid mjuka variabler som hårda. 
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Mercuri Urval (2015). FSSC – Country Roadshow. Denmark 2015-04-08  

[PowerPoint-presentation] 

Soile; Administration och HR SPOC vid Mercuri Urval, Helsingfors. 2018.  

Intervju 6 april.  

Susanne; Medarbetare inom Shared Service Center vid Mercuri Urval, Stockholm. 2018.  

Intervju 10 april.  
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Bilagor		

Bilaga	1.	Intervjuguide:	CFO	

Allmänna frågor:  

• När började du arbeta här?  

• Kan du berätta om din arbetsroll och dina arbetsuppgifter?  

• Har du haft samma arbetsroll under hela din tid på företaget?  
§ Om nej, vilken arbetsroll har du haft tidigare?  

• Vad är din koppling till ert Shared Service Center? Ansvar? 

Om företaget/Shared Service Center:  

• Kan du berätta kort om företaget? Vad har ni för mål/visioner?  

• Hur och när kommunicerades förändringen och implementeringen av SSC till 

medarbetarna? 

• Hur togs förändringen emot av de anställda?  

• Hur upplever du att den fortsatta kommunikationen med det implementerade 
centret har fungerat?  

• Hur tror du att de övriga medarbetarna upplevde och upplever implementeringen av 
det nya centret?  

 

• Hur uppfattar du att samarbetet inom och med centret fungerar?  

• Hur tror du att relationerna inom företaget har förändrats?  

• Hur viktigt tror du det är att bibehålla en bra kontakt och relation mellan varje 
avdelning? Mellan ledningen och avdelningarna? 

• Hur viktigt anser du relationer är för effektiviteten inom företaget som helhet? 

 

• Hur tror du att samhörigheten i företaget har påverkats av implementeringen av 
centret? Till vilken grad tror du att de anställda i centret känner att de är en del av 

företaget/ varumärket? 

• På vilket sätt bidrar detta center till organisationens kärnverksamhet? Hur har 
företagets effektivitet påverkats? 

Avslutande frågor:  
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• Till vilken grad tycker du att företaget har uppnått de mål med Shared Service Center 

som har satts?  

• Vilka planer har ni för centret i framtiden? 

• På vilka sätt tycker du att detta Shared Service Center kan förbättras i framtiden?  

• Ligger det några utmaningar för centret framöver?  
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Bilaga	2.	Intervjuguide:	SPOC		

Allmänna frågor 

• När började du arbeta på företaget?  

• Vilket kontor jobbar du på?  

• Kan du berätta om din arbetsroll och dina arbetsuppgifter?  

• Har du haft samma arbetsroll under hela din tid på företaget?  

§ Om nej, vilken arbetsroll har du haft tidigare?  

Relationer 

• Hur betydelsefullt anser du att relationer är på arbetsplatsen?  

• Hur upplever du relationerna inom företaget?  

• Hur anser du att relationerna har förändrats sedan implementeringen av företagets 
Shared Service Center?  

• På vilket sätt skulle du säga att bra relationer påverkar effektiviteten inom ett 
företag? 

Kommunikation 

• Kan du berätta om hur kommunikationen såg ut i företaget innan implementeringen 

av Shared service centret (och under om du var med)? 

• Hur fick du information om att det skulle implementeras ett nytt center?  

• Vad var dina tankar om/ hur uppfattade du förändringen?  

• Förstod du vad omorganiseringen innebar för dina personliga arbetsuppgifter till en 

början?  

• Hur har kommunikationen i företaget förändrats enligt dig?  

Samhörighet:  

• Tror du att samhörigheten till företaget upplevs olika beroende på avdelning?  

• Till vilken grad tror du att Shared Service Centret känner samhörighet till Mercuri 
Urval? 

• Upplever du att din personliga samhörighet till företaget har förändrats? 

• Tror du att känslan av samhörighet har en inverkan på företagets effektivitet?  

Avslutande frågor 

• Hur uppfattar du effektiviteten i företaget nu jämfört med tidigare?  

• Vad skulle du säga är den allmänna uppfattningen av Shared Service Center i 

företaget?  
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• Ser du några förbättringsområden för företagets Shared Service Center? 

 

  



 

 

 

93 

Bilaga	3.	Intervjuguide:	Medarbetare	i	Shared	Service	Centret		

Allmänna frågor:  

• När började du arbeta här?  

• Kan du berätta om din arbetsroll och dina arbetsuppgifter?  

• Har du haft samma arbetsroll under hela din tid på företaget? �
 Om nej, vilken arbetsroll har du haft tidigare?  

Relationer 

• Hur upplever du relationerna inom företaget? 

• Kan du berätta om relationerna inom Shared Service Centret?  

• På vilket sätt skulle du säga att bra relationer påverkar effektiviteten inom ett 

företag? 

• Anser du att relationerna i företaget kan förbättras? 

Kommunikation 

• Hur tycker du att kommunikationen fungerar i organisationen? 

• Hur upplever du kommunikationen mellan dig och dina kollegor inom centret 
gentemot de utanför?  

• Hur tycker du att kommunikationen till ledningen skiljer sig från din avdelning och 
resterande avdelningar på företaget?  

• Hur sker avdelningens kommunikation till de kontoren som är lokaliserade i andra 
länder? Hur tycker du att detta fungerar? 

• Kan kommunikationen förbättras enligt dig? Hur i så fall? 

• Tycker du att kommunikationen bidrar till företagets effektivitet?  

Samhörighet 

• På vilka sätt anser du att samhörighet är en viktig del i företaget? 

• Tror du att samhörigheten till företaget upplevs olika beroende på avdelning?  

• Känner du att ni i Shared service centret strävar mot samma mål och visioner som 
den övriga organisationen?  

• Tror du att känslan av samhörighet till företaget kan ha en inverkan på företagets 
effektivitet? 

Avslutande frågor:  

• Vad skulle du säga är den allmänna uppfattningen av Shared Service Center i 
företaget?  
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• På vilka sätt tycker du att detta Shared Service Center kan förbättras i framtiden?  
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Bilaga	4.	Intervjuguide:	Koordinator	

Allmänna frågor:  

• När började du arbeta här?  

• Kan du berätta om din arbetsroll och dina arbetsuppgifter?  

• Har du haft samma arbetsroll under hela din tid på företaget?  
§ Om nej, vilken arbetsroll har du haft tidigare?  

Relationer: 

• Hur upplever du relationerna inom företaget? 

• Hur betydelsefullt anser du att relationer är på arbetsplatsen?  

• Hur viktigt anser du att det är att ha en bra kontakt och relation mellan varje 

avledning? 

• Hur är din relation till Shared Service Centret? Skiljer denna relation sig från hur din 

relation ser ut till andra avdelningar?  

• Har du någon uppfattning om hur relationerna ser ut inom Shared Service Centret?  

• Kan du berätta om relationerna som du anser är viktiga utåt till övriga organisationen 
från Shared Service Centret? 

• Hur viktigt anser du att relationer är för effektiviteten inom företaget som helhet? 

Kommunikation: 

• Hur uppfattar du kommunikationen i företaget? 

• Hur betydelsefull anser du att kommunikation är inom företaget?  

• Hur sker din/din avdelnings kommunikation till Shared Service Centret? Skiljer 
detta sig från hur du kommunicerar med andra avdelningar?  

• Har du någon uppfattning om hur kommunikationen har skötts kring 
implementeringen av centret? 

• Hur kan kommunikationen till/från centret förbättras enligt dig?  

• Tycker du att kommunikationen bidrar till företagets effektivitet?  

• Hur tror du att de övriga medarbetarna upplevde och upplever implementeringen av 

det nya centret?  

Samhörighet:  

• Hur upplever du din personliga samhörighet till företaget? Till varumärket?  

• Tror du att samhörigheten till företaget upplevs olika beroende på avdelning?  

• Känner du samma samhörighet till kollegorna i Shared Service Centret som till 
kollegor på andra avdelningar?  
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• På vilket sätt bidrar detta center till organisationens kärnverksamhet? 

• Tror du att känslan av samhörighet till företaget kan ha en inverkan på företagets 
effektivitet? 

Avslutande frågor:  

• Vad skulle du säga är den allmänna uppfattningen av Shared Service Center i 

företaget?  

• På vilka sätt tycker du att detta Shared Service Center kan förbättras i framtiden?  

 

 


