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1 Inledning 
 
Human Resource Management är ett omdiskuterat begrepp som av många 
sägs vara centralt för ett företags framgång i en tid där det humana kapitalet 
är det enda som kan ge varaktiga konkurrensfördelar. Att ta till vara på och 
utveckla sin personal är dock inte detsamma när organisationen antar nya 
former och arbetssätt. Detta är en studie som med hjälp av två företag med 
olika förutsättningar, söker belysa hur Human Resource Management 
förändras med anledning av en sådan organisationsförändring; 
projektifiering.  
 
Traditionella organisationsformer synas alltmer i sömmarna och anses ofta 
vara otillräckliga då de inte längre uppfyller företagens krav på ständig 
anpassning till ändrade förutsättningar. Enligt Sparrow & Marchington (1998) 
har det sista årtiondet karaktäriserats av snabba teknologiska förändringar 
som påverkar företags organisationsstrukturer. Dessa strukturförändringar och 
nya organisationsformer har ett starkt inflytande på bland annat integration, 
organisation och distribution av arbetsuppgifter. En struktur- och 
organisationsförändring som blir allt vanligare är att företag möter behovet av 
flexibilitet genom att mer och mer anamma projekt som arbetssätt (Berggren, 
2001). Vi inleder därför med att ge en bakgrund till begreppet projekt för att 
sedan diskutera begreppet projektifiering och dess inverkan på HRM1. 
 
Det finns en mängd olika definitioner av projekt. I ett flertal av dessa betonas 
att ett projekt ska utföras under en bestämd tidsperiod, samt att det har 
förutbestämda mål och resurser. 
  

”Ett projekt är en tidsbegränsad och från övrig verksamhet avgränsad 
arbetsuppgift som genom styrning av tilldelade resurser skall uppnå 
uppställda mål.” 

Selin (1990, i Engwall, 1995, sid. 16) 
 
Citatet ovan beskriver väl hur vi ser på projektet som arbetsform. Dock är det 
oklart vad författaren menar med övrig verksamhet. I det fall en organisation 
genomför all sin verksamhet i projekt skulle denna definition inte vara 
applicerbar. Vi vill därför poängtera att vi i denna studie kommer att studera 
arbete i projekt i förhållande till arbete i linje, där linjen ses som den 
traditionella, permanenta strukturen i organisationen. Till skillnad från detta 

                                        
1 Human Resource Management kommer hädanefter att förkortas HRM. 
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ser vi projekt som en tydligt avgränsad och temporär arbetsform som 
upprättas utanför ramarna för linjeverksamheten. 
 

 
“Projects were yesterday a weapon in the strategy for growth of a few of 
the most entrepreneurial and enterprising firms. They are today more and 
more a necessity for survival for the common private company or the 
public organization.” 
 

Lundin & Midler (1998, s. 2) 
 
I sina resonemang om det ökande användandet av projekt som arbetsform 
talar Lundin & Midler (1998) om ”projectified firms”, men exakt vad de 
inbegriper i begreppet framgår inte. Ett liknande begrepp används av 
Packendorff (2002) i hans beskrivning av vad han kallar ”projecticized 
society”. Han syftar då på ett ökat användande av projekt som arbetsform och 
en ökad tendens att se processer som begränsade i tid och omfattning. 
Lindkvist (2001) använder begreppet projektifiering i betydelsen av en 
utveckling som innebär att ett företag går från att bedriva verksamheten i en 
stark linjeorganisation, mot att istället betona projektdimensionen. Detta gör 
att verksamheten i allt högre grad får karaktären av en serie tidsmässigt 
avgränsade och autonoma projekt. Vi kommer i fortsättningen att använda oss 
av detta begrepp med den betydelse Lindkvist (2001) tillskriver det, och vi 
vill betona att vi ser projektifiering som en förändringsprocess; en process 
som skapar problem och möjligheter inom företaget. Projektifiering innebär 
att individerna får en annan typ av relation till organisationen då de 
permanenta strukturerna försvagas, vilket bör leda till att Human Resource 
Management stöter på nya utmaningar. 
 
HRM har under de senaste tjugo åren vuxit fram ur vad som i engelskan 
benämns Personell Management, eller personaladministration, vilket syftar till 
den traditionella personalavdelningens uppgifter (Redman & Wilkinson 
2001). Utvecklingen har inneburit att den traditionella 
personaladministrationen har fått en vidare bemärkelse, och att ansvaret för 
personalen inte längre ligger endast på personalchefer och andra 
professionella personaladministratörer. Medan den traditionella 
personaladministrationen fokuserade på det operativa arbetet med att förvalta 
ett företags personal, har HRM en starkare koppling till företagets strategi.  
Anledningen till denna utveckling baseras på det allmänna erkännandet att 
individen är en viktig tillgång i organisationen, kanske företagets allra 
viktigaste strategiska tillgång. 
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”In today’s supercompetitive world, it’s usually the company’s employees 
– its “human resources” that give the firm its competitive edge.” 

 
Dessler (1999, sid. 2) 

 
HRM är ett omfattande område som är svårt att definiera och avgränsa. 
Schuler & Jackson (1999) ser det som HRMs grundläggande uppgift att 
attrahera, utveckla, motivera och behålla de anställda vid ett företag. Samtliga 
dessa uppgifter bör vara objekt för förändring i samband med en omfattande 
omstrukturering med avsikt att projektifiera organisationen. Vi anser att 
Ulrich (1997a) beskriver HRMs innebörd på ett bra sätt, nämligen det ansvar 
som innehas av professionell HR2-personal och andra ledare för att förvalta 
organisationens mänskliga resurser, dess förmågor och 
utvecklingsmöjligheter. Vi har valt att i enlighet med denna definition ge 
HRM en bred innebörd då vi vill undvika att viktiga HR-aspekter som 
påverkas av projektifieringen faller utanför ramarna för studien. I 
beteckningen HRM har vi därför valt att innefatta allt det HR- arbete som 
utförs inom organisationen, av såväl professionell HR-personal som 
linjechefer och andra ledare. När vi syftar på den professionella HR-personal 
som arbetar på personalavdelningar eller i HR-staber, benämner vi detta HR-
funktion.  
 

1.1 Problemdiskussion 
 
I dagens näringsliv läggs stor vikt vid betydelsen av att behålla och utveckla 
kärnkompetens för att kunna upprätthålla en stark konkurrenskraft, och vi ser 
därför en klar koppling till betydelsen av att ha en väl definierad och väl 
fungerande strategi för HRM.  
 
I och med företags projektifiering är det vår tro att HR-funktionen och andra 
HR-utövare får förändrat ansvar och nya roller och vi anser att det är av 
högsta betydelse för företaget att definiera dessa nya roller. Vi är därför 
intresserade av att se hur HR-arbetet förändras med anledning av företagets 
utveckling mot en mer projektintensiv organisation. Vilka problem kan 
uppkomma på grund av denna utveckling? Vilken roll har HR-funktionen i 

                                        
2 Vi kommer genomgående i arbetet använda förkortningen HR synonymt med HRM när 
det står i ett sammansatt ord. Detta eftersom vi i litteraturen angående HRM, samt under 
inhämtandet av empiri har fått intrycket av att det är vanligare med denna förkortning just i 
dessa sammanhang. 



Hur många kan klona sig varje måndag?  Inledning 

 

 - 4 - 

åtgärdandet av dessa problem? Vilka fördelar eller nackdelar ur ett HR-
perspektiv kan denna utveckling medföra? Enligt ett flertal författare 
genomgår HR-funktionen en kris på grund av nya organisationsformer 
(Sparrow & Marchington, 1998; Redman & Wilkinson, 2001). Utvecklingen 
av dessa nya, flexibla organisationsformer sätter enligt Sparrow & 
Marchington (1998) större fokus på medarbetare och kompetens, istället för 
på uppgift och arbete som det har varit tidigare. Då projektifiering är en 
process många företag genomgår, ser vi det som värdefullt att se vad just 
denna organisationsförändring innebär för HRM och hur HR-funktionen 
möter dessa nya utmaningar. Med anledning av detta vill vi studera hur HR-
funktionens roll förändras i företag som projektifieras.  
 
HR-funktionens roll är i vår mening beroende av de förändringar som 
projektifieringen innebär för övriga HR-utövare i organisationen. För att 
studera HR-funktionens roll är det därför även nödvändigt att studera dessa 
förändringar samt de behov och problem förändringarna innebär. När ett 
företag projektifieras lämnas de permanenta linjestrukturerna alltmer till 
förmån för arbete i projekt. Lindkvist (2001) hävdar att denna utveckling kan 
innebära att kunskapsöverföring mellan projekt och mellan individer försvåras 
samt att det blir svårt att tillgodose mer långsiktig kompetensutveckling. Detta 
strider mot syftet med att projektifiera, då detta enligt Packendorff (2002) 
förväntas bidra till förbättrade förutsättningar för lärande, förnyelse och 
flexibilitet. Projektifiering kan enligt Lindkvist (2001) även leda till 
förändringar i ansvar för till exempel löneutveckling och 
kompetensutveckling. Detta får oss att ställa frågor som, vad innebär dessa 
händelser för HRM i företaget? Vilka krav på organisationen av HRM ställs 
vid ökad projektifiering? Vi ser det därför som intressant att studera de 
organisationsförändringar och ansvarsförändringar inom HRM som 
projektifieringen gett upphov till, samt vad dessa förändringar innebär i 
praktiken.  
 
Det är troligt att projektifieringen ser olika ut i olika företag beroende på 
bland annat teknologi, historia, tradition och andra förutsättningar. Det är 
därför också troligt att utvecklingen av HRM ser olika ut, och bör så göra. 
Frågan är om det finns vissa gemensamma beröringspunkter även i helt skilda 
företag. Mot bakgrund av detta baserar sig denna studie på två företag, inom 
olika branscher, med olika nivåer av teknisk komplexitet. Posten är ett företag 
i den tjänsteproducerande sektorn, som har relativt liten erfarenhet av 
projektarbete. Saab Aerospace däremot, är ett högteknologiskt företag med en 
längre erfarenhet av projektarbete. Avsikten är att belysa om företagen erfarit 
liknande förändringar i HRM och om de löst problem på liknande sätt. Det 
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ger oss också möjligheten att se vilka skillnader som finns i deras utveckling 
av HRM. Dessa skillnader kan bero på företagsspecifika faktorer, men de kan 
också bero på att företagen befinner sig i olika faser av projektifiering. 
Genom att identifiera de skillnader som beror på det sistnämnda avser vi finna 
värdefull information rörande hur HRM i en organisation kan påverkas och 
förändras i samband med projektifiering.    
 
Inom HR-litteraturen har det på senare tid skett en viss fokusering vid HRMs 
förändrade roll inom företag. De resonemang som förs är ofta generella och 
behandlar förändring som ett relativt ospecificerat och övergripande fenomen. 
Samtidigt karaktäriseras litteraturen som behandlar projekt, projektledning 
och projektorienterade företag, av viss problematisering kring de förändringar 
som projektifieringen genererar inom företagets väggar. Dessa förändringar 
kopplas dock oftast inte direkt till HRM.   
 
Att se projektifieringen som den specifika förändringsvariabeln och utifrån 
detta studera hur just HRM påverkas är en aspekt som i begränsad 
utsträckning har studerats. Det är med dessa resonemang som bakgrund som 
vi nedan formulerar uppsatsens syfte. 
 

1.2 Syfte 
 
Syftet med denna studie är att kartlägga och analysera de förändringar som 
sker inom Human Resource Management i samband med företags 
projektifiering. 
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1.3 Disposition 
 

 
INLEDNING 

 
METOD 

PROJEKTET OCH 

PROJEKTIFIERING 

HUMAN 
RESOURCE 

MANAGEMENT 

ETT NYTT 
POSTEN MED 

BARNSJUKDOMAR 

SAAB AEROSPACE- 
TRADITION OCH 

TEKNIK 

 
ANALYS 

 
SLUTSATSER 

Kapitel tre och fyra behandlar de teorier som bildar 
ramverket för vidare analys av empirin. Kapitel tre 
fokuserar på projekt, och dess plats i organisationen 
medan kapitel fyra behandlar teorier angående HRM, 
dess roll och uppgifter i en organisation. 

Metodkapitlet syftar till att ge en beskrivning av vår 
grundläggande syn på forskning, vårt val av metod, och 
vårt tillvägagångssätt. 

I analysen diskuterar vi, med den teoretiska 
referensramen i ryggen, HRMs roll, och de förändringar 
som har skett med anledning av projektifieringen.  

I kapitel fem och sex presenterar vi vår empiriska studie 
av de två företagen som ligger till grund för arbetet. 
Kapitel fem ger en beskrivning av Posten, dess 
projektifiering och HRM. Kapitel sex behandlar samma 
ämnen inom Saab Aerospace.  
 

Avslutningsvis presenterar vi de slutsatser vår studie har 
lett oss till. Vi ger här också utryck för egna förslag och 
rekommendationer, samt uppslag till vidare studier. 

I inledningen presenteras studien för läsaren. Här förs 
även en diskussion kring problemet, vilken leder fram 
till syftet med studien  



Hur många kan klona sig varje måndag?  Metod 

 

 - 7 - 

2 Metod 
 
Följande sidor kommer vi att ägna åt att redogöra för vårt vetenskapliga 
förhållningssätt, vår metodansats, och vårt praktiska förfarande. Resultatet 
och kvaliteten på en studie beror till stor del på vilka metoder som använts 
och på vilken syn författarna har på metod (Arbnor & Bjerke, 1994). Detta 
innebär också att det är viktigt att vi som författare klargör vårt 
förhållningssätt för att läsaren ska få en bättre förståelse för våra val och 
vårt tillvägagångssätt.  
 

2.1 Vår syn på vetenskap och metod 
 
I vår strävan att utveckla kunskap och bidra till vetenskapen, utgår vi 
medvetet eller omedvetet ifrån en plattform av erfarenheter, synsätt, 
värderingar och kunskap. Vi anser att det är viktigt att medvetengöra denna 
plattform, både för oss själva som forskare och för läsaren, för att forskningen 
ska få ett värde. Vi kan jämföra detta med en politisk paneldebatt, där det inte 
framgår vilka partier debattörerna representerar. Om jag som åhörare inte vet 
om debattören är höger- eller vänsterpolitiker, har jag svårt att bilda mig en 
uppfattning om vart denne vill föra sitt resonemang. Detsamma gäller för 
debattören. Är jag som debattör oklar över min grundsyn, kommer jag 
förmodligen att få problem med att hålla en tydlig och konsekvent linje i 
debatten. Därmed ökar också risken för att min medverkan i debatten blir av 
mindre värde. 
 
Det vi ovan benämnt plattform, kan jämföras med det som inom vetenskapen 
kallas paradigm, vilket Andersen (1994) beskriver som: 
 

”(…) en uppsättning grundantaganden som är kännetecknande för ett 
ämnesområde och som antas inverka styrande på valet av 
problemställningar, hypoteser, begrepp och metoder osv.” 

 
Andersen, 1994, s 24 

 
Vårt syfte och val av problemställningar utgår ifrån en vilja att förstå och 
analysera snarare än att mäta och verifiera, och vi anser att vi uppnår denna 
förståelse genom att tolka olika typer av information. I enlighet med Patels & 
Davidssons (1994) resonemang tyder denna tyngdvikt på tolkning och 
förståelse på att vi snarare tillhör den hermeneutiska vetenskapsskolan än den 
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positivistiska. Det är dock mycket svårt att dra gränsen mellan dessa två, och 
vissa delar av vår grundsyn har även tydliga drag av det positivistiska 
synsättet. Vår studie syftar till att kartlägga och analysera de förändringar som 
uppstår inom HRM i samband med företags projektifiering. Detta tyder på att 
vi inte i första hand vill utreda mänskliga känslor, språk och avsikter utan 
snarare samband mellan orsak och verkan, vilket tyder på ett mer 
positivistiskt synsätt (Andersen, 1994). En hermeneutiker skulle inte anse att 
det fanns någon mening med att utreda orsak-verkan samband, då det för 
denne inte finns någon lagbundenhet (ibid.). Vi är dock av åsikten att det går 
att se mönster och samband mellan de delar som verkligheten är uppbyggd av, 
och att dessa mönster till viss del kan ses som representativa för liknande 
system eller delar av system. Detta resonemang stöds av det synsätt Arbnor & 
Bjerke (1994) kallar systemsynsätt, vilket har spår av både hermeneutiskt och 
positivistiskt synsätt.   
 
Arbnor & Bjerke (1994) urskiljer tre grundläggande synsätt; förutom det 
nämnda systemsynsättet, även det analytiska och aktörsynsättet. Det 
analytiska synsättet uppfattar verkligheten som objektiv och strävar efter att 
beskriva denna verklighet så perfekt som möjligt. Därmed strider det mot vårt 
tolkande förhållningssätt som utgår ifrån att alla fenomen måste tolkas för att 
kunna förstås. Dessutom hävdar det analytiska synsättet att kunskap är 
oberoende av individer, dvs. beskrivningar och förklaringar av verkligheten är 
allmängiltiga och absoluta. Denna inställning är inte heller i enlighet med vår 
syn, då vi anser att kunskap är beroende av varje individs förförståelse och 
grundförutsättningar.  
 
Aktörsynsättet kan ses som det analytiska synsättets motpol, och ligger något 
närmare vår syn. I likhet med detta synsätt ser vi kunskap som beroende av 
oss individer, då den refererar till hur aktörer upplever, tolkar och handlar i 
den verklighet de själva är med och skapar. Dock ses verkligheten här som en 
socialt konstruerad verklighet, som endast är subjektivt tillgänglig (Arbnor & 
Bjerke, 1994). Vår syn sammanfaller därför snarare med systemsynsättet som 
ser verkligheten som ett system av komponenter, och som söker efter krafter 
som påverkar systemet som helhet. I vår studie söker vi förstå hur krafter i 
form av en viss typ av organisationsförändring påverkar HRM och därmed 
hela företaget som system. Inom systemsynsättet talar man om dessa krafter 
som indikatorer som ger upphov till en effekt. Vi ser projektifieringen inom 
företag som en av flera indikatorer som tillsammans ger upphov till en effekt 
på HRM. Avsikten med denna studie är att studera projektifiering som 
indikator, och dess effekt på HRM. Systemsynsättet accepterar att 
verkligheten innehåller såväl objektiva som subjektiva aspekter, men hävdar 
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vidare att det går att göra de subjektiva aspekterna objektivt tillgängliga. I 
likhet med detta synsätt strävar vi efter att med vår studie kartlägga och 
analysera subjektiva åsikter om förändringen i HRM för att göra dem mer 
objektivt tillgängliga.   
 

2.2 Metodansats 
 
Givet vårt vetenskapliga förhållningssätt har vi gjort ett antal val när det gäller 
vilken ansats vår metod ska ha för att studien så väl som möjligt ska uppfylla 
vårt syfte. Det första valet innebär att fastställa vilken typ av studie vi vill 
genomföra och vilken undersökningsansats som bäst ger oss den information 
vi behöver. Det andra berör vårt angreppssätt för att relatera teorier och 
empiri till varandra och det tredje valet handlar om vilken typ av information 
vi bygger studien på. 
 

2.2.1 Typ av studie och undersökningsansats  

Om vi följer Lekvalls & Wahlbins (1993) resonemang pekar vårt syfte på att 
vår studie är av förklarande karaktär, då vi till viss del vill klarlägga 
orsakssamband mellan projektifiering och HRM. Författarna anser att 
förklarande undersökningar ligger mycket nära beskrivande undersökningar i 
innebörd, men med den skillnaden att beskrivande undersökningar endast 
kartlägger fakta och sakförhållanden medan förklarande undersökningar 
kopplar ihop dessa för att se om de påverkar varandra. Denna studie kan sägas 
vara inriktad mot att förklara enskilda förhållandens utveckling över tid, då 
den behandlar utvecklingen av de förhållanden som rör HRM i samband med 
att företaget projektifieras. Studien har också ett visst mått av explorativ 
karaktär, enligt Patels & Davidssons (1994) definition, eftersom det inte finns 
så mycket forskning inom det specifika problemområde vi undersöker. Vi vill 
utforska luckorna i kunskapen när det gäller just hur projektifieringen 
påverkar HRM och vi önskar att den kunskap vi uppnår ska kunna ligga till 
grund för vidare studier inom problemområdet.  
 
För att bygga upp en empiri som ger oss de förutsättningar vi behöver för att 
kunna uppfylla vårt syfte har vi valt att mer ingående studera två företag som 
befinner sig i en projektifieringsprocess. Genom denna ansats hoppas vi 
kunna få en djupare förståelse för HRM och dess utveckling i samband med 
projektifiering. Med utgångspunkt i vårt grundläggande systemsynsätt 
(Arbnor & Bjerke, 1994), anser vi vidare att denna kunskap inte är generell, 
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men att den kan ses som representativ för företag med liknande system som 
de studerade företagen. Det är svårt att klassificera vår studie i enlighet med 
de typer av undersökningsansatser som tas upp i metodlitteraturen. Den har 
dock vissa gemensamma drag med Lekvalls och Wahlbins (1993) beskrivning 
av både fallstudie och tvärsnittsstudie. I enlighet med fallstudien koncentrerar 
vi oss på ett fåtal fall för att få en djupare insikt i varje fall. Men istället för att 
göra en ingående beskrivning och analys av flera faktorer inom varje företag, 
fokuserar vi på de aspekter som rör HR-funktionen och dess koppling till 
projektifiering, och jämför dessa aspekter mellan företagen. Detta förfarande 
är snarlikt en tvärsnittsstudie, men antalet företag som ingår i urvalet är för 
litet för att studien ska kunna klassificeras enligt denna ansats. Dessutom 
innebär tvärsnittsansatsen att undersöka på bredden vid en viss tidpunkt, utan 
att ha intresse av tidsutvecklingen. Vi är i vår studie i högsta grad intresserade 
av tidsutvecklingen, då den ligger till grund för de förändringar vi vill 
identifiera och analysera. Vi anser därför att studien bygger på två fallstudier, 
med vissa drag av tvärsnittsstudie.  
 
Anledningen till att vi valt att studera fler än ett företag är för att kunna 
jämföra erfarenheterna dem emellan. Detta kan leda till värdefull kunskap om 
förändringar i HRM som inte är företagsspecifika utan som skulle kunna vara 
representativa för företag som befinner sig i en liknande process. Om det 
finns skillnader i erfarenheter mellan företagen i fråga kan även detta vara 
värdefullt, eftersom denna kunskap då kan ligga till grund för vidare analogier 
till företag som har liknande förutsättningar som Posten respektive Saab 
Aerospace. Dessa aspekter skulle ha gått förlorade om endast ett företag hade 
studerats. Vidare anser vi att två företag är ett rimligt antal med tanke på vår 
begränsade tidsram för att utföra studien och det djup i empiriska fakta vi 
behöver för att kunna göra en välgrundad analys. Vi gör ändå bedömningen 
att fler företag inte märkbart hade höjt kvaliteten på studien, då vi inte strävar 
efter att uppnå generella resultat. Det hade snarare varit intressant att kunna 
gå djupare in på de två fall vi valt.  
 

2.2.2 Teoriproduktion 

Vår strävan är att fylla de luckor som finns i kunskapen när det gäller det 
specifika ämne vi studerar. Snarare än att skapa helt nya teorier, vill vi lägga 
en kunskapsgrund för utvecklingen av befintliga teorier inom området. Detta 
innebär att vi använder tidigare teorier dels som inspirationskälla för att kunna 
upptäcka mönster i empirin som kan öka förståelsen, och dels för att lägga en 
grundstruktur för de aspekter som kommer att analyseras. Detta betyder att vi 
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utgår ifrån både empiri och teori, även om den empiriska grunden överväger. 
Alvesson & Sköldberg (1994) beskriver denna ansats som abduktion , ett 
alternativ till de traditionellt sett uteslutande ansatserna induktion och 
deduktion, som utgår ifrån empiri respektive teori.  
 

”Fakta tjänar alltså till att föranleda teorin, samtidigt som den hela tiden 
spelar rollen av kritiskt avstämningsinstrument och ny idégivare till 
teorin.” 
 

(Alvesson & Sköldberg 1994, s.43) 
 
Då vår teoretiska förförståelse inom HRM och Projekt vid studiens start 
behövde utökas, ägnade vi en stor del av inledningsfasen till att studera 
relevant litteratur inom de två ämnena. Denna litteratur låg i stor utsträckning 
till grund för utformandet av vår referensram och intervjuguide. Efter 
inhämtandet av empiri hade vår förståelse för ämnet utökats och vi kunde 
därför se behovet av att revidera referensramen. Därför ser vi att abduktionens 
växelverkan mellan teori och empiri har varit en förutsättning för vår studie, 
då teorierna har påverkat vilken information vi sökt samtidigt som empirin 
har lett till en omtolkning och utökning av dessa teorier. 
 

2.2.3 Informationens karaktär 

För att få insikt i utvecklingen av HRM med anledning av en ökad 
projektifiering i företag ser vi en större betydelse av kvalitativ information. I 
enlighet med Strauss & Corbin (1990) ser vi kvalitativ forskning som all typ 
av forskning som inte kommer fram till slutsatser genom statistiska tekniker 
eller andra typer av kvantitativa metoder. Enligt Bryman (1997) utgår den 
kvantitativa forskningen ifrån mätning och logik, och syftet är att bygga en 
naturvetenskaplig modell som den empiriska forskningen måste mätas mot för 
att kunna ses som kunskap. Denna studie avser snarare att blottlägga och 
förstå ett ännu inte välkänt fenomen, vilket enligt Strauss & Corbin (1990) är 
kännetecken för kvalitativ forskning. För övrigt förmedlar den kvantitativa 
forskningen en statisk bild av verkligheten (Bryman, 1997), vilket inte ligger i 
vårt intresse. Vi är intresserade av en förändringsprocess och de problem som 
är knutna till denna process, vilket tyder på att den kvalitativa ansatsen är att 
föredra framför den kvantitativa. Exempel på studier där kvalitativ forskning 
är lämplig är, enligt Strauss & Corbin (1990), organisationsforskning och 
studier om grupper och mänskligt beteende. Även detta styrker vår kvalitativa 
ansats, vilken innebär att vi samlar data på olika icke-matematiska sätt, till 
exempel genom intervjuer, observationer, dokument, böcker och liknande. Vi 
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kan också använda oss av kvantitativ information, men givet vårt 
vetenskapliga förhållningssätt och vår kvalitativa ansats kommer vi att tolka 
den kvantitativa informationen på ett kvalitativt sätt. 
 

2.3 Praktiskt tillvägagångssätt 
 

2.3.1 Val av företag 

De två företag som utgör kärnan i studien är Posten och Saab Aerospace. I 
enlighet med vårt grundläggande systemsynsätt har vi inte valt företag efter 
principen att de ska representera företag i allmänhet eller ens svenska företag i 
allmänhet. De kan istället ses som representativa för två olika typer av 
företag. Posten och Saab Aerospace valdes ut för att spegla inte bara två olika 
branscher, utan också två olika grader av projektifiering. Båda företagen 
kommer från en tradition av stark linjeproduktion och båda befinner sig i en 
projektifieringsprocess. Posten representerar en tjänsteproducerande bransch, 
och företaget har under de senaste åren genomgått stora omorganisationer där 
ökad projektifiering av verksamheten är en viktig del av företagets vision. 
Saab Aerospace däremot, representerar en högteknologisk bransch och 
företaget har en längre erfarenhet av projektarbete då detta arbetssätt har varit 
vanligt under en längre tid. Medan verksamheten i Posten traditionellt har 
varit fokuserad på produktion, har Saab Aerospace en starkare tradition av 
produktutveckling av hög teknologisk komplexitet. Arbnor & Bjerke (1994) 
menar att urvalet av de fall en systemkunskapare väljer att studera grundar sig 
i att de ska vara mångsidiga och intressanta. Vad dessa författare menar med 
mångsidighet är något oklart men grundtanken är att fallen ska ge en bred 
belysning av de fenomen man studerar. Både Posten och Saab Aerospace är 
idag företag som inrymmer ett brett spektra av verksamheter, från 
grundläggande produktion till kundrelationer och produktutveckling. Vi ser 
därför att vi genom dessa företag har möjligheten att belysa projektifieringen 
och HRM ur ett brett perspektiv. De är också intressanta att studera på grund 
av de skillnader i utveckling och branschtillhörighet dem emellan som 
diskuterats ovan.            
 
Vi inser att ett större antal företag, från fler branscher och som befinner sig i 
en ännu högre grad av projektifiering, förmodligen hade givit en bredare bild 
av området. Vi anser ändå inte att värdet av våra resultat riskerar att urholkas 
på grund av detta, eftersom vi ser möjligheter att dra analogier från våra 
resultat till företag med liknande förutsättningar och som befinner sig i 
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liknande utvecklingsfaser som Saab Aerospace respektive Posten. Som vi 
tidigare påpekat är det inte vår strävan att ge en heltäckande bild av området, 
utan att utöka kunskapen inom de system vi studerar.  
 
Vi är också medvetna om att det finns andra företag med liknande 
förutsättningar, som hade kunnat vara goda alternativ till Posten och Saab 
Aerospace. Valet av just dessa företag har bland annat påverkats av vår 
möjlighet till access, något som enligt Flick (1998) är ett centralt problem i 
kvalitativ forskning (se även Lekvall & Wahlbin, 1993). Författaren pekar på 
vikten av att kunna försäkra sig om en vilja till samarbete hos individer i 
organisationen man ska studera. Problemet är ofta att få till ett samarbete som 
leder till konkret information i form av intervjuer eller annan data. För att få 
detta att fungera, krävs det att forskaren inger förtroende, så att organisationen 
eller företaget känner en trygghet i att delta i studien. I vårt fall fanns det hos 
både Saab Aerospace och Posten redan ett uppbyggt förtroendekapital mellan 
företagen och vår handledare, vilket förenklade våra kontakter och gav oss en 
större access, då de inblandade personerna från början kände en större tillit till 
oss och till vår studie. 
 
Det bör dock påpekas att Posten och Saab Aerospace är svåra att jämföra i 
vissa avseenden, då Saab Aerospace ingår i en större koncern, Saab AB. 
Medan Posten är ett självständigt företag, är Saab Aerospace till viss del 
underordnad beslut, regler och strukturer som är koncerngemensamma inom 
Saab AB. Trots detta anser vi att då Saab Aerospace är ett eget bolag, och 
dess verksamhet är helt skild ifrån andra bolag inom koncernen, är det möjligt 
att likställa det med Posten i de avseenden som omfattas av denna studie. Vi 
anser också att våra resultat snarare hade förlorat i kvalitet om vi hade sett till 
hela Saab AB, då bolagen inom koncernen är av olika karaktär och hade varit 
svåra att se som en helhet i de avseenden vi studerar.     
 

2.3.2 Datainsamling 

Efter att ha skaffat oss teoretisk kunskap inom de aktuella ämnena, preciserat 
syfte och problem, valt metodansats, och bestämt oss för vilka företag som 
skulle ligga till grund för studien, var nästa steg att inhämta den information 
vi skulle behöva för att kunna uppfylla syftet. Vi har använt oss av både 
primärdata och sekundärdata, där primärdatan utgörs av personliga intervjuer 
med projektledare, linjechefer och personer inom HR-funktionen i de två 
företagen. Sekundärdatan utgörs av årsredovisningar, internt och externt 
informationsmaterial samt företagens hemsidor på Internet. Studien av 
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sekundärdata har framför allt varit till stor hjälp när det gäller att få insikt i 
företagens historia och utveckling. Då utvecklingen är av betydelse för 
studien, har vi sett ett värde i att inte bara tillskansa oss denna information 
genom intervjupersonernas tolkningar, utan även genom att göra egna 
tolkningar av företagens egen dokumentation. Sekundärdatan syftar också till 
att höja trovärdigheten på studien, då den inte är kopplad till enskilda 
personers åsikter om företagen. Vi är medvetna om att den sekundära data vi 
använt oss av är vinklad, då det är företagen själva som har givit ut den. Detta 
ser vi inte som ett stort problem, då de personliga intervjuerna ger oss en bild 
av hur situationen uppfattas internt i företaget. Vi ser det snarare som ett bra 
sätt att få insikt i hur företagen vill positionera sig i de avseenden som rör 
studiens problemområde. 
 
Då intervjuerna utgör den största basen för vår empiri ser vi det som 
värdefullt att beskriva genomförandet av dessa utförligare.  
 

2.3.3 Intervjuer 

Beslutet att använda personliga intervjuer som metod för insamling av 
primärdata baserades på vår strävan efter att få insikt i hur personer som 
berörs av problemområdet uppfattar situationen, det vill säga hur HRM har 
förändrats och hur denna förändring kan kopplas till företagens 
projektifiering. Organisationens HRM och projektarbete torde, enligt vår 
mening, bäst kunna beskrivas av personer som befinner sig inom 
organisationen. Det hade varit intressant att kunna komplettera intervjuerna 
med observationer under längre tid på plats i företagen, till exempel att följa 
ett projekt från början till slut, eller studera HR-funktionens arbete i 
organisationen. Dessa observationer hade dock inte ökat vår förståelse av 
utvecklingen av HRM och projektifiering, utan de hade snarare gett oss en 
bredare nutidsbild. På grund av vår begränsade tidsram för utförandet av 
studien var inte heller observationer av detta slag någon möjlighet.  
 

2.3.4 Urval 

Vi har gjort valet att endast intervjua personer som utövar HRM, en kategori 
där vi inkluderar personal från HR-funktionen, linjechefer och projektledare. 
Detta val grundar sig i vår uppfattning att dessa har stor insikt i företagens 
HRM, och det är också de som kan ha erfarit problem eller sett nya 
möjligheter i sitt utövande till följd av projektifieringen. Utifrån vårt 
perspektiv var det också värdefullt att intervjua personer som utövar HRM på 
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olika nivåer då detta bidrog till att få olika perspektiv på problemområdet. Vi 
inser att studien hade kunnat breddas av intervjuer med medarbetare, då detta 
hade gett en bild av hur situationen i de två företagen uppfattas av de som är i 
fokus för HRM - de mänskliga resurserna. Risken med det val vi har gjort är 
att den bild vi fått återger hur respondenterna anser att det borde se ut, och 
inte hur det ser ut i praktiken. Denna risk har vi försökt att minimera genom 
att i våra frågor söka efter faktiska exempel inom företagen, och föra 
generella resonemang ner på en konkret nivå. Vi ser dock även ett värde i att 
få del av respondenternas bild av hur HRM borde utövas och hur 
projektifieringen borde se ut, då vi anser att detta i viss mån indikerar vart 
utvecklingen är på väg. 
 
Vi har genomfört intervjuer med totalt åtta personer, varav fyra utfördes med 
personal på Saab Aerospace och fyra med personal på Posten. För att finna 
lämpliga respondenter tog vi hjälp av personer på respektive företag som, 
baserat på en grundläggande förklaring om syftet med vår studie, kunde slussa 
oss vidare. Det faktum att vi fick stöd av personer inom företaget ökade 
dessutom våra möjligheter till access. 
 
I Saab Aerospace fall fick vi stöd av Saab ABs ansvariga för ledarutveckling 
på koncernnivå. Hon gav oss ett antal namn på linjechefer som även har 
projektledarerfarenhet och på personal inom HR-funktionen. Detta resulterade 
i intervjuer med två linjechefer som båda har projektledarerfarenhet, en 
intervju med chefen för den centrala HR-funktionen på Saab Aerospace, och 
en intervju med den HR-ansvarige för Future Products, Saab Aerospace. På 
Posten var förfarandet snarlikt. Vi fick till viss del hjälp av chefen för postens 
centrala HR-funktion, som inte själv kunde ställa upp på intervju, men som 
kunde ge oss namn på lämpliga personer att intervjua. Dessutom kunde vår 
handledare ge förslag på personer att kontakta, då denne genom sin egen 
forskning har etablerat kontakter med Posten. Detta gav intervjuer med en 
personalspecialist inom postens centrala HR-funktion, en kompetensansvarig 
på Project Management Center 3  och två projektledare, varav en även har 
erfarenhet som linjechef. 
 

2.3.5 Förberedelser och utförande 

För att förbereda oss inför intervjuerna konstruerade vi en övergripande 
intervjuguide som innehöll de breda frågeområden vi ville diskutera, och 

                                        
3 Project Management Center kommer att beskrivas närmare i kapitel 4, där vårt empiriska 
material rörande Posten presenteras. 
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förberedda följdfrågor att ställa i de fall de intervjuade inte spontant gav svar 
på dessa i den bredare diskussionen. Vår avsikt med intervjuerna var att få 
igång ett samtal med respondenten angående de för vårt syfte intressanta 
frågeställningarna, och frågeformuleringarna anpassades därför till 
respondenten och till samtalet. Vi ställde inte heller frågorna i samma ordning 
under alla intervjuer, utan strävade efter att låta samtalet bli så naturligt som 
möjligt. Vi anser att denna låga grad av standardisering (Andersen, 1994) i 
genomförandet av intervjuerna har bidragit till att skapa en intervjusituation 
där respondenterna har kunnat tala relativt fritt och därmed ge oss information 
om vad de anser vara viktigt i sammanhanget. Av samma anledning har vi 
använt oss av en låg grad av strukturering, då frågorna inte har haft 
begränsade svarsalternativ, utan respondenten har kunnat svara fritt utifrån 
sina egna erfarenheter. 
 
Vårt val att ha låg standardisering och strukturering på intervjuerna kräver en 
stor följsamhet och uppmärksamhet av oss som intervjuare. I de fall detta 
brister, skulle det kunna innebära att relevant information inte kommer fram. 
För att motverka detta har båda författarna deltagit vid samtliga 
intervjutillfällen. Vi har på så sätt kunnat växla mellan att aktivt intervjua och 
fokusera på respondenten, och att fundera på vilken information vi fått och 
vilken vi saknar.    
 
Intervjuerna varade mellan en och en halv till två timmar, och de utfördes på 
respektive företag i en lokal vald av respondenten. Vi valde att använda oss av 
bandspelare för att inte gå miste om värdefull information. Innan intervjun 
genomfördes tillfrågades respondenterna om användandet av bandspelare, 
något som alla godkände. Inspelningen möjliggjorde nästintill ordagranna 
utskrifter av intervjuerna, vilket underlättade bearbetningen av empirin. 
Respondenterna tillfrågades också om de föredrog att vara anonyma i 
uppsatsen. Vi ser ett visst värde i att inte behandla respondenterna anonymt, 
då vi anser att läsaren har en större möjlighet att bedöma studiens 
tillförlitlighet om denne vet vilka som har uttalat sig. Dessutom skulle de citat 
som används i empirin kunna tolkas på olika sätt beroende på vem som står 
bakom dem, varför vi ser det som en fördel att kunna sätta ut namnen. Ingen 
av respondenterna ställde sig tveksam till att låta oss använda deras namn i 
uppsatsen. För att minska risken för att de skulle hålla inne viss information 
på grund av osäkerhet om hur deras namn skulle komma att användas i 
förhållande till informationen, gav vi dem möjligheten att korrekturläsa våra 
utskrifter av intervjuerna. 
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2.4 Trovärdighet och objektivitet 
 
Vi har i denna studie strävat efter trovärdighet genom att så ingående som 
möjligt förklara och motivera vårt tillvägagångssätt och vårt grundläggande 
synsätt, för att läsaren själv ska kunna bilda sig en uppfattning om 
trovärdigheten i resultaten. Som systemkunskapare (Arbnor & Bjerke, 1994) 
inser vi att vi inte kan frigöra oss från våra värderingar. Vi kan med andra ord 
inte vara helt objektiva i vår studie, men vår strävan är ändå att de resultat vi 
uppnått inte skulle skilja sig mycket om studien skulle utföras igen, eller av 
en annan forskare med liknande grundsyn och kompetens som vi. Därför har 
vi under studiens gång försökt förhålla oss kritiskt till vårt eget 
förhållningssätt, och strävat efter att inte bli instängda i ett begränsat 
tankemönster. Vi ser också det faktum att problemområdet har belysts från 
flera olika synvinklar, framför allt när det gäller respondenternas skilda 
befattningar, som något som höjer studiens trovärdighet. 
 

2.5 Metodkritik 
 
Som vi påpekat under beskrivningen av vår metodansats och vårt 
tillvägagångssätt, finns det vissa val vi hade kunnat göra annorlunda och vi 
har också beskrivit på vilka sätt vi arbetat för att förebygga eventuella risker 
med våra val. Vi ser själva två osäkerhetsfaktorer som kan ha påverkat 
resultaten. Den första gäller vår kompetens som intervjuare. Vi har valt att 
basera den största delen av vår empiri på personliga intervjuer, och dessa 
intervjuer har haft låg grad av både standardisering och strukturering. Som 
tidigare nämnts ställer denna intervjumetod stora krav på intervjuaren och det 
kan ifrågasättas om vår erfarenhet som intervjuare möter dessa krav. Båda 
författarna har dock viss erfarenhet från intervjuer under liknande 
omständigheter. Vi har vidare förberett oss noggrant inför varje intervju för 
att minska risken för eventuella misstag eller förlust av information. Vi ser 
också användandet av sekundär data som ett bra komplement till intervjuerna, 
eftersom vi som författare inte kunnat påverka den informationen mer än 
genom våra egna tolkningar.  
 
Den andra osäkerhetsfaktorn är huruvida vår metod ger oss möjlighet att 
försäkra oss om vilka förändringar i HRM som kommer av just 
projektifieringen, och inte av andra indikatorer. Vi ser här en stor betydelse av 
de tankar och åsikter som framkommer i intervjuerna, då det ger en bild av 
hur detta uppfattas internt av dem som befinner sig nära förändringarna. 
Utifrån denna bild, och utifrån studerandet av sekundär data, har vi sökt att 
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kritiskt beakta kopplingen mellan projektifiering och HRM. Vi är med andra 
ord medvetna om att det är svårt att isolera projektifieringens effekt på HRM, 
men vi anser att vår metod ger oss möjligheten att tydliggöra kopplingen dem 
emellan.  
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3 Projektet och projektifiering 
 
Centralt för denna studie är företags projektifiering. Med anledning av detta 
diskuteras i följande avsnitt olika sätt att placera och organisera projekt inom 
företagen. Vi ser dessa olika sätt som olika grad av projektifiering då de går 
från en stark permanent struktur mot en stark tonvikt på projektverksamhet 
inom företagsorganisationen. De karaktäristika hos olika projektstrukturer 
som behandlas nedan kommer att ligga till grund för en senare analys, då vår 
avsikt är att se hur dessa olika sätt att organisera projekten påverkar HRM.   
 
Wheelwright & Clark (1992) anger fyra olika strukturer för att organisera och 
integrera projekt inom den existerande organisationen. De benämningar4 vi 
valt att använda för dessa strukturer är Funktionell Projektstruktur, Lätt 
Matrisorganisation, Tung Matrisorganisation, samt Ren Projektorganisation 
(se även Engvall, 1995; Lindkvist, 2001). Packendorff (2002) gör en liknande 
uppdelning mellan olika sätt att organisera och integrera projekt. Till skillnad 
från Wheelwright & Clark som utgår ifrån organisationen, utgår dock 
Packendorff (2002) från individens plats i organisationen. Packendorff (2002) 
ser till två dimensioner för att fastställa individens situation av projektarbete. 
 

1. Till vilken grad individens arbetssituation är knuten till det temporära 
projektet, eller till den permanenta organisationen. 

 
2. Till vilket grad projektarbete är rutin eller undantag för individen. 

 
Dessa dimensioner återfinns i följande figur 3-1 och ligger till grund för fyra 
olika typsituationer av projektarbete.  

                                        
4 Dessa har översatts från engelska.  
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Vi kommer nedan att beskriva Wheelwright & Clarks (1992) fyra 
projektstrukturer samt komplettera dessa med relevanta delar av Packendorffs 
(2002) typologi om situationer av projektarbete. Med detta avser vi klargöra 
de likheter vi ser mellan de två synsätten.  
 

3.1 Funktionell projektstruktur 
 
I den funktionella projektstrukturen tillbringar all personal sin tid inom 
linjeorganisationen och projektet genomförs inom ramarna för den 
traditionella funktionella organisationen. Med detta menas att de olika 
avdelningarna/funktionerna utför sin del av ett projekt, exempelvis 
framtagandet och lanseringen av en ny produkt, oberoende av de andra 
inblandade funktionernas handlingar. Dessa enskilda avdelningars arbete 
koordineras genom fastställda specifikationer om vad respektive enhet ska 
genomföra samt återkommande möten där avstämningar görs. Denna struktur 
faller till viss del utanför Packendorffs (2002) typologi, eftersom han endast 
ser till projektet som en temporär arbetsform, en uppgift som inte utförs inom 
ramarna för en permanent linjeorganisation. Styrkan med den funktionella 
projektstrukturen är enligt Wheelwright & Clark (1992) att ansvar och 
auktoritet sammanförs, eftersom de chefer som kontrollerar resurserna även 

Figur 3-1-: A typology of project work situations Packendorff (2002), s.43 
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kontrollerar resultat och prestation vid genomförandet av de tilldelade 
uppgifterna. Nackdelar är att alla uppgifter måste fördelas vid projektets 
inledande vilket är mycket svårt då det hela tiden uppstår nya förutsättningar 
och behov som i sin tur skapar nya uppgifter. Författarna menar vidare att 
detta sätt att organisera projekt försäkrar att de ansvariga för de anställdas 
karriärvägar även är de som bedömer, utvärderar och belönar de anställdas 
arbete i projekten. 
 

3.2 Matrisorganisationer – lätta respektive tunga 
 
Det normala fallet i skandinavisk verkstadsindustri är att projekt samexisterar 
med en inarbetad funktionell organisation (Berggren, 2001), vilket även kan 
ses i figur 3-2. I företagens funktionella avdelningar handlar det om att skapa 
effektivitet genom att fastställa standarder och rutiner för arbetet. För att 
åstadkomma en god hantering av denna samexistens nyttjas i stor utsträckning 
matrisorganisationen vilken illustreras nedan: 

Figur 3-2 indikerar det faktum att funktionella avdelningar och projekt delar 
samma resurser. Individen tillhör en funktionell enhet, men kan samtidigt ingå 
i ett antal projekt vid sidan. Avsikten med matrisen är att balansera kraven 
från de olika verksamhetsformerna. De funktionella cheferna, som vi valt att 
kalla linjechefer, är ansvariga för respektive avdelning eller 
verksamhetsområde, samtidigt som projektledarna ansvarar för samordningen 
av projekt över avdelningsgränserna. Enligt Packendorff (2002) innebär 
införandet av projekt i en organisation ofta problem med att individen får två 
chefer och därför dubbla lojaliteter. I en matrisorganisation fungerar de 
funktionella enheterna som ”kunskapslager”, dit de tillfälliga 
projektdeltagarna återvänder och på så sätt sprider den kunskap och de 

Figur 3-2: Matrisorganisationen, egen bearbetning av Berggren (2001), s27 
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erfarenheter de fått under projektets gång (Lindkvist, 2001). Denna 
matrisorganisation delas av Wheelwright & Clark (1992) in i lätt, respektive 
tung, matrisorganisation.   

 
Den lätta matrisorganisationen påminner om den funktionella 
projektstrukturen så till vida att projektdeltagarna rent fysiskt tillhör en 
funktionell avdelning (Wheelwright & Clark, 1992). Med denna utgångspunkt 
deltar de i projektet som representant för sin avdelning. Projektet orsakar 
endast små förändringar på den traditionella funktionella strukturen, då detta 
arbete oftast ses som en uppgift som adderas till individens övriga uppgifter. 
Vi ser här paralleller till den projektarbetssituation Packendorff (2002) 
betecknar ”deltagande i förnyelseprojekt” (renewal project participation), där 
graden av tillhörighet till den permanenta organisationen är stark, och 
projektarbete är undantag för individen. De projekt som genomförs har då 
oftast sitt ursprung i en strategi som kräver förbättringar och förändringar i 
organisationen. Samme författare hävdar att det ständigt finns 
förnyelseprojekt i en organisation, och att det händer att det oftast är samma 
personer som deltar i de olika projekten vilket kan leda till att det finns 
individer som spenderar större delen av sin tid i projekt.   
 
Projektledarens roll i en lätt matrisorganisation är enligt Wheelwright & Clark 
(1992) begränsad till att koordinera och kontrollera, då resurserna liksom 
under funktionell projektstruktur kontrolleras av linjechefen. Den stora 
behållningen med att nyttja en lätt matrisorganisation är just denna 
interfunktionella kontroll av hur uppgifterna genomförs inom de olika 
funktionerna. Problemet är dock att den begränsade makt som denna 
”lättviktiga” projektledare har gör att denne ofta blir nonchalerad och 
motarbetad inom funktionerna.  
 
Packendorff (2002) betonar fördelarna med att projektdeltagare genom 
projektet utvecklar sin kompetens och får en chans att visa sina färdigheter för 
andra inom organisationen. Detta kan leda till att individen tar med sig ny 
kompetens till sin linjefunktion och sprider kunskap, men det kan också 
innebära nya karriärmöjligheter. Det största problemet enligt författaren är 
dock konflikten mellan linjearbete och projektarbete, där projektarbetet ofta 
leder till övertid eftersom individen fortfarande har samma ansvar i sin 
linjefunktion. 
 
Inom den tunga matrisorganisationen, i kontrast till den lätta, har 
projektledaren större kontroll över resurserna. Denna har direkt tillgång till 
och ansvar för arbetet som genomförs av deltagarna i projektet. En kärna av 
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projektdeltagare kan här fysiskt tillhöra projektet och arbeta nära 
projektledaren. Deltagaren tillhör dock inte alltid projekt utan återvänder, förr 
eller senare, till sin funktionella position. Denna typ av organisation kan 
också innebära att projektarbetet till större del blir rutin för projektdeltagarna, 
då linjearbetet blir mindre betonat. Enligt Packendorff (2002) tyder detta på 
att arbetssituationen närmar sig det projektbaserade arbetet (project-based 
work). Författaren hävdar dock att ansvaret för projektdeltagarnas långsiktiga 
karriärutveckling, trots projektledarens ökade vikt, ligger kvar hos linjechefen 
eftersom projektdeltagarna deltar i projektet endast under en begränsad tid. 
 

3.3 Ren projektorganisation 
 
Den fjärde strukturen för projektets integration i organisationen är den rena 
projektorganisationen. I denna struktur tillhör individen projektet, formellt 
och fysiskt. Projektledaren har full kontroll över resurserna som tilldelats 
projektet, samt är den enda utvärderaren av projektdeltagarnas prestationer. 
Dessa projekt har rätten att utveckla egen praxis och egna procedurer, men 
har också fullt ansvar för resultatet. Fördelen med denna struktur är att 
deltagarna helt och hållet kan koncentrera sig på projektet.  
 
Den rena projektorganisationen kan ställas i relation till begreppet 
projektbaserad organisation (Lindkvist 2001). Med detta menas företag som 
väljer att mycket starkt betona projektdimensionen, vilket gör att 
verksamheten i hög grad får karaktären av en serie tidsmässigt avgränsade 
och starkt autonoma projekt. På ett liknande sätt beskriver Packendorff (2002) 
”projektbaserat arbete” (project-based work), där individen spenderar största 
delen av sin tid i projektarbete. Till skillnad från den tunga 
matrisorganisationen, har individen dock inte alltid en linjebefattning utan går 
oftast från projekt till projekt. Det finns däremot en tydlig organisation inom 
vilken projekten utförs, och individerna tillhör främst organisationen och inte 
ett enskilt projekt. Enligt Packendorff (2002) bygger denna struktur på att 
individer måste känna en stark motivation inför varje projekt, något som kan 
vara svårt att uppnå. Dessutom kan det vara svårt att få en naturlig 
professionell utveckling, då framtiden för en individ kan te sig som en oändlig 
rad av nya projekt. Därför hävdar författaren att någon annan än 
projektdeltagaren och/eller projektledaren bör ta på sig ett ansvar för 
karriärutveckling och andra långsiktiga frågor.  
 
Den starkaste typen av projektbaserade företag karaktäriseras av den totala 
avsaknaden av en linjeorganisation, till fördel för en verksamhet som helt och 
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hållet drivs genom en mängd fristående projekt. I detta fall skulle 
matrisorganisationen inte längre existera. Detta ser vi dock som mycket 
ovanligt inom tillverkningsindustrin, där det enligt vår åsikt är ofrånkomligt 
att ha en standardiserad produktion karaktäriserad av successiv 
effektivisering. 
 
Avslutningsvis för Wheelwright & Clark (1992) en diskussion kring de fyra 
strukturerna genom att förklara vilken relevans ett val bland de fyra 
tillvägagångssätten har för företaget. De menar att organisationer tenderar till 
att utvecklas mot en av dessa strukturer vilken blir det dominerande sättet att 
genomföra projekt. Det är således på intet sätt så att projekt generellt bedrivs 
bättre genom någon av dessa projektstrukturer. Istället gäller det för 
respektive företag att anpassa sig så att dess dominanta projektstruktur 
stämmer överens med omgivningens krav och den övergripande strategin.  
Processer och system som finns inom företaget understödjer och uppmuntrar 
projekt att följa samma tillvägagångssätt för drivande av projekt. Vi anser att 
detta pekar på att företagets syn på projektets plats i organisationen bör 
uppmärksammas och behandlas då den påverkar företagsorganisationen i sin 
helhet. 
 
Wheelwright & Clark (1992) nämner företags historia, miljö och strategi som 
bidragande till val av struktur för organisation och integration av projekt. 
Författarna ser också till viss del dessa strukturer som utvecklingsstadier i en 
process där projekt blir allt vanligare. Enligt vår syn faller projektstrukturerna 
därför in under begreppet projektifiering. Vi ser dessa fyra projektstrukturer 
som olika nivåer av projektifiering. Ett företag som har en matrisorganisation 
med tyngden mot projekt anser vi vara i högre grad projektifierade än ett 
företag som har en funktionell projektstruktur.  
 
Vi anser att det saknas en specifik diskussion om HRM i Wheelwright & 
Clarks (1992) resonemang. De berör ämnet delvis då de beskriver var 
ansvaret ligger för projektdeltagarens karriärutveckling. Denna diskussion 
anser vi dock vara bristfällig. Därmed fungerar Packendorffs (2002) 
resonemang som ett bra komplement, vilket väcker tankar och intresse för hur 
HRM egentligen påverkas av de olika projektstrukturerna.   
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4 Human Resource Management 
 
Detta kapitel syftar till att presentera de teorier om HRM som ligger till 
grund för vår analys. Inledningsvis presenterar vi en modell över vilka olika 
roller HR-funktionen har i ett företag, vilket också ger en bild av vad vi 
övergripande anser vara HRMs uppgifter. Därefter beskriver vi de operativa 
ansvarsområden som vi anser ingår i HRM. Avsikten är att dessa roller och 
ansvarsområden inom HRM kommer att diskuteras i analysen för att finna 
hur de påverkas med anledning av projektifiering. Avslutningsvis diskuterar 
vi olika författares synvinklar på förändringar i HRM under de senaste åren.  
 

“Human Resource Management refers to the practices and policies you 
need to carry out the personnel aspects of your management job, 
specifically, acquiring, training, appraising, rewarding, and providing a 
safe and fair environment for your company’s employees.” 
 

Dessler (1999 s.2)  
 

“The most important long-term goal should be to ensure the availability of 
highly motivated and qualified human resources who are organized to 
effectively carry out the core tasks of the organization.” 
 

Mohrman & Lawler (1998 i Schuler & Jackson, 1999, s 436) 
  
Läser man citaten ovan och de definitioner som diskuterats i 
inledningskapitlet ser man att det finns en risk att allt management arbete ses 
som HRM, eftersom det mesta som ingår i dessa roller går att relatera till 
management av företagets personal. Det är därför en svår uppgift att avgränsa 
vad som ingår i HRM, men det är också nödvändigt för att kunna fokusera 
studien. Vi har därför valt att identifiera ett antal roller och ansvarsområden 
som vi ser som centrala för ett företags HRM. 
 
Innan vi presenterar dessa vill vi poängtera vår ståndpunkt att HRM inte bara 
utövas av HR-personal, utan av alla ledare på olika nivåer inom 
organisationen. När vi i fortsättningen talar om HR-funktionen menar vi den 
personal som uteslutande är dedikerad för att arbeta med HR-frågor, vilket 
även inkluderar personalchefer och deras underställda inom olika linjeenheter.  
 
Dessler (1999) diskuterar tre synsätt på HRMs innebörd. Ett synsätt är att 
HRM är strikt operativ, dvs. att HR-arbetet går ut på att exempelvis se till att 
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de anställda får lön vid rätt tid och att rätt person får det utannonserade 
arbetet. HRM har ur detta synsätt inte någon inblandning i strategiskapandet. 
Det andra synsättet är att HRM helt enkelt ska anpassas efter företagets 
övergripande strategi, dvs. HRM ska skapa goda förutsättningar för strategin 
att genomföras. Det tredje synsättet är att HRM utöver de operativa 
uppgifterna har en roll att spela i företagets strategiskapande processer. Här 
ses företagets anställda som en möjlig komparativ fördel vilken tillskrivs 
tillräcklig vikt för att HRM bör vara med och bestämma företagets framtid. Vi 
ser dock inte dessa synsätt som uteslutande. Snarare anser vi att alla de tre 
berörda områdena bör uppfyllas inom ramarna för HR-arbetet.  
   
Vi har därför valt att använda oss av två olika modeller för att presentera 
HRMs uppgifter. Den följande diskussionen kring HR-funktionens roller 
(Ulrich, 1997a) och den nästföljande diskussionen kring HRMs 
ansvarsområden kompletterar varandra i flera avseenden. Diskussionen kring 
HR-funktionens roller lyfter fram lång- och kortsiktighet samt ger en mer 
övergripande förståelse för de områden inom vilka professionella HR-utövare 
måste agera. Genom att innefatta modellen över ansvarsområden, inkluderar 
vi även det HR-arbete som utförs av icke professionella HR-utövare, dvs. 
chefer och övriga ledare i organisationen. Modellen över ansvarsområden är 
en kategorisering av HR-aktiviteter som har en något mer operativ betoning. 
De två resonemangen tangerar varandra så till vida att de aktiviteter som ingår 
i ansvarsområdena till viss del även är substansen i de roller som Ulrich 
(1997a) talar om. De två infallsvinklarna följer nu i avsnitt 4.1, respektive 4.2.  
 

4.1 HRM – ett spektrum av roller 
 
Ulrich (1997a) menar att HR-funktionen har fyra nyckelroller som den bör 
uppfylla. Dessa beskrivs i figur 4-1 där den vertikala axeln illustrerar vilket 
fokus HR-arbetet har. Aktiviteterna kan präglas av olika grad av 
långsiktigt/strategiskt respektive kortsiktigt/operativt fokus. Den horisontella 
axeln anger om den specifika HR-aktiviteten behandlar processer eller 
människor. Meningen är att HR -funktionen genom att anamma de fyra roller 
som anges i figuren, ska innefatta alla dessa variabler och därmed 
åstadkomma bra HRM i sin helhet.  
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Nedan följer en kort beskrivning av de fyra rollerna (Ulrich, 1997a): 
 
Strategisk HRM (Management of Strategic Human Resources), vilken kan 
sägas vara den strategiska HR-rollen, fokuserar på att anpassa HR-strategier 
och praxis till affärsstrategin. Uppgiften är här att agera som en strategisk 
partner som bidrar till framgången hos företagets övergripande strategi. Det 
kan exempelvis handla om att ge direktiv om anpassning av frontpersonalens 
kunskap och inställning till att passa företagets image. Genom denna roll 
deltar HR-funktionen i den process som leder till definitioner av 
affärsstrategier. Fokus ligger dock enligt Ulrich (1997a) på att översätta 
affärsstrategier till uppgifter för HRM.  
 
Förändringsledning (Management of Transformation and Change) är den 
andra nyckelrollen. Omvandling innefattar här fundamentala kulturella 
förändringar, vilka HR-funktionen kan vara med och utveckla. Samtidigt kan 
HR-funktionen medverka i bevarandet av företagskulturen. Förändring syftar 
till de kontinuerliga förbättringar av effektiviteten i de olika processerna som 
HR-funktionen styr och har inflytande över. Denna roll innebär således att 
vara en bidragande faktor till positiva förändringar inom företaget.  

Figur 4-1: Roller för HR-funktionen, Ulrich, 1997a, s. 24 
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Hantering av företagets infrastruktur (Management of Firm Infrastructure) 
innebär arbetet med att skapa fungerande, effektiva processer och system för 
exempelvis rekrytering och befordran. Trots att många företag flyttar sitt 
fokus mot den strategiska HRM, har denna roll fortfarande stor betydelse för 
hur företagets organisation fungerar. HR-funktionen skapar administrativ 
effektivitet genom detta arbetet. 
 
Hantering av personalens utveckling och bidrag till företaget 
(Management of Employee Contribution) innefattas av det dagliga arbetet 
med de anställda och deras behov, för att förbättra deras prestationer. Det 
handlar vidare om att arbeta för att utveckla humankapitalet och på så sätt öka 
de anställdas bidrag till företaget i sin helhet genom bättre arbete och ökat 
engagemang. Detta är således arbetet med att förstå de anställdas behov och 
uppfylla dessa.  
 

4.2 Ansvarsområden 
 
Det finns ingen allmänt vedertagen precisering av HR-arbetets 
ansvarsområden. Däremot ser vi marginella skillnader mellan olika forskares 
uppdelning av dessa ansvarsområden. De skillnader som finns ligger oftast i 
hur de benämns, eller vad man inbegriper i de olika benämningarna. Schuler 
& Jackson (1987) delar upp HR-arbetet i fem delar; planering, bemanning, 
utvärdering, kompensation , och utbildning och utveckling. Dessler (1999) 
tar också upp relationer som en viktig del och så gör även Ulrich (1997b), 
fast då under benämningen kommunikation. Vi kommer att utgå ifrån dessa 
sex ansvarsområden som grundläggande då vi anser att de väl täcker in vår 
bild av HRMs operativa uppgifter. För att illustrera dessa ansvarsområden och 
deras relation sinsemellan har vi byggt vidare på Fobrun, Tichy and Devanna 
(1984), vars ursprungliga modell saknar några ansvarsområden vi anser vara 
av stor vikt (se figur 4-2).   
 
I bilden framgår det hur de olika ansvarsområdena påverkar varandra. 
Planering föregår bemanning, som ligger till grund för den prestation som 
utförs. Utvärderingen av prestationen ligger i sin tur till grund för 
kompensation och kompetensutveckling. Kompetensutvecklingen påverkar 
kommande prestationer, och har också en koppling till planeringen så till vida 
att planeringen indikerar vilken typ av kompetensutveckling som kommer att 
krävas längre fram. Relationer genomsyrar enligt oss allt HR-arbete, och 
illustreras därför av en pil som ligger till grund för alla ansvarsområden.   
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Vi har inte för avsikt att analysera alla dessa ansvarsområden, utan kommer i 
analysen fokusera på de delar som i de empiriska studierna framkommer som 
relevanta för vårt syfte. Vi anser ändå att det är av värde för läsaren att få en 
grundförståelse för vår syn på vad som är centralt för HRM.   
 

4.2.1 Planering 

Ett företag är ett nätverk av tjänster som bör definieras och tillsättas med rätt 
person på rätt plats. Därför är en av HR-arbetets grundläggande uppgifter att 
analysera varje tjänst för att specificera vilka arbetsuppgifter som ska ingå 
och vilken typ av person som krävs för att utföra arbetet (Dessler, 1999). 
Planeringen är av stor betydelse även för andra delar av HRM’s 
arbetsområden, vilket figur 4-2 visar. Utformningen av arbetsuppgifter ger 
indikationer på vilken internutbildning som kommer att behövas, vilket 
illustreras av den streckade linjen i figur 4-2. Specifikationen av vilken person 
som behöver tillsättas lägger grunden för rekryteringsarbetet.  
 

4.2.2 Bemanning 

Enligt Dessler (1999) innefattar denna funktion rekrytering, anställningstester 
och urval av personal. I rekryteringsprocessen är en grundläggande uppgift att 
planera och förutse vilka tjänster som kommer att bli lediga, hur mycket och 
vilken typ av personal som behöver rekryteras (Dessler, 1999). I detta led är 
tjänstebeskrivningar och jobbspecifikationer verktyg för att fastställa vilka 

Figur 4-2 HRMs ansvarsområden (egen bearbetning från Fombrun, Tichy and Devanna, 
1984 i Hendry & Pettigrew, 1990, s.22) 
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egenskaper man söker efter. Dessa kan också ligga till grund för vilka 
utbildningar man kommer att behöva. Schuler & Jackson (1987) trycker även 
på HRM’s ansvar när det gäller att utforma en policy angående 
karriärmöjligheter och befordran. 
 
Inom bemanning faller också planering av efterträdare, eller succession, till 
viktiga positioner (Dessler, 1999). Det är av stor vikt att säkerställa tillgången 
på kompetenta efterträdare till nuvarande och framtida nyckelpositioner som 
tillkommer i takt med att företagets strategi utvecklas. Därför måste anställdas 
karriärer planeras så att de svarar emot både företagets och individernas 
behov och önskemål.  
 

4.2.3 Utvärdering 

Detta ansvarsområde innebär att utvärdera den anställdes prestation jämfört 
med hans/hennes normala prestationsstandard (Dessler, 1999). Det finns tre 
grundläggande orsaker till att genomföra utvärderingar. För det första kan 
resultaten ligga till grund för befordrings- och löneförhöjningsbeslut. För det 
andra ger de möjlighet att utveckla en plan för att rätta till de brister som man 
finner, och slutligen kan utvärderingar utgöra en viktig del av 
karriärplanering, då man klargör den anställdes styrkor och svagheter. Dessler 
(1999) tar upp intervju som ett viktigt verktyg i utvärderingen av den 
anställde, ett samtal som ska syfta till att finna vägar att förstärka de redan 
starka sidorna, och förbättra de sämre. Ett viktigt val är att bestämma sig för 
vilka kriterier som ska ligga till grund för utvärderingen; beteende- eller 
resultatkriterier (Schuler & Jackson, 1987). Man bör också avgöra vad syftet 
med utvärderingen är; utveckling, stöd och hjälp eller underhåll. Dessutom är 
det viktigt att ta ställning till hur stor medverkan de anställda ska ha i 
utvärderingsprocessen, om man ska fokusera på individ eller grupp, och om 
man utgår ifrån långsiktiga eller kortsiktiga kriterier.   
 

4.2.4 Kompensation 

Ett av ansvarsområdena inom HRM är den kompensation, eller lön, de 
anställda får för de arbetsinsatser de utför för företaget. Hur lönen fastställs 
beror enligt Dessler (1999) bland annat på företagets policy och på 
jämställdhetsfaktorer. Jämställdhetsfaktorerna innebär att lönenivån bör 
kännas lika för likvärdiga tjänster både inom och utanför företagets gränser. 
För att fastställa lönerna måste därför tjänsten värderas för att bestämma dess 
relativa värde i förhållande till andra tjänster.  
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Flera författare talar om två trender i lönepolicy, där den ena baserar lönen på 
individuell prestation, vilket innebär att lönen bestäms utifrån regelbundna 
utvärderingar av den anställdes arbetsprestation (se t ex Lewis i Redman & 
Wilkinson, 2001). Den andra typen av policy baserar lönen på kompetens och 
förmåga, vilket innebär att lönen fastställs med referens till den kompetens 
som den anställde uppvisar i utförandet av sin tjänst. Medan den 
prestationsbaserade lönepolicyn i hög grad är tillbakablickande då den mäter 
utförda prestationer, är den kompetensbaserade lönepolicyn mer 
framåtblickande. Den strävar istället efter att identifiera de kompetenser som 
sannolikt leder till hög prestationsnivå.  
 

4.2.5 Kompetensutveckling 

I litteraturen används två olika begrepp som vi inkluderar i 
kompetensutveckling; utbildning och utveckling. Dessa två begrepp 
behandlas olika i litteraturen. Dessler (1999) definierar utbildning som de 
metoder som används för att lära nya eller befintliga anställda de färdigheter 
de behöver för att kunna utföra sina arbeten. Det är dock oklart om han 
inkluderar utveckling i detta begrepp, då han endast talar om utveckling av 
management. I det fallet menar han överföring av kunskap, förändring av 
attityder, eller förbättra färdigheter. Vi ser ingen klar gräns mellan de två 
begreppen, utan ser snarare utbildning som en del av utvecklingen av en 
anställd, och vi anser att definitionen som Gibb & Megginson (2001) ger av 
personalutveckling ger en bra och heltäckande bild av vad vi inkluderar i 
kompetensutveckling. 
  

“The purpose of employee development can be defined as developing 
human potential to assist organisations and individuals to achieve their 
objectives.” 

(Gibb & Megginson, 2001, i Redman & Wilkinson, 2001, s. 129) 
 
Denna potential består enligt Gibb och Megginson (2001) av tre aspekter; 
kunskap, färdigheter, och känslor/attityder/värderingar, vilka sammanfaller 
med Desslers (1999) utveckling av management. Genom en balanserad 
utveckling av dessa aspekter kan de anställda uppnå en högre förmåga att lära, 
öka sin kompetens och prestera vad som förväntas av dem i deras arbete. Den 
sista aspekten av personalutveckling, utveckling av känslor, attityder och 
värderingar, är enligt Gibb & Megginson (2001) vad som gör skillnaden 
mellan överlägsen och medelmåttig prestation. Människor med hög 
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emotionell intelligens, positiv attityd och de rätta värderingarna är mer 
effektiva i sitt arbete.  
 

4.2.6 Relationer 

Vi har valt att i vår bild av ansvarsområdena (se figur 4-2) illustrera HRMs 
uppgift när det gäller relationer med de anställda som en pil som ligger till 
grund för alla andra uppgifter. Denna uppgift innebär enligt Dessler (1999) att 
ha system och policys som gör att den anställde känner sig rättvist behandlad, 
att motivera genom att skapa engagemang, delaktighet och ha en tydlig 
kommunikation. 
 

4.3 Organisationsförändring leder till förändring i HRM 
 
Detta avsnitt syftar till att ge en bild av de diskussioner som förs i litteratur 
angående HRMs förändrade roll i nya organisationsformer. Vi gör inte 
anspråk på att ge en heltäckande bild, utan vill lägga grunden till läsarens 
förståelse för vad de nutida organisationsförändringarna kan innebära för 
HRM. Då det finns mycket lite skrivet om projektarbetets specifika betydelse 
för HRM, ger vi här en mer övergripande bild. 
 

4.3.1 Strategisk partner och konsult 

Mohrman & Lawler (1998), lägger tyngdvikten vid behovet att utforma HRM 
utifrån de mål och strategier som företaget vill uppfylla. Författarna hävdar att 
kravet på att företagets organisation ska förbättra sin prestation är starkt 
kopplat till HRM, och att detta har lett till att HR-funktionen har fått en allt 
större roll som strategisk samarbetspartner i företaget. Dock anser författarna 
att HR-funktionen tar på sig denna roll snabbare än den lägger ifrån sig sin 
traditionella roll. Mer och mer HR-ansvar flyttas över på linjefunktionerna, 
men HR-funktionen har ännu inte lyckats förtydliga gränserna mellan sitt och 
linjefunktionernas HR-ansvar. 
 
HR-funktionen har, enligt Mohrman & Lawler (1998), fortfarande en alltför 
administrativ och kontrollerande roll och bör utvecklas mot att ta en mer 
central roll i att hjälpa organisationen att fastställa och uppnå sin strategiska 
riktning. Överlämnandet av ansvar till linjefunktionerna bör således vara 
tydligare, HR-funktionen bör i större utsträckning agera konsult och partner i 
linjens utformning av HR-utövandet. Författarna ser härigenom en trend emot 
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att den HR-personal som är tillägnad en viss linjefunktion, kommer att vara 
generalister på HR-området och fungera som stöd för de linjespecifika 
frågorna. Därutöver kommer det att finnas en central pool med HR-personal 
som besitter djupare kunskaper. Dessa tillhandahåller organisationsvida 
kompetenser och kan lånas in vid behov. 
 

4.3.2 Nya arbetsformer och medarbetare 

Sparrow (1998) lägger vikten på att de organisationsformer som växer fram i 
dagens samhälle ställer nya krav på decentralisering och en allt större vikt 
läggs vid horisontella processer som sträcker över de formella 
organisationsgränserna. Detta leder till ett behov av en förändring i 
utformandet av arbete och de kompetenser som krävs. Författaren hävdar att 
HRM är starkt kopplat till relationen individ - arbete. De nya 
organisationsformerna kräver en annan typ av koordination och kultur, vilket 
får konsekvenser för HRM. Detta beror bland annat på att: 
  

• De anställda får tillgång till nya informationskällor och nya nätverk av 
relationer 

• Det sker förändringar i de roller de anställda förväntas inneha 
• Chefer ser annorlunda på de uppgifter som ska utföras 
• Beslutsprocesser förändras 
• Egenskaper som krävs av de anställda för att de ska kunna arbeta 

effektivt förändras 
• Essensen av arbetet och flödet av processer förändras 
• Det sker förändringar i karriärvägar och karriärambitioner för de 

anställda. 
 
Detta stöds av Packendorff (2002), som dessutom kopplar HRMs roll direkt 
till projektifiering. Denne författare säger att HRM normalt sett är utformat 
för att passa permanenta strukturer, där varje individ har en fast position, och 
inte för starkt projektorienterade organisationer där positioner är obefintliga 
eller ständigt förändras. Projektorienteringen gör därför att HRM får en 
utmaning i att kunna se till individens arbetssituation i sin helhet. 
 
En av poängerna som Sparrow (1998) gör är att förändringen i utformningen 
av arbete i organisationen innebär att det ställs nya krav på medarbetare, och 
arbetsformen i sig gör att medarbetare utvecklas på ett sätt som HRM måste 
vara rustade att tackla och förvalta.  
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En faktor författaren nämner är att medarbetare i större utsträckning blir 
beroende av varandra eftersom arbetet mer och mer bygger på samarbete. Det 
blir också viktigare med bredare kunskap hos medarbetare, då en flexibel 
organisationsform ofta leder till bredare ansvarsområden. På samma sätt läggs 
en större vikt vid vad författaren kallar kognitiva abstrakta kvalifikationer, 
och som innefattar förmågan att fatta beslut, omdöme, noggrannhet, förståelse 
för organisationen som helhet och förmåga att analysera och lösa problem i 
oväntade situationer. En fjärde faktor som ökar i betydelse är den sociala 
kompetensen hos medarbetarna, där Sparrow (1998) menar att det blir allt 
viktigare att individen passar i laget, än att han/hon passar till jobbet. Alla 
dessa faktorer skapar nya utmaningar för HRM att finna, utveckla och behålla 
rätt personal.  
 
De nya krav som ställs på medarbetare för med sig ett ökat ansvar för 
individen. Wilkinson (2001) menar att Empowerment, dvs. delegeringen av 
ansvar till medarbetaren är ett begrepp i tiden. Författarna relaterar begreppet 
till populära idéer som Total Quality Management, teamarbete och den 
lärande organisationen. Med anledning av de krav på flexibilitet som ställs på 
organisationer på grund av en alltmer omvälvande omgivning, syftar 
Empowerment till att ge medarbetaren möjligheter och befogenheter att själv 
agera för att lösa problem och ta vara på möjligheter eftersom det är denne 
som sannolikt upptäcker dem. Wilkinson (2001) ser här även en koppling till 
användningen av projektbaserade team, då de menar att det nya management 
paradigmet som betonar projektbaserat arbete baseras på 
Empowermenttanken. 
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5 Ett nytt Posten med barnsjukdomar 
Vi kommer i detta kapitel att presentera en bild av Posten, baserat på 
intervjuer med personer i Postens organisation, årsredovisningar och annat 
informationsmaterial. Kapitlet innehåller en kort bakgrund och historisk 
utveckling, en presentation av projektarbetet i Posten och en bild av hur HRM 
är organiserat samt HRM kopplat till projektarbetet. Att en stor del av 
informationen berör projektverksamheten och dess organisation grundar sig i 
vår avsikt att klargöra de förutsättningar utifrån vilka HRM bedrivs för att i 
analysen kunna se hur dessa variabler påverkar HR-arbetet. Vi strävar inte 
efter att ge en heltäckande bild av Posten som företag, utan vill snarare 
belysa de områden som är centrala för vår frågeställning.  
 

5.1 Förr och nu 
 
Nyckelorden för Postens nya koncernstruktur är nätverk, projektform och 
partnerskap. I årsredovisningen 1998, för fyra år sedan, var den dåvarande 
koncernchefens paroll ”Utveckling är utmaningen” (Lennart Grabe, 1999). 
Fokus för företaget låg i att svänga från volym och produktion till marknad 
och lönsamhet. Posten har 
traditionellt varit inriktat på 
produktion, utdelning, kassaservice 
och betalningsförmedling, men 
under de senaste tio åren har 
företaget utvecklats från ett statligt 
verk till ett affärsdrivande företag, 
vilket har inneburit stora 
förändringar i organisation och 
strategi. Den ökade konkurrensen 
inom logistik, betalningar och 
brevverksamhet, tillsammans med 
utmaningen i att hantera de 
förändringar i postflöden som det 
nya IT-samhället har fört med sig sattes på sin spets under 1900-talets sista år. 
För Posten innebar detta en brytningsperiod som satte stora krav på 
förändringar i verksamheten och ett allt större fokus på vikten av engagerade 
och kompetenta medarbetare för att lyckas som ett utpräglat tjänsteföretag.  
Posten är ett anrikt bolag som skapades redan 1636 av rikskanslern Axel 
Oxenstierna (Postmuseum, www.posten.se). Detta postväsende, som var 

 Postens vision, Affären 
ü Posten är det naturliga valet för den 

som vill distribuera meddelanden 
och varor till, från och inom Norden 
och Östersjöområdet. 

ü Ingen är bättre än Posten på att 
skapa mervärden genom att 
kombinera elektroniska och fysiska 
flöden. Ett postkontor finns i varje 
hem, varje företag och varje 
mobiltelefon.  

ü Posten frigör värdefull tid för 
kunderna.  

ü Posten har en lönsamhet över 
branschgenomsnittet på jämförbara 
marknader.  

 
Källa: www.posten.se 
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byggt på ett stafettsystem med postbönder som vidarebefordrade posten, 
skulle leva kvar som statligt verk under de kommande drygt fyra seklen, med 
förnyelser i transportmedel och en del strukturförändringar, ända fram till år 
1994, då Riksdagen beslutade att Posten skulle ombildas från affärsverk till 
aktiebolag. Snart upphörde även monopolet på brevbefordran, en milstolpe i 
Postens historia. 
 
Under de senare åren har Posten genomdrivit flera större 
organisationsförändringar och lagt fokus på att tydliggöra Postens 
positionering och mål inför det nya seklet. Detta förändringsarbete har gått 
mycket snabbt, och år 2000 skriver man i sin årsredovisning att man har ställt 
om koncernen från att vara produktionsorienterad till att vara uttalat 

affärsstyrd. Den nya visionen 
som utarbetades under 1999 blev 
ett viktigt avstamp för en 
utveckling av projektarbete och 
medarbetarkompetens. Med 
denna vision strävade man efter 
förändringar i både handlande 
och tänkande och man sade 
uttalat att Posten ska arbeta i 
nätverk och projekt - både 
internt och externt med kunder 
och partners.  

 
Idag har Posten ca 40 000 anställda. Som framgår av figur 5-1 leds Posten av 
en koncernledning med tillhörande koncernledningsfunktioner för bland annat 
HR och ekonomi. Vidare finns sex affärsenheter som är produktägare och har 
ett lönsamhetsansvar. Utöver dessa finns rörelsegrenen kassaservice, en 
försäljningsorganisation samt servicenätet, som är Postens ansikte mot 
konsumenterna. Som stödfunktioner till dessa finns dessutom produktion som 
bland annat innefattar sortering av post och viss transport, Posten IT som 
svarar för driften av Postens elektroniska tjänster och interna system, och ett 
antal supportenheter som bland annat tillhandahåller administrativ support 
inom koncernledningsfunktionernas områden.  
 

 Postens vision, System/struktur 
ü Posten arbetar i nätverk och projekt - 

både internt och externt med kunder och 
partners.  

ü Posten vågar pröva nya vägar.  
ü Posten har bäst kontroll över "sista 

milen".  
ü Postens system och processer är 

effektiva, enkla och stödjer 
tillgängligheten för kunden. De bygger 
på en enhetlig infrastruktur. 

 
Källa: www.posten.se 
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Var och en av dessa funktioner har något olika organisation inbördes, men de 
allra flesta har en linjestruktur i botten, det vill säga, att de är uppdelade i 
linjeenheter som leds av linjechefer. Som vi kommer att beskriva närmare 
längre fram finns det dock funktioner, som till exempel Posten IT och 
supportenheterna, vilka har en annorlunda organisationsstruktur.  
 

5.2 Projekt i Posten 
 
Vi kommer i detta kapitel att beskriva projektverksamheten i Posten, och dess 
utveckling. Detta för att lägga grunden för den verklighet HRM verkar inom. 
Nästföljande kapitel kommer att behandla HRM i posten, kopplat till projekt. 
 
I samband med de stora förändringar som krävdes i slutet på 1990-talet, 
tillsatte koncernledningen något man kallade koncernprojekt, som syftade till 
att åstadkomma en fokuserad utveckling inom vissa kärnområden som ansågs 
strategiskt viktiga för Postens framtid.  
 

”Sedan vår vision presenterades den 8 december 1999 har 
förändringsarbetet gått mycket snabbt (…). Vi arbetar nu i en ny 
organisation med fokus på tjänsteutveckling och som uppmuntrar arbete i 
nätverk och samarbete med partners. Gemensamma utvecklingssatsningar 
genomförs i så kallade koncernprojekt. Under året har sex större projekt 
genomförts framgångsrikt, ytterligare två är snart avslutade.” 
 

Lennart Grabe, Verkställande direktör och koncernchef 
(källa: Postens årsredovisning 2000) 

Figur 5-1: Postens operativa organisation (Postens årsredovisning 2001) 
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I dessa projekt erbjöds personal och medarbetare från olika delar av 
organisationen att delta. De lyftes ut ifrån organisationen och sattes i en 
avskild projektmiljö, med högsta prioritet och de bästa resurserna som fanns 
att tillgå. Detta var ett tydligt ställningstagande från ledningens sida att arbeta 
i projektform för att försöka utöka samarbetet mellan de olika delarna i 
organisationen, effektivisera och koordinera verksamheten och därmed 
förkorta ledtiderna. Dessa projekt tillkom med andra ord under en period som 
var präglad av förändringar och omstruktureringar i organisationen och kom 
att symbolisera början på ett nytt sätt att arbeta. 
 

”Vi har ju givetvis arbetat i projekt på Posten tidigare, men man 
ville trycka på att det är en förändrad arbetsform.”  
 

Eva Öhlin-Lillienau, Senior Project 
Manager Strategic Projects, Unidas 

 
Fortfarande är linjefunktionerna dominerande jämfört med projektarbetet, 
men det finns i dag en större medvetenhet om fördelarna med att använda sig 
av projektarbete, samt en strävan att försöka anpassa organisationen till det 
nya arbetssättet. Detta har man bland annat gjort genom att skapa ett bolag 
som består av seniora projektledare som har till uppgift att försörja Postens 
koncernledning med kompetenta projektledare till större strategiska 
utvecklingsprojekt. Detta bolag heter Unidas AB och är ägt till hälften av 
Posten och till hälften av ett konsultbolag. Tanken är att dessa professionella 
projektledare ska kunna arbeta både åt Posten, på uppdrag av 
koncernledningen, och på den externa marknaden. 
 

”Posten driver sedan en tid stora strategiska utvecklingssatsningar. Att 
leda dessa projekt är krävande uppgifter. Genom Unidas vill vi knyta till 
oss erfarna, kvalificerade projektledare, som med kort varsel kan frigöras 
för kvalificerade projekt under en längre tid. Den som vill rekrytera 
högutbildad arbetskraft och, inte minst, behålla kärnkompetens måste 
också ha något extra att erbjuda. Mot den bakgrunden är bildandet av 
Unidas ett viktigt strategiskt beslut för vårt företag.” 
 

Börge Österholm, vice vd Posten 
(källa: pressmeddelande 2001-01-12) 

 
År 2001 etablerades också Project Management Center 5  för att skapa en 
karriärväg och utvecklingsmöjligheter för projektledare. PMC ska 
representera projektledare på mellannivå som inte arbetar heltid som 
projektledare utan som normalt sett sitter i en linjebefattning. Dess uppgift är 
                                        
5 Project Management Center kommer hädanefter att betecknas PMC 
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att tillhandahålla utvecklingsprogram inom projektledning men också att 
erbjuda en gemensam metodik, eller verktygslåda, med modeller och 
arbetsstöd för projektarbete och styrning av projekt. Dessutom fungerar PMC 
som förmedlare av projektledare mellan Postens olika delar.  
 

”Genom vårt Project Management Center säkrar vi tillgången på 
professionell projektkompetens vilket är mycket viktigt för att klara Postens 
förändringsarbete och prioriterade utvecklingsaktiviteter. På ett mycket 
värdefullt och konkret sätt stärker vi våra förutsättningar att arbeta i 
nätverk och projekt – både internt och externt med kunder och partners. 
Jag kan med glädje konstatera att vi nu tagit ytterligare ett steg mot att 
förverkliga vår vision.” 
 

Ingemar Persson, vice Vd Posten 
(källa: informationsmaterial PMC, 2002) 

 
Ännu en instans som etablerades i samband med Postens nya vision är 
Postens Ledarakademi, som har som syfte att utveckla ledarskapet och 
förändringsarbetet i Posten.  
 
För att ytterligare utröna vad som behöver förbättras har 
koncernledningsfunktionen för HR tillsatt ett projekt, som har som uppgift att 
titta på vad det är som hindrar Posten att arbeta effektivt med projekt. 
 

5.2.1 Projektorganisation 

Att använda sig av projekt och nätverk som arbetsform blir allt vanligare i 
hela Posten, men olika delar av företaget är olika projektintensiva. 
Produktionssidan är mindre projektintensiva, och de projekt som bedrivs 
syftar i så fall till att förbättra verksamheten. De delar som är mest 
projektintensiva är Unidas och Posten IT som enbart arbetar i projektform och 
affärsenheterna där en viktig del av verksamheten består av utveckling, som 
till stor del kan bedrivas i projektform. Även inom dessa enheter är dock 
projektverksamheten fortfarande relativt fokuserade på att förbättra 
verksamheten.  
 

”Vi arbetar mestadels med verksamhetsutvecklande projekt. Det kanske 
har att göra med att vi just nu arbetar mycket mer med den interna 
organisationen och rationaliseringsåtgärder, men det hade ju varit 
roligare om det hade varit mer produktutvecklande.” 
 

Eva Öhlin-Lillienau, Senior Project 
Manager Strategic Projects, Unidas 
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I största delen av organisationen genomförs projektarbetet i en 
matrisorganisation gentemot linjen, där linjen fortfarande står för 
grundverksamheten, äger resurserna och agerar beställare av projekt. Dessa 
projekt utförs med personal från linjeenheterna, och om koncernledningen är 
beställare, med inhyrda projektledare från Unidas. Vid behov hyrs även 
personal från Posten IT eller från någon av supportenheterna in som resurs till 
projektet. 
 
Ledtiden på projekten varierar, men det finns en maxgräns på sex månader. I 
de fall ett uppdrag inte kan slutföras inom denna tid, ska projektet delas upp i 
delprojekt om sex månader, för att man ska få en brytpunkt när man kan byta 
ut resurser och utvärdera hur projektet fungerar. 
 

5.2.2 Genomförande av projekt 

Bilden nedan (figur 5-2) är Postens nya projektmodell, som är ett steg i att 
tydliggöra projektets olika faser och rollerna inom projektet. PMC 
tillhandahåller instruktioner för varje fas i modellen och avsikten är att 
harmonisera samspelet mellan beställare, projektledare och mottagaren av 
projektets resultat. 
 

 
När någon i Posten vill ha att projekt utfört, blir idén först bedömd genom en 
nyttovärdering för att fastställa vilket värde projektet har för Posten. Blir idén 
godkänd är det upp till beställaren av projektet att finna en lämplig 
projektledare. På varje linjeenhet inom Postens funktioner finns det ett par 
projektledare som i första hand arbetar med projekt inom deras egen linje, det 
vill säga att arbetar man inom produktion så arbetar man i produktionsprojekt. 
PMC arbetar med att försöka sprida denna kompetens, så att man ska kunna 
låna in projektledare även från andra avdelningar om det uppstår 
projektledarbrist på någon enhet, eller om den efterfrågade kompetensen inte 
finns inom enheten. 
 

Figur 5-2: Postens Projektväg (Project Management Center, Posten) 
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Vid tillsättandet av projektledaren ska denne få en utförlig beställning där det 
preciseras vad som ska utföras, hur lång tid projektet ska löpa, vilken budget 
som finns till förfogande, etc. I nuläget ser projektledare att det ofta finns en 
del otydligheter i beställningen av projekt, och att linjechefer skulle behöva 
bli bättre på att precisera sina uppdrag. Men man ser också att denna 
förbättring sker i och med att projektledare också lär sig att ställa högre krav 
på beställningen och att fler och fler linjechefer beställer projekt. 
 

”Jag skulle aldrig drömma om att ta på mig ett projekt om jag inte har 
järnkoll på vad det är för direktiv jag har. Det är ju självmord. Därför 
driver jag min uppdragsgivare tills de har talat om vad de vill.” 

 
Elisabeth Kolmodin Sandberg, Senior Project Manager 

 Strategic Projects, Unidas 
 
När projektledaren är tillsatt är det upp till denne att baserat på det uppdrag 
som ska genomföras identifiera vilka kompetenser som krävs och förhandla 
med linjen för att få in dessa resurser och kompetenser till projektet. Om 
projektet genomförs inom en enskild linjeenhet innebär detta ofta att större 
delen av de som ska delta i projektet kommer från just den linjeenheten. Är 
projektet däremot koncernövergripande, eller på andra sätt av den typen som 
berör flera delar av organisationen, så plockas personal in från de berörda 
enheterna. 
 

”När man jobbar tillsammans från de olika funktionerna är det väldigt 
komplicerat, och det är ju en sådan sak som kommer tillbaka i attityder. I 
ett mer projektmedvetet företag, där man är van att arbeta i den här 
formen, så är inte det där komplicerat.” 
 

Eva Öhlin-Lillienau, Senior Project Manager 
Strategic Projects, Unidas 

 
För att projektet ska få rätt kompetenser sker en dialog mellan de linjechefer 
som ska låna ut personal och projektledaren om vilka kompetenser som 
behövs för projektet, och vilka personer som skulle vara lämpliga. Dessa två 
gör också upp fördelningen av projektdeltagarens tid mellan linjeenhet och 
projektarbete, om denne inte helt ska gå ifrån sin linje för att arbeta i 
projektet.  
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”När jag bara har en viss tid av en person, så gör jag upp det med 
personens linjechef. Vilka dagar får jag disponera personen och vilka 
dagar disponerar linjechefen personen. Det är ju det smartaste sättet för 
alla tre, för då vet jag vad jag kan kräva av den här personen och 
linjechefen vet när personen är på plats. Och för projektdeltagaren är det 
ju också en trygghet att faktiskt veta att man inte behöver jobba livet ur 
sig.” 
 

Elisabeth Kolmodin Sandberg, Senior Project Manager 
Strategic Projects, Unidas 

 
”Det är oerhört svårt att vara projektledare om man får 20 procent av en 
projektdeltagare, för då får du en projektdeltagare på måndag, en på 
tisdag, en på onsdag, och du kan inte driva någon. Det är helt omöjligt. Så 
från projektens sida så måste man försöka att hitta minsta gemensamma 
tid.” 
 

Eva Öhlin-Lillienau, Senior Project Manager 
Strategic Projects, Unidas 

 
Det finns en tydlig tendens till att det ofta är samma människor som tillfrågas 
att delta i projekt, beroende på att de har erfarenhet från tidigare projekt, eller 
att projektledaren känner till dem. Därför är det inte ovanligt att samma 
person deltar i flera projekt samtidigt, vilket gör att precisionen av hur och när 
respektive projekt och linjefunktionen förfogar över resursen ställs på sin 
spets.  
 

”Alla har sagt 20 procent, men när man väl bokar möten så bokar alla 
måndagen. Jag menar, hur många kan klona sig varje måndag?” 

  
Cathrine Carlsson, Kompetensansvarig, PMC 

 
Beroende på projekt befinner sig projektdeltagarna rent fysiskt antingen kvar 
på sin linjeenhet, eller samlokaliserade i en speciell projektmiljö. 
Samlokalisering gäller främst de större koncernprojekten, och de projekt där 
projektdeltagarna arbetar heltid i projektet. I de fallen händer det att 
projektdeltagare arbetar längre perioder borta från sin linje, vilket under de 
senaste årens omstruktureringar ibland har inneburit att projektdeltagarens 
linjebefattning eller i vissa fall hela linjeenheten, har lagts ned under 
projekttiden. I de fall detta inte har förutsetts och förebyggts, har dessa 
projektdeltagare efter projektets slut hamnat i en situation där de inte längre 
vet var de hör hemma, eller vart de ska vända sig, eftersom de inte har någon 
närmsta chef eller någon befattning.  
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5.3 Human Resource Management i Posten 
 
Idag finns det i Posten en central koncernledningsfunktion, eller stab, för 
HRM som har till syfte att arbeta utifrån VD’s beslut och vara VD’s förlängda 
arm in i verksamheten i frågor som kompetensutveckling, rekrytering, 
utveckling och avveckling, avtal och lönebildning, hälsa etc. Den har en 
övergripande, policysättande roll, tar fram riktlinjer och ser till att det finns 
processer. Det finns även ett karriär- och utvecklingscentrum, och en relativt 
nystartad organisation, Futurum, som har till uppgift att ansvara för 
avveckling av personal. Förutom detta finns det en supportenhet vilken består 
av HR-konsulter som arbetar gentemot verksamheten, till exempel i olika 
projekt, och av en löneservicedel som arbetar med det centrala lönesystemet. 
HR-support är något som tillhör den nya organisationen. För ett par år sedan 
var personalavdelningarna på varje linjeenhet större, men nu har man 
samordnat en del av det ansvaret till en central supportenhet för att på ett 
bättre sätt utnyttja den typen av resurser. Liknande supportenheter finns under 
varje koncernledningsfunktion.  
 
Det finns fortfarande personalchefer ute på de större linjeenheterna, som med 
stöd från staben arbetar med lönebildning, kompetensutveckling, utbildning, 
och andra frågor som rör just den enheten. Detta arbete kan se olika ut, 
beroende på vilken enhet det rör sig om. Personalchefen på enheten ska också 
fungera som ett stöd för linjechefen i dennes HR-arbete. Som ett forum där de 
olika delarna av HR-funktionen kan mötas har man upprättat ett HR-råd. 
 

”Chefen för HR-support, delar av HR-staben och personalcheferna ute på 
linjen jobbar tillsammans i någonting som kallas för HR-rådet. Det är ett 
forum för att verka för olika frågor, fånga upp frågeställningar från linjen, 
eller känna av stämningar, meddela information från ledningen. Så sättet 
att samverka i de här frågorna är via HR-rådet.” 
 

Liselott Sjöholm, personalspecialist, Human Resources 
Koncernledningsfunktion 

 
Det är dock linjechefen som har det långsiktiga HR-ansvaret för den anställde, 
vilket innebär att hålla utvecklingssamtal, lönesätta, rehabilitera, 
kompetensutveckla, men också att motivera och ta hand om eventuella 
krissituationer. Till stöd har denne i vissa fall en egen personalavdelning, och 
kompetensen i supportenheten finns också till hands i de frågor som kräver 
djupare HR-kompetens.  
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Detta sätt att koncentrera resurser till en supportenhet som arbetar på avrop 
från linjen, anser Eva-Öhlin Lillienau ha viss koppling till projektifieringen av 
Posten.  
 

”Eftersom projekt i sig gör att företaget blir rörligare så är det inte så 
konstigt att man kan köpa in den här typen av kompetenser på längre eller 
kortare uppdrag.”  

 
Eva Öhlin-Lillienau, Senior Project Manager 

Strategic Projects, Unidas 
 
Ett exempel på liknande supportenheter är Posten IT, som också den kom till 
för att verksamheten skulle kunna avropa resurser därifrån och inte ha mer 
resurser än vad man har avsättning för. Dessa resurser hyrs också oftast in till 
projektarbete, och har ingen egen linjeverksamhet, vilket gör att deras chefer 
får ett annat ansvar än vanliga linjechefer. De har inte något 
verksamhetsansvar, utan endast ett kompetensansvar och lönesättningsansvar. 
Med anledning av detta kallas de kompetensledare. Deras uppgift är att 
tillhandahålla den kompetens Postens verksamhet behöver när det gäller IT-
specialister, och tack vare deras längre erfarenhet inom detta sätt att arbeta har 
de ett mer utbyggt system för kompetensbeskrivningar och beställning av 
kompetenser. 
 

5.3.1 Projektets treenighet 

Allt fler av Postens medarbetare arbetar periodvis under en ny arbetsledare i 
form av en projektledare och således inte längre direkt under sin linjechef. 
Projektledaren har dock inte något annat HR-ansvar än ledarskapsmässigt och 
motivationsmässigt. Lönesättning, kompetensutveckling, utvecklingssamtal 
och andra långsiktiga HR-frågor ligger kvar på linjechefens bord eftersom 
projektledaren måste vara fokuserad på att nå målet med projektet.  
 

”Resursen är fortfarande anställd av linjeenheten (…), och där kan man se 
att det givetvis blir ett problem. Är det här ett långt projekt, så kommer ju 
den här personen att befinna sig närmare sin projektledare och börja 
utveckla en chef-medarbetar relation till projektledaren och det är inte 
önskvärt. För då försöker du driva verksamhet i projektform och då får du 
en jättekonstig hybrid. Projektledarna kan inte koncentrera sig på det de 
ska göra. Det blir personalfrågor på ett sätt som man kanske inte ska 
syssla med som projektledare.” 
 

Eva Öhlin-Lillienau, Senior Project Manager 
Strategic Projects, Unidas 
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Denna situation skapar även svårigheter för linjechefen att ta sitt HR-ansvar, 
då det finns en risk att ett gap uppstår mellan projektdeltagare och linjechef. 
 

”Har inte chefen haft en kontinuerlig dialog hela tiden och sett till att 
informera och uppdatera sig själv, dels vad deltagaren har lärt sig för nytt, 
men också förse personen med information om vad som har hänt på 
enheten och vart man är på väg, då blir det tyvärr ett jättestort gap mellan 
medarbetaren och chefen, och det här är ett problem.” 
 

Cathrine Carlsson, kompetensansvarig, PMC 
 
Linjechefen har i sådana situationer problem med att löneförhandla och 
ansvara för kompetensutveckling. Därför blir, det man på Posten refererar till 
som en treenighet; samspelet mellan projektledare, linjechef och medarbetare, 
en central fråga i HR-arbetet på Posten. Linjechefen är beroende av en 
återföring från projektledaren för att kunna utföra sitt HR-arbete på goda 
grunder, något som inte sker tillfredsställande i dag.  
 
Det finns vissa otydligheter i var gränsen går mellan linjechefens och 
projektledarens HR-ansvar. På Posten vill man betona att både linjechefen 
och projektledare måste ta sitt ansvar men att projektledaren inte kan ta ett 
fullt HR-ansvar, eftersom dennes arbete i första hand är att lösa uppgiften. 
Denna koncentration av ansvar till linjechefen innebär också att 
projektledaren inte har någon direktkontakt med HR-funktionen i Posten, den 
kontakten sköts uteslutande av linjechefen. 
 
Efter projektets slut, när en projektdeltagare ska gå tillbaka, är det 
linjechefens ansvar att ta emot denna person i linjen. I den återföringen ser 
man en risk för att personens nyutvecklade kompetens inte tas till vara på ett 
bra sätt, eller att motivationen försvinner när man ska lämna projektet. Eva 
Öhlin-Lillienau betonar därför vikten av att linjechefen kan hantera och fånga 
upp den motivation och kompetens som medarbetaren har utvecklat under 
projektets gång. Ett annat problem, som har återkommit under 
omstruktureringen, är att enheter läggs ned, vilket innebär att projektdeltagare 
inte har någon enhet att återvända till.  
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”Det kan till och med vara så, om det är väldigt olyckligt, att personen 
kanske sitter i projektet ett eller två år, och när man väl ska lämna 
projektet, så finns inte ens hemmatillhörigheten kvar, den enheten är 
kanske nedlagd, eller chefen har försvunnit och det har kommit en ny chef 
som knappt ens vet att man finns. (…)Omorganisationen har ju pågått i 
flera år vid det här laget, så att det här har ju uppstått några gånger.” 

 
Liselott Sjöholm, personalspecialist, Human Resources 

Koncernledningsfunktion 
 
I nuläget finns det inga riktlinjer för vem som har ansvaret för den anställde i 
en sådan situation, men Liselott Sjöholm skulle helst se att ansvaret ligger på 
dem som lämnar ifrån sig en medarbetare till projekt att se till att alla har en 
lämplig inplacering i organisationen efter projektets slut. 
 
Som ett av de viktigaste verktygen i linjechefens HR-arbete nämns 
utvecklingssamtalet, där man diskuterar medarbetarens situation, lönesättning 
och planer för fortsatt utveckling. Under längre projekt i Posten har även 
projektledaren enskilda samtal med projektdeltagarna, men de kallas då 
prestationssamtal, och är mer knutna till det specifika projektet. Eftersom 
projektledaren inte har egna resurser att satsa på individens långsiktiga 
utveckling, utan detta ansvar formellt ligger hos linjechefen finns det dock en 
risk att det som tas upp på prestationssamtalet inte får någon fortsättning i 
utvecklingssamtalet med linjechefen. 
 

5.3.2 Resursplanering och prioritering 

Projektarbetet innebär att det blir svårt för linjechefen att planera sitt 
resursbehov, eftersom en medarbetare inte bara ska räcka till vardag i den 
egna verksamheten, utan också till ett eller flera projekt och utveckling i den 
egna linjen. Enligt de vi intervjuat skulle många linjechefer behöva utöka 
antalet anställda på enheten för att skapa utrymme att släppa resurser till 
projektarbete. Detta utrymme finns inte idag, eftersom Posten är en 
ekonomiskt pressad organisation, och för att dessa rutiner ännu inte finns i 
organisationen.  
 

”Man sitter kvar i sin linjefunktion samtidigt som man går in i projektet, 
och ingen kan ta över det ansvar man har ute i linjen. Utan man sitter 
egentligen på två stolar under hela projekttiden och förväntas i praktiken 
göra två jobb där båda kanske egentligen är på 100 procent. Och det här 
sliter naturligtvis hårt på medarbetarna.” 

 
Liselott Sjöholm, personalspecialist, Human Resources 

Koncernledningsfunktion 
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Detta leder till svårigheter i prioritering mellan linjearbete och projektarbete, 
en problematik som även uppstår när individen deltar i flera projekt. För att 
klargöra prioriteringen mellan olika projekt håller Posten på att utforma en 
projektportfölj, där högsta ledningen fastställer vilken prioriteringsordning 
som gäller inom företaget. För att göra detta ska projekten värderas efter 
genomförandegrad och strategisk relevans. Tanken är också att varje enhet 
ska ha en egen projektportfölj för att tydliggöra vad man ska satsa på och vad 
som ska prioriteras. Projektportföljen ska även ge en riktlinje för vilka 
kompetenser man kommer att behöva inom specifika områden för att kunna 
genomföra de viktigaste projekten. 
 

5.3.3 Nyckelpersoner 

Det faktum att det ofta är samma personer som används som projektresurser 
får konsekvenser för HRM i Posten. Bortsett från att det innebär en stor 
belastning på dessa personer, ser man det också ett hinder för 
kompetensspridning, och man skulle därför hellre se att rekryteringen till 
projekt i större utsträckning vore baserat på kompetensbeskrivningar.  
 

”Det finns ett behov av att sprida möjligheten till projektarbete på fler 
händer ute i verksamheten. Dels att fler får den möjligheten till 
kompetensutveckling och att linjen får en möjlighet att undgå att ha 
nyckelmedarbetare på det sättet att det alltid är samma personer som 
efterfrågas i alla lägen. Man måste lära sig att bredda det här, att våga 
bredda registret.” 

 
Liselott Sjöholm, personalspecialist, Human Resources 

Koncernledningsfunktion 
 
Som förebild ser man Posten IT, som har kommit längre med detta system. 
Där är det inte längre är möjligt att beställa en speciell person. Istället 
beställer man en kompetens, och sedan är det upp till Posten IT att internt 
fördela uppdragen på lämpliga resurser. Inom resten av Postens organisation 
finns inte dessa verktyg än, vilket gör att det inte alltid är den person med bäst 
kompetens som blir utvald. Förutom att det ofta är samma personer som 
tillfrågas, kan det också vara så att linjechefen i sitt urval utgår ifrån till 
exempel vem som är ledig eller vem som har lägre belastning istället för att 
matcha den bästa kompetensen med uppdraget.    
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5.3.4 Attityd och förändring 

När ledningen drog igång de stora koncernprojekten, och placerade dem i ett 
speciellt projekthus med stora resurser till sitt förfogande, blev det ett gap 
mellan dessa projekt och verksamheten. Linjeenheterna kände sig inte 
delaktiga och det fanns tendenser till avundsjuka. Detta fick till konsekvens 
att trots den snabba utvecklingen koncernprojekten bidrog till, gick 
överlämningen till verksamheten långsamt, eftersom man där inte kände sig 
inblandade. 
 

”Det blev konstigt relativt linjecheferna, som skulle ta emot det här sedan. 
De kände sig inte riktigt berörda (…). Det lärde sig ledningen något av, att 
det inte var smart att göra så, så det hör ju till barnsjukdomar under 
vägen.” 

 
Elisabeth Kolmodin-Sandberg, Senior Project Manager 

Strategic Projects, Unidas 
 

Det finns fortfarande attitydproblem gentemot projektarbete i organisationen. 
Vissa linjechefer ser inte någon egennytta i att låna ut personal till projekt, 
vilket ger upphov till att man inte alltid är villig att släppa ifrån sig de bästa 
kompetenserna. Eftersom linjecheferna har ett verksamhetsansvar, finns det 
en tendens till att man ser projekten som en störning. En störning som 
förstärks i och med de stora organisationsförändringarna. 
 

”Man tycker kanske ibland att projekt tydligare är någon annans påhitt. 
Någon elak utanför den egna organisationen som sitter och har ingenting 
att göra och kommer på att man ska starta stora projekt eller program.” 

 
Eva Öhlin-Lillienau, Senior Project Manager 

Strategic Projects, Unidas 
 
Det har varit svårt att finna vilken plats projektledare ska ha i Postens 
organisation. Det finns idag ingen uttalad karriärväg för projektledare, men 
man arbetar med att utforma en sådan. Det finns också en satsning på 
projektledarutbildningar, där PMC och Postens Ledarakademi innehar en 
central funktion. De projektledare vi har intervjuat eftersöker ett 
tydliggörande och erkännande av projektledarens viktiga roll som ledare, och 
de trycker också på behovet att skilja mellan projektledarkompetens och 
linjechefskompetens. För tillfället ses inte projektledare som en självklar del 
av chefskapet och ledarskapet inom Posten, vilket innebär att de inte naturligt 
inbegrips i ledningsgrupper och ledarkonferenser. De finns inte heller med i 
ViP-undersökningen, där medarbetarna har chansen att utvärdera sin närmaste 
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chef, men inte sin/sina projektledare. Detta håller sakta men säkert på att 
förändras, men man har fortfarande en lång väg att gå.  
 

”Vi håller fortfarande på att lära oss att krypa. (…) Det är viktigt med 
projekt, men när det bränner till då tar man de klassiska 
linjechefsgrupperna” 

 
Elisabeth Kolmodin-Sandberg, Senior Project Manager, 

Strategic Projects, Unidas 
  

Den traditionella karriärsstegen i Posten är tydligt hierarkisk, man går från en 
linjechefsbefattning till en högre linjechefsbefattning och vidare upp i 
hierarkin. När det gäller projektledare utgår man ofta ifrån att en bra linjechef 
också är en bra projektledare, och tvärtom. Eva Öhlin-Lillienau ser en fara i 
att de specifika kompetenser som krävs för de båda befattningarna urholkas 
om man inte tydliggör att det rör sig om två olika professioner. Trots att båda 
kräver starka ledaregenskaper, skiljer sig kompetensen dem emellan avsevärt. 
 

5.3.5 Medarbetare och medarbetarskap 

Hos medarbetarna på Posten gav den kraftiga omstruktureringen och 
organisationsförändringarna upphov till osäkerhet, något som också speglades 
i sämre resultat i ViP 6 , Postens interna instrument för att mäta 
medarbetarnöjdhet. I årsredovisningen 2001 betonar dåvarande 
koncernchefen Lennart Grabe att Posten under kommande år ska lägga stor 
vikt vid arbetsmiljöfrågor, då delar av personalen har utsatts för stora 

påfrestningar bland annat 
på grund av förändrade 
arbetssätt. Liselott 
Sjöholm menar också att 
hälsofrågor har fått ett 
mycket större fokus för 
arbetet i HRs 
koncernledningsfunktion. 
De intervjuade tror att de 
som arbetar mycket i 
projekt tillhör en klar 

riskgrupp på grund av den stress projektorienteringen för med sig. Inte bara i 

                                        
6 ViP står för Vi i Posten, en mätning där medarbetarna får svara på frågor om delaktighet, 
utvecklingsmöjligheter, sin närmaste chef, sitt förtroende för förändringsarbetet i Posten 
och ett helhetsomdöme om hur nöjd man är med sin arbetssituation.  

 Postens vision, Medarbetare 
ü Postens medarbetare är besjälade av att varje dag 

skapa världens bästa Post.  
ü Postens ledarskap är visionärt och modigt.  
ü Posten är professionella i allt vi gör.  
ü Posten har IT-kompetens, unik kunskap om post 

och logistik och kan arbeta internationellt.  
ü Medarbetare i Posten har resurser, ansvar och 

befogenheter för att lösa sin uppgift samt tar aktivt 
ansvar för sin egen utveckling.  

 
Källa:www.posten.se 
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form av osäkerhet och förändrade arbetsformer, utan också på grund av ökad 
motivation och svårigheter att tacka nej till lockande erbjudanden om att delta 
i spännande projekt. Den osäkerhet som uppkommer har sin grund i vanan att 
arbeta i en starkt processorienterad organisation, tror Eva Öhlin-Lillienau. Att 
gå från att ha klara instruktioner att följa, och en säkerhet i att ha 
kompetensen för att klara uppgiften, till att arbeta i en projektmiljö ger 
grogrund för osäkerhet hos medarbetarna. Alla de intervjuade betonar dock att 
projektarbete är en stor motivationsfaktor och en ovärderlig källa till 
kompetensutveckling och kompetensspridning.  
 
Posten strävar mot de tre huvudmålen lönsamhet, nöjda kunder och 
engagerade medarbetare. I strävan efter det sista förekommer även individuell 
lönesättning inom Posten. Liselott Sjöholm anser att just medarbetare, 
medarbetarskap, och kompetens i Posten har blivit starkt fokuserat under de 
senaste åren, något som också framgår av årsredovisningar och 
informationsmaterial.  
 

”Medarbetarnas kompetens sätter gränser för utvecklingen av företaget! 
Därför står kompetensutvecklingen i fokus under de närmaste åren.” 

 
Postens årsredovisning 1999, s. 19   

 
Idag ser man medarbetarskapet som centralt för att den nya strukturen ska 
fungera. Man ser det inte som endast chefens eller projektledarens ansvar att 
driva kompetens och utveckling, utan varje medarbetare har ett ansvar för sin 
egen anställningsbarhet.  
 

”Ska du arbeta i projekt krävs det som står i visionen angående 
medarbetarskap. Det är otroligt viktigt att vi har personer som har en egen 
vilja, som driver sig själva till att utveckla sin egen kompetens, det är en 
förutsättning i projektorganisationer.” 
 

Eva Öhlin-Lillienau, Senior Project Manager 
Strategic Projects, Unidas 
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6 Saab Aerospace – tradition och teknik  
 
I detta avsnitt ges den bild vi har fått av Saab Aerospace genom intervjuer, 
information från Saabs hemsida, årsredovisningar samt annat 
informationsmaterial. Kapitlet innehåller en kort bakgrund och historisk 
utveckling, en presentation av projektarbetet i Saab Aerospace och en bild av 
hur HRM är organiserat. Avslutningsvis kopplas HRM till projektarbetet. Att 
projektverksamheten och dess organisation beskrivs ingående beror på att 
detta utgör förutsättningar utifrån vilka HRM bedrivs. Detta samband 
kommer att analyseras i nästföljande kapitel. Vi ämnar på intet sätt delge en 
fullständig bild av hur Saab Aerospace fungerar utan fokuserar oss på att 
beskriva för vårt syfte relevanta delar.  
 

6.1 Förr och nu 
 
Saab AB är ett ledande högteknologiskt företag med huvudsaklig verksamhet 
inom försvar, flyg och rymd. Svenska Aeroplan Aktiebolaget, bildades i april 
1937, med anledning av behovet av en svensk militär flygindustri. Under 
årtiondena har det inom Saab vuxit fram produktion av både civila flygplan 
och personbilar. Även lastbilar var en av företagets produkter efter 
samgåendet med Scania, 1969. Under 1990-talet, i samband med att Saab 
Automobile bildades under decenniets första år och att Scania skiljdes från 
Saab under 1995, har Saab återigen riktat fokus mot försvarsmarknadens 
högteknologiska segment. Saab Aerospace utgör idag ett av sex 
affärsområden inom Saab AB7.  
 
Saab Aerospace har cirka fyratusen anställda och svarade under 2001 för fyra 
av de omkring sexton miljarder kronor som omsattes av Saab AB i sin helhet. 
Den huvudsakliga verksamheten är utvecklingen av hela flygplanssystem och 
delsystem för försvarsmarknaden. Det handlar således om utveckling och 
integration av kommunikationssystem, elektroniksystem och tekniska system. 
Den verksamhet Saab Aerospace bedriver kan således sägas vara i högsta 
grad tekniskt avancerad. Saab Aerospace består av tre affärsenheter. Gripen, 
Future Products och Commercial Programs, där stridsflygplanet Gripen utgör 
bolagets viktigaste produkt. Future Products arbetar med utveckling av nya 
produkter inom försvarssystem och vidareutveckling av befintliga produkter, 
och genom Commercial Programs är Saab AB underleverantör och partner i 

                                        
7  Övriga 5 affärsområden är: Saab Systems and Electronics, Saab Technical Support and 
Services, Saab Bofors Dynamics, Saab Ericsson Space och Saab Aviation Services. 
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utvecklingen av olika delsystem till Airbus och Boeing. Inom dessa tre 
affärsenheter finns det sedan linjeenheter i flera nivåer, vilket även illustreras 
i figur 6-1 där affärsenheten Gripen utgör exempel.   
 
Från att ha varit starkt knutet till Svenska staten genom sin främsta kund, 
Försvarets Materielverk, har Saab Aerospace sedan 1995 satsat kraftigt på 
internationalisering av Gripen. Genombrottet på den internationella 
marknaden skedde 1999, då ett avtal tecknades med Sydafrika. Sedan dess har 
internationalisering fortsatt stått i fokus, inte bara när det gäller stridsflygplan 
utan även flygplan till den kommersiella flygtrafiken, vilket har medfört att 
antalet kunder ökat. Detta har även krävt utveckling i organisationen, då 
kunderna och den internationella konkurrensen ställer allt större krav på 
produkten, på snabb utveckling, samt på anpassningsbarhet.  
 

”Den kommersiella flygtrafiken förväntas att växa under de kommande 
decennierna och vi har goda möjligheter att vara med och utveckla de 
trafikflygplan som ska möta den stigande efterfrågan. Deltagande i 
kommersiella projekt ger oss möjlighet att utnyttja och utveckla våra 
kompetenser och den produktionskapacitet som finns i våra verkstäder.” 
 

Åke Svensson, affärsområdeschef Saab Aersospace 
(källa: Saabs årsredovisning 2000) 

 

6.2 Projekt i Saab Aerospace 
 
Saab Aerospace har traditionellt sett haft en verksamhet starkt dominerad av 
linjestrukturen. Denna linjestruktur har då varit organiserad runt de stora 
program som företaget bedrivit, främst gentemot Svenska försvarsmakten. 
Genom hela organisationen fanns då ett system där det på alla nivåer fanns en 
linjechef och en operativ ställföreträdare, vilken tillika kallades projektledare. 

 
”Man delade ner allt jobb i linjen. Varje linjechef hade ansvar för en del 
av en produkt, och sedan hade han motsvarande en kundrelation, han 
fungerade som ett produktutvecklingsteam med kunden. Men då hade vi 
bara en kund, den Svenska försvarsmakten. Så fort vi såg att vi började få 
fler kunder och vi såg att vi måste fokusera på lite andra produkter än bara 
militära flygplan, då gick ju inte det här.(…) Vi är fortfarande i mitten eller 
någonstans i början av den här förändringsprocessen att bli 
projektorienterade, det tar nog tio år för ett sånt här stort företag att hitta 
någon slags balanserad matris mellan linje och projekt.” 
 

Mats Hultin, Head of Engineering, 
Customer Support, Saab Aerospace 

 



Hur många kan klona sig varje måndag?  Empiri- Saab Aerospace 

 

 - 53 - 

Förändringsprocessen som nämns i citatet ovan innebär till stor del att öka 
flexibiliteten för att kunna hantera fler kunder och krav på 
funktionsförändringar genom olika typer av projekt. Processen är dock inte 
enkel, och utvecklingen går inte uteslutande åt ett håll. Som exempel kan 
nämnas stridsflygplanet Gripen, som från början sågs som ett enda stort 
projekt. Detta storprojekt delades upp i många mindre utvecklingsprojekt, 
som var riktade mot de olika kunderna. Uppdelningen resulterade i problem 
med gränssnitten, prioriteringsbekymmer samt otydligheter i ansvar eftersom 
många arbetsuppgifter ingick i flera projekt samtidigt. Det blev också 
svårigheter med samordning, då det många gånger fanns flera projektledare 
som skulle samordnas i en produkt. Därför frångick man denna uppdelning, 
och har återigen samlat delprojekten inom ett och samma. Utanpå detta 
grundprogram finns det delprojekt som har till uppgift att kundanpassa 
grundprodukten. 
 

6.2.1 Projektorganisation 

Som ett resultat av den högteknologiska och därmed mycket komplexa 
verksamhet som Saab Aerospace bedriver, där utveckling av system och 
processer utgör en viktig del, befinner sig affärsområdet mitt uppe i en 
invecklad form av matrisorganisation, där en mängd projekt utnyttjar samma 
resurser som linjeverksamheten. En av de personer vi talat med använde ordet 
”fyrdimensionell” för att beskriva detta, vilket kanske ger läsaren en viss 
förståelse för graden av komplexitet. 
 
De projekt som Saab Aerospace bedriver är allt ifrån stora utvecklingsprojekt, 
som är riktade mot de olika kunderna, till mindre interna utvecklingsprojekt 
och förändringsprojekt. Det finns därmed ett brett spektrum av olika projekt, 
sett till storlek på budget, antal deltagare, vilka enheter som är inblandade och 
vilken avsikten är med projektet. Varje affärsenhet har ett affärs- och 
projektkontor, eller motsvarande, där affärsledning och projektledning är 
samlad (se figur 6-1). Detta kontor är direkt underställt chefen för 
affärsenheten, exempelvis Gripen. Affärsledningen har ansvaret för enhetens 
affärer gentemot kunderna. Projektledningen driver, koordinerar, samt 
tillhandahåller projektledare för de större projekt eller program som 
affärsledningen beställer och som rör hela affärsenheten. 
 

”De tyngre projektledarna som behövs för att hålla ihop de här 
jätteprojekten, och då pratar jag om miljardbudget, de sitter på affärs- och 
projektkontoret. Och det kan man ju fråga sig om det är projekt eller 
program. Jag tycker nog att det snarare är en typ av program där de 
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koordinerar en massa projekt. De äger en projektportfölj. Fast vi kallar det 
projekt hos oss, och det har ju med vissa traditioner att göra.” 
 

Mats Hultin, Head of Engineering, 
Customer Support, Saab Aerospace 

 
Affärsledningen kan också beställa projekt direkt från linjeenheterna i de fall 
den största delen av projektet ska utföras av personal inom en speciell 
linjeenhet. Det finns därför även projektansvariga på de större linjeenheterna. 
Dessa ansvarar för genomförandet av både de projekt som affärsledningen 
lägger ut direkt på en linje, samt de projekt som genomförs utifrån 
projektledningens direktiv. Detta illustreras i figur 6-1 med en pil mellan 
affärs- och projektkontoret och de projektansvariga ute på linjeenheterna.  
 
 

 
Det är dock inte ovanligt att det finns andra beställare. Både på 
affärsområdesnivå och på koncernnivå bedrivs projekt som påverkar hela 
Saab Aerospace. Det bedrivs även projekt inom linjen på de lägre nivåerna, 
där linjechefer kan agera beställare. Projekt bedrivs således på samtliga nivåer 

Figur 6-1: Organisationsstruktur, Saab Aerospace, (Källa: Mats Hultin, 2002-11-28) 
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i den hierarki som beskrivs i figur 6-1, där de vanligtvis nyttjar resurser 
tillhörande flera av de angränsande enheterna samtidigt. För att ytterligare 
komplicera det hela förgrenas ofta de mer övergripande projekten nedåt i 
hierarkin vilket leder till att medarbetare på flera olika nivåer inom hierarkin 
deltar i ett och samma projekt.  
 

6.2.2 Genomförandet av projekt 

Inom Saab Aerospace är det linjen som kontrollerar de resurser som finns 
inom verksamheten, däribland de mänskliga resurserna. Det innebär att det är 
linjechefen som ansvarar för tillgången till de kompetenser som behövs både 
för att driva den ordinarie linjeverksamheten och eventuella projekt.  
 
När ett projekt initieras utses en projektledare. Denne utses av affärs- och 
projektkontoret, eller av de projektansvariga på linjeenheterna, beroende på 
vilken typ av projekt det gäller. När affärs- och projektkontoret är beställare, 
eller då projekten är koncernövergripande, finns normalt projektledaren inom 
projektledningen men kan även hämtas i linjeorganisationen. Är det en 
linjechef som är beställare så vänder sig denne oftast till sina projektansvariga 
inom linjeenheten. Bolaget har dock ingen gruppering i form av en avskild 
enhet som tillhandahåller projektledare.  
 
Gäller det övergripande projekt som drivs av projektledningen, utses också 
delprojektledare på de olika avsnitten såsom systemutveckling och 
produktion, men även längre ner i hierarkin. På grund av Saab Aerospace 
tradition av stark linjeorganisation sker det ofta att det är linjecheferna som 
blir utsedda till delprojektledare. 
 

”Eftersom det är linjen som har varit stark hela tiden så är det lätt att säga 
att det är linjen som är projektet. Så man utser de ansvariga för respektive 
enhet som projektledare i olika projekt och de kanske har fullt upp med att 
jobba med linjefrågor, och det har inte varit bra.” 
 

Mats Rudlund, Manager Assembly, 
Gripen Production, Saab Aerospace 

 
Därefter är det projektledarens uppgift att tillsätta övriga projektdeltagare. 
Tidigare har uttagningen av projektdeltagare skett på ett relativt informellt  
sätt, genom att projektledare direkt har tagit kontakt med medarbetare som 
denne velat engagera i projektet. Nu sker detta mer formellt, genom att 
projektledaren förhandlar med linjechefen för att avgöra hur mycket resurser 
och vilka kompetenser denne ska tillföra projektet. Denna 
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projektspecifikation ska också tydliggöra under vilken tid resurserna ska 
avsättas till projektet och ligger sedan ligger till grund för vad respektive 
projektdeltagare förväntas göra under projektets gång.  
 
Varje projekt handhas av en styrgrupp, där de ansvariga för projektet och de 
ansvariga för resurserna diskuterar styrrelaterade frågor som kommer upp 
under projektets gång. Detta kan exempelvis gälla prioriteringsproblem, 
resursproblem, problem mellan olika projekt eller projektledare.    
 
Det förekommer inom affärsområdet viss samlokalisering av projektdeltagare. 
Detta sker vid de tillfällen där medarbetarna i stor utsträckning arbetar i ett 
och samma projekt. Det är dock vanligast att projektdeltagarna stannar kvar 
på sin linjeposition under tiden de arbetar med projektet. Den komplexitet där 
projekt bedrivs från flera olika håll och med olika beställare leder till att 
medarbetaren långt ner i hierarkin inte helt ovanligt deltar i en mängd projekt 
samtidigt. Dessa projekt som medarbetaren ska beakta och bidra till har ofta 
olika dignitet och olika prioritet. 
 

”Det är så många projekt, så det är inte många projekt som samlokaliserar 
sig normalt sett här hos oss, och det bygger nog också på att vi har ett arv 
att ta hand om hela tiden. De flesta projekten bygger ju på samma produkt, 
och då blir det ju väldigt svårt. Då blir linjen fortfarande väldigt viktig, för 
det är ju där man har kontinuiteten i vad man gjorde förra projektet. Det 
som händer ofta hos oss nu är att huvudprojektledaren och 
delprojektledarna har samlokaliserat sig. Men teamet som sitter i linjen 
under delprojektledaren, de sitter kvar fysiskt i sin linjeorganisation.” 
 

Mats Hultin, Head of Engineering, 
Customer Support, Saab Aerospace 

 
Inom flera avsnitt, exempelvis kundstöd, finns en mycket hög grad av 
projektdeltagande. En medarbetare kan befinna sig i upp till ett tiotal projekt 
samtidigt. Vidare kan det hända att medarbetaren även har flertalet distinkta 
arbetsuppgifter på olika håll inom ett större projekt som drivs från 
affärsområdeshåll eller programledningshåll.  
 

6.3 Human Resource Management i Saab Aerospace 
 
Saab Aerospace har i dagsläget en centralt organiserad HR-funktion, vilken 
leds av en övergripande personalchef med tillhörande stab. Vidare finns en 
personalchef för respektive affärsenhet; Gripen, Commercial Programs samt 
Future Products. Dessa tre personer är fysiskt lokaliserade inom den centrala 
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HR-funktionen och tillhör organisatoriskt den övergripande personalchefen. 
Eftersom Saab Aerospace är en del av Saab AB är också HR-funktionen 
underordnad vissa policys som sätts av koncernfunktionen för HRM.   
 
Vidare finns fyra enheter som bedriver HRM. Det handlar om en 
företagshälsovård, en utbildningsavdelning (Learning & Development), ett 
personalkontor samt ett löne- och försäkringskontor. 
 

6.3.1 Nya roller för HR-utövare 

Det har under den senaste tioårsperioden skett en förändring i HR-funktionens 
roll. Tidigare hade HR-funktionen en beslutande roll exempelvis vid för 
lönesättning. Denna roll har i dagsläget kommit att bli en stödjande roll där 
det är HR-funktionens uppgift att vid behov stödja linjechefen i denna och 
liknande beslutsprocesser. Exempelvis har HR-funktionen fortfarande en 
central roll i rekryteringsprocessen. Förändringen innebär en stor omställning 
i linjechefens vardag, då denne har fått ett utökat ansvar för HR-relaterade 
frågor. Detta ställer följaktligen nya krav på linjecheferna. 
 

”Förut, när linjecheferna var väldigt operativa, tillika projektledare, då 
var det mycket så att ’Det här med personalfrågor får väl personal lösa’. 
Nu är det mycket tydligare att det är mycket mer fokus på linjecheferna, det 
ska vara personalorienterad personal. Alltså, de viktigaste aspekterna för 
en linjechef är att han är intresserad av att utveckla sin personal och 
engagera sig i sin personal. Det är inte längre att vara expert på hur det 
där systemet fungerar, som det var förr. Men då måste ju också 
personalavdelningen hänga med och stötta linjecheferna och samordna en 
del frågor.” 
 

Mats Hultin, Head of Engineering, 
Customer Support, Saab Aerospace 

 
 
Enligt personalchefen för Saab Aersospace, Bengt Hergart, leder det här till 
en enklare ansvarsstruktur, där endast linjechefen är den direkt ansvarige för 
medarbetarens situation. Vidare anser denne att det nya sättet att arbeta, där 
linjechefen har ett helhetsansvar och i synnerhet ett större HR-ansvar är ett 
måste för att linjecheferna skall kunna leva upp till de krav på målstyrning 
som Saab Aerospace har. Som en konsekvens av ökat HR-ansvar har 
möjligheterna att detaljstyra minskat då fokus läggs på andra frågor.  
 
En nackdel som personalchefen ser är att HR-funktionen idag är lite för 
passiv. Det finns inte den proaktivitet som behövs för att HR-funktionen ska 
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bidra till skapandet av en för medarbetaren attraktiv organisation. Denne ser 
gärna att HR-funktionen kompletterar de två områden som de i dagsläget är 
aktiva inom, nämligen service, dvs. avlastning av linjen i form av exempelvis 
löneadministration, och rådgivning, med att anta mer av en controller roll. 
Med detta menas att HR-funktionen ska vara proaktiv och urskilja problem 
innan linjecheferna uppmärksammar dem och därefter kräva att linjen 
åtgärdar dem för medarbetarens och företagets bästa.  
 

”Man kan inte vara som de som tittar på IFK Norrköping i fotboll, som 
sitter på läktaren och säger ’Han skulle ha slagit passningen’, utan man 
får också ta på sig ledartröjan och gå ner på plan och säga ’Givet den 
situationen, föreslår vi med vår kunskap att man gör så här’. (…) Man kan 
kalla personalfunktionerna för supportfunktioner, och det börjar med att 
man backar tillbaka och ger service och råd. Men vi vill flytta fram 
positionerna. (…) Det betyder inte en återgång till att vi ska sätta lön eller 
att vi ska ta chefens jobb, men fungerar det inte med personalfrågor, 
personalhantering och hur medarbetare trivs och utvecklas, då ska vi 
reagera på det. Vi ska inte sitta och vänta.” 
 

Bengt Hergart, Human Resources, 
Vice president, Saab Aerospace 

 
HR-funktionens kontakt med verksamheten (linje och projekt) sker nästan 
uteslutande via linjecheferna och således är samarbetet mellan HR-funktionen 
och projektledarna mycket begränsad i dagsläget. Den service och den 
rådgivning som HR-funktionen ger berör till stor del HR-frågor relaterade till 
linjens dagliga drift. Tommy Gustavsson, personalchef vid affärsenheten 
Future Products, anser dock att det finns serviceverktyg som med fördel kan 
användas även inom projektverksamheten och att det i undantagsfall görs i 
dagsläget. 
 
Projektledarens ansvar är inom Saab Aerospace mycket begränsat när det 
gäller HRM. Projektledarens roll som ledare kräver självklart en viss 
ansträngning för att åstadkomma ett bra arbetsklimat och engagerade och 
motiverade medarbetare under projektets gång, men hela det formella 
ansvaret ligger på linjechefen. Vid längre projekt som är samlokaliserade 
finns det dock tillfällen då det sker utvecklingssamtal även mellan 
projektledaren och projektdeltagaren med avsikten att säkra dennes 
engagemang och avstämma hur det går i projektet.  
 
HR-funktionen har till dags dato i viss utsträckning deltagit i att utforma hur 
projekten drivs inom Saab. Det har rört sig om att ta fram mallar för 
tillsättande av projektledare, där adekvata nivåer av ersättning till 
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projektledaren fastställts. HR-funktionen ansvarar även för en 
ledarinventering, vilken även syftar till att avgöra tillgången till projektledare 
inom organisationen. 
 

6.3.2 Relationen mellan projektledare och linjechef 

En viktig fråga relaterad till projektstyrning men som även har relationer till 
HR-frågor är fördelningen av befogenheter och ansvar mellan projektledaren 
och linjechefen.  

 
”En av våra mer erfarna produktionsledare i Gripenprojektet säger att han 
upplever problem med linjechefsrollen och projektledarrollen, att det är 
svårt att få status i projektledarrollen och undrar vad vi på HR kan göra åt 
det. (…) Kulturen som jag upplever den här är, om man får uttrycka sig lite 
rått, att linjecheferna är hjältarna snarare än projektledarna.”  

 
Bengt Hergart, Human Resources, 

Vice president, Saab Aerospace 
 
Tommy Gustavsson, Human Resorce manager för Future Products and 
Support Organization, nämner just att personalansvarets hemvist är något 
oklar vilket kan leda till osäkerhet för den anställde. Det kan innebära att 
projektdeltagaren upplever att de befinner sig i ett ingenmansland, där det är 
oklart vad man kan förvänta sig av linjechef respektive projektledare vad 
gäller exempelvis utvecklingssamtal. Ett annat problem är den brist på 
information som linjechefen får om sina anställda i samband med att de under 
en tid arbetar i projekt. 

 
”Medarbetaren kan komma och säga, vilket de gör ibland ’Hur kan min 
linjechef sätta lön på mig, bedöma mig och föreslå mig till ledarprogram 
eller inte, när jag inte jobbar för honom’. Det är ett problem, (…) och det 
problemet blir större när man är väldigt fragmenterad på projekt”  

 
Bengt Hergart, Human Resources, 

Vice president, Saab Aerospace 
 

Projektledarna har inget formellt ansvar för att ge feed-back till 
projektdeltagaren eller dennes linjechef efter projektets slut. Inom HR-
funktionen hoppas och tror man att detta sker spontant, men det finns ingen 
utarbetad lösning för att försäkra sig om att detta sker. Enligt linjecheferna 
sker det i för liten utsträckning, och man efterfrågar ett förtydligande av 
projektledaren och dennes ansvar.  
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”Det hänger mycket på chefens förmåga att inhämta information. Dels att 
vara ute och verkligen se i det dagliga arbetet vad som händer. Och sedan 
att vara lyhörd, både lyssna av individen och lyssna av den som är 
projektansvarig för att se vad som händer i projektet.(…) Det vi skulle 
kunna ha är att individen bedriver PU-samtal8 både med linjechefen och 
projektledaren och att man kanske gör det tillsammans alla tre”  
 

Mats Rudlund, Manager Assembly, 
Gripen Production, Saab Aerospace 

 
Ett problem som i viss utsträckning drabbar projektdeltagare på Saab 
Aerospace är när de ska återvända till sin linjeposition efter en tid i projekt. 
Om inte tillräcklig kommunikation har förts under projektets gång, genom 
utvecklingssamtal och utarbetande av utvecklingsplaner, så blir det 
svårigheter i att ta emot projektdeltagaren i linjen. Vad ska denne syssla med 
då tidigare arbetsuppgifter nu har tagits över av någon annan, eller enheten 
arbetar med helt andra saker nu än när projektet kallade två år tidigare? 
Projektdeltagaren som troligtvis har utvecklat ny kompetens, både teknisk och 
social, och kanske inte alls passar att arbeta på den position han/hon lämnat. I 
de fall detta tas väl tillvara kan deltagande i projekt leda till karriärutveckling 
inom linjen, eller genom ökat ansvar i kommande projekt. Det finns ännu 
ingen utstakad karriärväg för projektdeltagare inom Saab Aerospace. Istället 
fungerar ett väl genomfört projekt som en katalysator för karriären inom 
linjen. 
 
I likhet med projektdeltagaren, finns det inte heller i projektledarens fall 
någon fastslagen karriärstege att klättra på. En framgångsrik projektledare kan 
likväl bli befordrad inom linjen som att få ansvara för större och mer 
betydelsefulla projekt. Det sker dock just nu en utveckling av en karriärstege 
för projektledare inom Saab Aerospace. 
 

6.3.3 Fragmentering och resursplanering 

Det är inte alla enheter som bedriver en omfattande projektverksamhet. I vissa 
produktionsavsnitt är projektdeltagandet relativt begränsat. I många delar av 
Saab Aerospace är dock deltagandet högt, och medarbetarna deltar i ett flertal 
projekt samtidigt. Detta sker främst på de avdelningar som har mycket 
begränsad linjeverksamhet, och där medarbetarna har en specifik kompetens 
som inte behövs på heltid i ett och samma projekt. Denna splittring leder till 
osäkerhet hos medarbetaren. Det kan gälla prioritering av arbetsuppgifter som 

                                        
8 Personligt utvecklingssamtal, förf. anm 
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vidare kan skapa ett stressmoment, men det kan även leda till ett otydligt 
ledarskap, så till vida att medarbetaren inte vet vem denne ska föra en dialog 
med, inte minst när det gäller HR-relaterade frågor.  
 

”Man har 3-4 projektledare, en tekniskt ansvarig, och så har man 
linjechefen. Vem ska jag gå till? Var hör jag hemma? Det kan jag se 
bekymmer med. Det hade varit bättre om man hade kunnat ha en större 
roll i ett projekt än att ha en liten roll i flera små. Men då säger man att det 
är svårt. Man kan inte bredda kompetensen för mycket, för då tappar man 
djupet. (…) Jag skulle önska att man kunde koncentrera folk till ett färre 
antal projekt, och för att göra det skulle man sudda ut gränserna mellan de 
olika disciplinerna.”  
 

Bengt Hergart, Human Resources, 
Vice president, Saab Aerospace 

 
Mats Rudlund menar att det ibland slarvas med att skriva tydliga 
projektspecifikationer vilket bidrar till denna osäkerhet. En medarbetare kan 
med en och samma uppgift befinna sig i två olika projekt, med två 
projektledare som ställer olika krav vilket kan leda till att medarbetaren 
upplever en viss frustration. Ytterligare ett problem är den aldrig sinande 
mängden av nya förutsättningar medarbetaren erfar, där det kan bli svårt att 
sammansvetsa deltagarna i projektet, dels när de har ett flertal andra projekt 
att tänka på samtidigt som de ofta inte är samlokaliserade. Detta kan ha 
effekter på medarbetarnas hälsa, i form av stress, men även påverka 
effektiviteten i projekt där en hög grad av inbördes anpassningar är viktiga.  
 
Både projektledaren och linjechefen ställs inför resursplaneringsproblem på 
grund av den spridning deras medarbetare har vad gäller projekt och 
linjearbete. Exempelvis är det svårt för en projektledare att veta att en 
medarbetare verkligen genomför det arbete den ska göra inom projektet om 
denne är delaktig i andra projekt av samma eller högre prioritet. Konflikter 
kan i dessa fall uppstå. Det är inte heller säkert att projektdeltagaren bokför 
den verkliga tid som denne lägger ner på projektet. Ofta schabloniseras det 
timantal som registreras på respektive projekt, vilket leder till problem med 
budget för projektledaren. För linjechefen ligger problemet i att kunna planera 
resursbehovet för sin linjeverksamhet, samtidigt som resursbehovet för 
eventuella projekt också ska täckas. Här är den årliga budgeten viktig, 
eftersom det är genom denna projektledarna ska klargöra vilka resurser som 
kommer att krävas av de olika enheterna. Detta ger linjechefen en bild av 
vilka åtaganden som förväntas av honom/henne, vilket ligger till grund för 
resursplanerandet. Trots detta sker det att projekt efterfrågar resurser på 
kortare sikt än vad linjechefen kan tillhandahålla. Det sker också att projekten 
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återlämnar en resurs till linjen tidigare än överenskommet, vilket kan ge 
upphov till problem då dennes ordinarie befattning troligtvis har ersatts av en 
annan resurs. 
 
En förändring relaterad till planering är den att det fram till för cirka två år 
sedan funnits ett omfattande regelverk som innehållit föreskrifter och 
instruktioner som beskrev allt som skulle göras. Det fanns på den tiden även 
befattningsbeskrivningar. Ett nytt regelverk är nu utarbetat där allt styrs i 
processflöden. Som komplement till regelverket finns rolldokument som 
anger den roll som någon har för att utföra en aktivitet. Ett problem i samband 
med detta är att en medarbetare, inte minst den som arbetar i flertalet projekt, 
ibland utför delar av flera olika roller, vilket innebär att dennes verklighet helt 
avviker från rollbeskrivningarna. Det finns också kompetensmatriser, som ska 
beskriva varje medarbetares kompetens. Dessa matriser används i 
utvecklingsplaner och kompetensutveckling, och de ligger också till grund för 
resursplanering eftersom de ger en bild av vilka kompetenser som finns på 
enheten och vilka kompetenser som saknas.  
 

6.3.4 Attityd och förändring 

Inom Saab Aerospace finns en tradition av starka linjechefer, vilkas tekniska 
kompetens har stått i centrum. Denna tradition har medfört att projektledarna i 
många fall har svårt att få tyngd i sin befattning, då linjecheferna fortfarande 
tar en stor roll i projekten eftersom de är vana att kontrollera arbetet.  
 

”Förut så var ju linjechefen den ende, och projektledaren var 
ställföreträdare. Det fanns inga andra. Men sedan var det en period när vi 
startade med det här med projektledare, då var det jobbigt för 
linjecheferna satt med alla befogenheterna så projektledaren blev bara en 
koordinator ett tag. (…) Tills nu då när vi äntligen börjar få projektledare 
med ekonomiska befogenheter och egen organisation och där vi börjar få 
något som liknar en matrisorganisation.” 
 

Mats Hultin, Head of Engineering, 
Customer Support, Saab Aerospace 

     
 
På grund av detta finns det fortfarande problem med attityder inom Saab 
Aerospace, där linjechefen väger tyngre än projektledaren. Detta leder till 
otydligheter gentemot medarbetarna eftersom det inte finns någon gemensam 
syn på hur projektverksamheten ska se ut. I förändringsprocessen mot att få in 
projektledare som en egen roll i organisationen, fanns det problem med att 
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finna rätt kompetens. Ofta tillsatte man då personer med hög teknisk 
kompetens, men med mindre ledarerfarenhet. Man har sedan dess satsat på 
projektledarutbildningar, något som även handhas på koncernnivå, och 
medvetenheten har därmed ökat. Trots detta finns det fortfarande tendenser 
mot att projektledarna snarare är operativt inriktade och fokuserade på 
koordinering än personalinriktade. 
 
I tidigare skeden, när projektarbete var mindre vanligt, fanns det en rädsla hos 
medarbetare att gå in i projekt, eftersom det fanns en trygghet i att stanna i 
linjen och projektarbete var något ovant. Rädslan var speciellt stor när det 
gällde större projekt, eller då projektet skulle samlokaliseras. Denna rädsla har 
dock avtagit något, och det börjar bli mer naturligt att röra sig mellan linjen 
och olika projekt. Detta växlar också mellan olika delar av Saab Aerospace, 
eftersom olika delar är olika projektintensiva.  
 

6.3.5 Medarbetarfokus – en del av affärsplanen 

Det kanske självklara målet för Saab Aerospace nuvarande affärsplan är 
förbättrad lönsamhet, vilket ska åstadkommas genom fem olika fokus. Dessa 
är lönsamhetsfokus, kundfokus, samarbetsfokus, verksamhetsfokus samt 
medarbetarfokus, där lönsamhetsfokus har en övergripande roll. 
Personalchefen vid Saab Aerospace, betonar vikten av ett medarbetarfokus 
som en del i den övergripande affärsplanen för affärsområdet, och beskriver 
vidare hur medarbetaren bör agera. 
  

”Vi vill gå från detaljstyrning till målstyrning. Vi vill gå från passiva 
medarbetare, som gör som de blir tillsagda av den detaljstyrande chefen 
till medarbetare som själva ser problem och möjligheter och gör någonting 
åt dem inom ramarna för den målstyrda organisationen. (…) Om vi ska 
klara att ändra ledarrollen, så måste vi ändra medarbetarrollen.” 

 
Bengt Hergart, Human Resources, 

Vice president, Saab Aerospace 
 

För att skapa denna typ av medarbetare, som stödjer ett målstyrt arbetssätt, 
lägger Saab Aerospace även stor vikt vid chefens agerande. Denne ska vara 
målstyrd och på så vis öppna möjligheter för de anställda att anamma detta 
sätt att arbeta. Detta resonemang utgör en del av Saab Aerospace strategi när 
det gäller medarbetarfokus, vilket framgår av bolagets affärsplan: 
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1. Skapa en attraktiv och utvecklande arbetsplats med aktiva och 
handlingskraftiga medarbetare. 

2. Utveckla framgångsrikt, operativt och socialt ledarskap. 
 

(källa: Human Resources, Saab Aerospace) 
 
Ett problem som därmed belyses vid Saab Aerospace är behovet av att 
homogenisera medarbetarna och ledarna/cheferna, enligt de förutsättningar 
som ges i de två punkterna ovan. En tillvaro där en aktiv, initiativrik 
medarbetare arbetar under en chef som är fast i ett detaljstyrande beteende, 
skapar otrolig frustration hos båda parter.  
 
Den övergripande målstyrningsstrategi som nämns ovan, går igen när det 
gäller Saab Aerospace prioritering av att utveckla arbetet i team. Företaget 
tror på att det krävs ett bra samarbete i de arbetslag som finns inom 
verksamheten. Detta gäller framför allt inom produktionavsnitten, där det sker 
en hård sammanfogning av team, inom vilka en effektivt arbetande grupp av 
människor strävar mot gemensamt uppställda mål.     
 
Det finns inom Saab Aerospace en strävan efter att medarbetaren själv ska 
ansvara för sin utveckling och eventuella karriär. Det verktyg som används 
för att skapa möjligheter till detta är de personliga utvecklingssamtal som 
årligen ska föras mellan medarbetaren och dess linjechef. Detta ska ge båda 
parter möjligheten att informera sig om den andres avsikter med 
medarbetarens framtid. Samtalet ska även kunna rendera i en utvecklingsplan 
för medarbetaren, där ett mål sätts utifrån vad medarbetaren vill göra i 
framtiden. Dessutom är det viktigt att fastställa de aktiva stegen, t.ex. 
utbildningsbehov för att nå målet. Även bolagets lönepolicy speglar vikten av 
ett aktivt medarbetarskap. Lönesättningen är individuell och differentierad, 
samt sker med hänsyn till medarbetarens kompetens, arbetsresultat och 
medverkan till företagets framgång.  
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”Jag tror att det här med projekt spelar in där. Vi behöver ju folk som är 
mycket mer självgående, tar ansvar för sin egen situation. Det går inte att 
arbeta om det är en person som behöver bli detaljstyrd, utan en 
förutsättning här, det är att man är väldigt aktiv själv. (…) Man måste själv 
ta tag i vilka steg man bör ta och sedan gå till sin chef och stämma av. Det 
fungerar inte att ha personal som sitter och väntar för att ingen har sagt 
till vad man ska göra. Det går inte för det finns inga mallar och ramar man 
kan följa. (…) Man måste vara aktiv själv, och så var det inte förr. Då var 
inte den här proaktiviteten så viktig, utan det var kanske mer viktigt att 
man hade teknisk erfarenhet.” 
 

Mats Hultin, Head of Engineering, 
Customer Support, Saab Aerospace 

   
HR-funktionen på Saab Aerospace ser att linjecheferna delvis har ändrat sina 
kompetenskrav på grund av projektifieringen genom att lägga större tyngd på 
den sociala kompetensen. Utvecklingen har dock inte lett till ändrade rutiner 
vad gäller rekrytering. 
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7 HRM - nya roller och utmaningar 
 
Vi kommer i detta kapitel att diskutera vilka förändringar som skett i de båda 
projektverksamma företagen. Vi har valt att dela upp denna analys i tre delar. 
Vi inleder med att se på likheter och skillnader i hur Posten och Saab 
Aerospace bedriver och organiserar sin respektive projektverksamhet. Detta 
för att förklara den kontext HR-arbetet bedrivs inom, vilket ligger till grund 
för nästföljande analysavsnitt. Del två behandlar på ett övergripande sätt 
HR-funktionens roller i företagen, och vi kommer här att utgå från de fyra 
nyckelroller som HR-funktionen enligt Ulrich (1997a) bör anta. I analysens 
tredje del behandlar vi projektifieringens relation till organisatoriska 
förändringar i HR-arbetet, förskjutningar av HR-ansvar inom organisationen, 
samt problem och möjligheter som blir konsekvensen av dessa förändringar. 
Detta sista avsnitt behandlar mer konkreta och specifika frågor i det 
operativa och dagliga arbetet, vilka även relateras tillbaka till diskussionen 
om de övergripande rollerna.   
 

7.1 Projektarbete i Saab Aerospace och Posten 
 
Utifrån den bild vi har fått av Posten och Saab Aerospace, så anser vi oss 
kunna se att båda företagen strävar mot att projektifieras, då vi ser en tendens 
till att medarbetare tillbringar alltmer av sin tid i projektarbete jämfört med 
linjearbete. Det faktum att Posten tydligt säger i sin vision att man ska arbeta i 
projekt och nätverk, stärker ytterligare företagets vilja till projektifiering. 
Båda företagen kännetecknas dock fortfarande av en stark linjeorganisation, 
och det är svårt att placera in dem enligt de projektstrukturer Wheelwright & 
Clark (1992) anger för organisation och integration av projekt. Detta beror till 
stor del på skillnader inom respektive företag vad gäller hur man arbetar i 
projekt då olika delar av företagen har olika projektintensitet och olika typer 
av projekt hanteras på olika sätt. Det beror också på att företagen befinner sig 
i en övergångsfas, där man inte fullt ut har funnit formerna för hur 
projektarbete ska hanteras i organisationen. Vi har dock gjort ett försök att 
urskilja en dominerande projektstruktur hos de två företagen 
 
 

7.1.1 Så betonas projektverksamheten 

Vi har funnit att anpassningen av projekt inom organisationerna ser 
annorlunda ut hos de två företagen. Posten har valt att starkt indikera 
skillnaden mellan linjeverksamhet och projektverksamhet genom att föra fram 
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projektledaren som en väl avgränsad roll. Detta har gjorts genom att Unidas 
och PMC har skapats, samt att en utstakad karriärsstege för projektledare 
håller på att utarbetas. 
 
Övergripande tycks Posten ha en lätt matrisorganisation, där projekten i 
många fall ses som något som läggs utanpå det vanliga linjearbetet. Detta 
pekar på att största delen av Postens personal befinner sig i en arbetssituation 
som Packendorff (2002) betecknar deltagande i förnyelseprojekt 
(participation in renewal projects), eftersom den främsta tillhörigheten är till 
linjen, och projektarbete fortfarande är undantag för de allra flesta. Den 
empiriska studien visar också att det just är verksamhetsutvecklande projekt, 
vilka vi ser som synonyma med Packendorffs (2002) benämning 
förnyelseprojekt, som överväger i Posten. Det finns dock större 
förnyelseprojekt, koncernprojekt, som snarare genomförs i någon form av 
stark matrisorganisation. Det finns också enheter inom Posten som ligger på 
gränsen till ren projektorganisation, exempelvis Posten IT och Unidas. Där är 
personalen visserligen knuten till en enhet, men tillbringar större delen av sin 
tid som projektdeltagare och går från projekt till projekt.  
 
Saab Aerospace har en mer komplicerad matrisorganisation än Posten, på 
grund av en mängd parallella projekt, men vi anser ändå att då 
linjefunktionerna fortfarande är starkare än projektorganisationen, och 
personalen först och främst tillhör sin linjefunktion, har även detta bolag en 
lätt matrisorganisation.  
 
Distinktionen mellan projektledare och linjechefer är av vikt även inom Saab 
Aerospace. Det finns dock ingen avdelad enhet som arbetar aktivt med att 
tillhandahålla, fördela och konsultera de projektledare som rör sig inom 
verksamheten på samma sätt som inom Posten. Vi upplever att detta gör att 
det i större utsträckning skapas oklarheter kring projektledarens roll inom 
Saab Aerospace, då det saknas någon som strider för projektledarens status. 
Detta synsätt stärks av att det händer att linjechefen samtidigt agerar 
delprojektledare, samt att projektets problematik ofta behandlas av 
linjechefen. Det förefaller därmed som att projektverksamheten inom Saab 
Aerospace oftare faller in i den vanliga linjeverksamhetens 
organisationsstruktur, vilket troligtvis har sin orsak i en mycket komplicerad 
process.    
 
Det finns skiftningar inom bolaget där vissa delar, liksom Posten IT och 
Unidas på Posten, är starkt projektifierade medan andra delar snarare lutar åt 
den funktionella projektstrukturen då dessa är starkt inriktade på produktion, 
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och hela linjeenheten utför sin del av ett större projekt. Inom de mer 
projektbaserade delarna av organisationen är projektarbete snarare rutin än 
undantag för medarbetarna, och projektet är inte något som läggs till de 
vanliga arbetsuppgifterna. Snarare är det den grundläggande verksamheten 
som utförs i projektform. 
 
Det faktum att båda företagen har lätt matrisorganisation som dominerande 
form för projektverksamheten innebär att mycket av diskussionen kommer att 
kretsa runt ett tidigt stadium av projektifiering. Med tanke på Saab Aerospace 
längre erfarenhet av projektarbete trodde vi till en början att detta företag 
skulle ha uppnått en högre grad av projektifiering. Den empiriska studien har 
dock visat att så inte är fallet. Företagen är i många avseenden snarlika i sin 
projektifiering men det finns dock avseenden där Posten har kommit längre än 
Saab Aerospace och vice versa. I kombination med att det finns skillnader 
inom företagen har detta gjort att analysen i större utsträckning kommer att 
behandla enskilda aspekter i projektifieringen som karaktäriserar de två 
företagen. 
  

7.1.2 Företagens förändringstakt 

Inom Posten har det jämfört med Saab Aerospace radikala sättet att införa 
projektverksamhet som en del i den övergripande visionen lett till att ett i vår 
mening aggressivt arbete med att anpassa organisationen inletts. Genom ett 
radikalt förhållningssätt till förändring, där ledningen gått ut med klara 
direktiv och symboliska handlingar, däribland skapandet av både PMC och 
Unidas, har Posten inlett ett mycket krävande arbete att ändra attityden 
gentemot projektverksamhet bland 40 000 anställda.  
 
Saab Aerospace, har under lång tid arbetat i projektform. I vår mening har 
projektifieringen, till skillnad från Posten, varit successiv och flera olika sätt 
att bedriva projekt har provats med tiden i försök att nå effektivisering. Den 
stegvisa förändringen har enligt vår tolkning sina anor i en starkt rotad 
företagskultur som delvis har sina rötter inom det militära. Vi tror även att den 
komplexa verksamhet som Saab Aerospace bedriver starkt påverkat 
möjligheterna att förändra organisationsstrukturen varför en successiv 
utveckling tycks ha varit enda utvägen. Det förefaller som att resultatet av 
detta är att Saab Aerospace hela tiden försökt bibehålla den traditionella 
organisationsstrukturen och utifrån denna bygga en modern 
matrisorganisation. Detta i sin tur har lett till att det fortfarande lever kvar 
attitydproblem hos exempelvis linjechefer på vissa håll.  
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Vi vill avslutningsvis nämna att det sätt Saab Aerospace och Posten har valt 
att organisera projektverksamheten och tillvägagångssättet för denna 
omorganisering har en stor inverkan på företagens sätt att organisera sin HR-
funktion och utveckla HRM inom organisationen. Till detta återkommer vi i 
de följande avsnitten av uppsatsen.  
 

7.2 Projektifieringens inverkan på HR-funktionens 
nyckelroller 

 
I detta avsnitt avser vi att diskutera hur HR-funktionens roll har förändrats i 
våra två fallföretag med anledning av projektifieringen. Vi utgår i 
diskussionen från Ulrich (1997a) och de fyra roller som denne tillskriver 
HRM, vilka beskrivits i avsnitt 4.1. Dessa roller utgör också rubrikerna för de 
olika underavsnitten.  
 

7.2.1 Strategisk HRM 

Den ökade fokuseringen på medarbetaren, som i dagsläget karaktäriserar både 
Saab Aerospace och Posten, tyder på att HRM har fått en högre grad av 
strategiskt inflytande inom de båda företagen. Vi menar att den större insikten 
om relevansen av lämpliga medarbetare är en länk mellan projektifieringen 
och HRMs ökade strategiska vikt. En koppling vi tycker oss se är att 
projektifiering i sig är en strategisk organisationsförändring som syftar till att 
öka prestationen i organisationen. Enligt Mohrman & Lawler (1998) innebär 
sådana prestationshöjande organisationsförändringar att HRM får en större 
strategisk roll och att framförallt HR-funktionen fungerar som en strategisk 
samarbetspartner. Vi hävdar att det finns en ännu närmare koppling, eftersom 
projektifieringen ställer nya och mer omfattande krav på medarbetarna. Då 
verksamheten mer påtaligt blir beroende av ett aktivt medarbetarskap, får 
HRM en större strategisk betydelse.  
 
I Posten ser vi tydligt att det under senare år har lagts ökad vikt vid 
personalen som en strategisk resurs, och att fokus på flera centrala HR-frågor 
som till exempel kompetensutveckling och ledarutveckling krävs för att 
kunna arbeta enligt sin vision; i projekt och nätverk. Resultat av dessa HR-
relaterade strategiska beslut är till exempel skapandet av Unidas, för att säkra 
tillgången på professionella projektledare. Vi ser även PMC som en strategisk 
satsning för att främja projektarbete där det funnits ett stort HR-inflytande. 
Detta eftersom PMCs roll är att försörja organisationen med projektledare 
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men även att förbättra förutsättningarna för medarbetarna i projekten genom 
att studera och bearbeta dess processer. Även i Saab Aerospace har HR-
funktionens strategiska roll blivit större. Vi har dock inte i den empiriska 
studien funnit lika klara exempel på strategiska HR-relaterade beslut med 
anledning av projektifieringen.  
 
Vi konstaterar därmed att det strategiska HR-arbetet tycks vara med och lägga 
grunden för vidare projektifiering inom de båda företagen och att 
projektifieringen därmed bidrar till att HRM blir alltmer strategiskt. 
 

7.2.2 Förändringsledning 

Denna roll, som innefattar att åstadkomma fundamentala kulturella 
förändringar och attitydförändringar, har i vår mening stor relevans då ett 
företag medvetet utvecklas mot en ökad grad av projektverksamhet. Därför 
menar vi att ett visst ökat fokus mot att åstadkomma attitydförändringar är en 
konsekvens av projektifieringen. Här har HR-funktionen en uppgift att leda 
den attitydförändring som behövs för att det nya sättet att arbeta ska fungera 
på ett effektivt sätt. Det förefaller oss dock olika svårt att åstadkomma denna 
attitydförändring bland annat beroende på vilket förhållningssätt företaget har 
till förändring samt vilken kultur företaget traditionellt har. Vi kan här relatera 
tillbaka till den kontext som beskrivs i avsnitt 7.1. Att döma av vår empiriska 
studie tycks Saab Aerospace fortfarande erfara vissa problem med att finna ett 
gynnsamt klimat när det gäller värderingar och attityder, vilket i vår mening 
skulle kunna vara en konsekvens av en stark kultur och teknisk komplexitet. 
Möjligheterna att förändra attityder tror vi också beror på hur och i vilken 
utsträckning HR-utövare är dedikerade till detta. Här skulle den reaktiva 
position som Saab Aerospace HR-funktion antagit kunna vara en anledning 
till svårigheter i att ändra attityder, då en viktig kugge i detta förändringens 
kugghjul har blivit trubbig. Med detta vill vi påpeka vikten av att HR-
funktionen behåller denna viktiga roll i företag som genomgår projektifiering.  
 
HR-funktionen i Posten förefaller ha goda möjligheter att göra ett gott arbete 
inom området då den snabba förändringen har åtföljts av stort stöd och klara 
direktiv från ledningen. Skapandet av Unidas och PMC ser vi som avgörande 
i att förändra attityderna hos företagets medarbetare genom att framhålla 
ledningens prioritet av projektverksamhet. Vi menar att det här är en typisk 
strategisk avsikt som baseras i en HR-strategi som får en inverkan på hela 
organisationen. Posten har dock inte lyckats fullt ut med att få hela 
organisationen att känna sig delaktig i projektifieringen, vilket har försämrat 
förutsättningarna för att skapa en positiv attityd till projektverksamheten.   
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Det finns även inom Saab Aerospace tendenser till att inte alla i 
organisationen har innefattats av den attitydförändring som projektifieringen 
kräver. Inom båda företagen förekommer bland annat att linjechefer inte fullt 
ut delar de värderingar och attityder som krävs för att effektivt driva projekt. 
Vi tror att detta kan ha att göra med att de prioriterade förändringar som 
företagen gjort för att stödja projektifieringen i stor utsträckning tycks rikta 
sig mot projektledare och andra projektdeltagare, vilket faller sig naturligt. 
Dessa deltar i kompetensutvecklande åtgärder där, förutom kunskap och 
färdigheter kring projekt, även attityder och värderingar påverkas (se Gibb & 
Megginson, 2001). Vi menar dock att det är viktigt att även de som inte deltar 
i projekt är föremål för attitydförändringar då även dessa berörs av 
projektifieringen och ifrågasätter förändringar i sitt företag. Det är därmed 
viktigt att HR-funktionen arbetar specifikt med den övriga organisationen för 
att skapa ett gynnsamt klimat för projektverksamhet inom hela företaget.    
 

7.2.3 Hantering av företagets infrastruktur 

En annan roll som berörs när arbete i projektform sprids inom företaget är 
utvecklingen av HR-processer och övrig infrastruktur. Som vi senare kommer 
att se inverkar projekten på flera av de ansvarsområden som ingår i HRM 
såsom bemanning av projekt, och utvärdering av projektdeltagarna. Det krävs 
i vår mening att HR-funktionen tar ansvar för att klargöra hur HR-utövare i 
form av linjechefer och projektledare i det operativa skedet ska gå till väga 
under dessa nya omständigheter. Det finns därmed behov av att utforma nya 
processer och formella rutiner med avsikt att effektivisera inom flera områden 
som kan relateras till både HRM och projektifieringen.  
 
Projektifieringen leder alltså även till ökad aktivitet inom denna roll som 
enligt Ulrich (1997a) faller på HR-funktionen. Inom Posten har man som vi 
tidigare nämnt valt att skapa PMC som ska ta hand om bland annat dessa 
frågor, medan Saab Aerospace, enligt vad vi har erfarit, inte gjort några 
organisatoriska förändringar med anledning av detta. Inom Saab Aerospace 
verkar det vidare som att HR-funktionen på grund av sitt fokus på strategiska 
frågor samtidigt som de enligt de själva har en alltför reaktiv 
supportorganisation, inte helt och hållet haft möjligheterna att anta denna roll. 
De problem som uppkommit har istället lösts av linjecheferna själva, vilka så 
gott de kunnat har utformat dessa HR-processer. Vissa av problemen kvarstår, 
och vi anser att HR-funktionen, med sin expertis, på ett proaktivt sätt borde 
hjälpa till med att lösa detta. Även inom Posten finns liknande problem vilka 
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ännu inte funnit någon lösning, där PMC tillsammans med övriga HR-
funktionen har ett arbete att utföra. När dessa HR-processer har utarbetats är 
det viktigt att sprida dessa i samband med att projektifieringen gör att ett 
projektbaserat arbetssätt sprids inom företaget. 
 
Det vi talat om hittills är utformandet av HR-processer i den dagliga 
verksamheten. Det finns även många exempel på ändrade HR-processer och 
organisationsstrukturer som drivits från högre nivå inom de båda företagen. 
Däribland kan utvecklingen av karriärsstegar och utbildningsprogram för 
projektledare nämnas som förekommit inom Posten och på koncernnivå inom 
Saab Aerospace. Ett annat exempel är att det i enlighet med Mohrman & 
Lawler (1998) förefaller som att både Posten och Saab Aerospace i vissa fall 
saknat ett förtydligande av vem som har vilket ansvar eller att det åtminstone 
till en början har förekommit sådana oklarheter. Som kommer att diskuteras 
under avsnitt 7.3.3 kan detta leda till osäkerhet hos projektdeltagaren. Även 
detta vittnar om denna nyckelrolls betydelse i samband med projektifieringen. 
Vi menar att dessa är goda exempel på när de professionella HR-utövarna bör 
delta i utformningen av processer som på något sätt är relaterade till 
projektverksamheten.  
 

7.2.4 Hantering av personalens utveckling och bidrag till företaget 

Även denna nyckelroll påverkas i vår mening av projektifieringen, vilket vi 
har sett tecken på i de båda företagen. Medarbetaren upplever många 
förändringar i samband med att de själva deltar i projekt eller att de arbetar i 
en linjefunktion som påverkas av projekten. Medarbetarna får i och med 
projektifieringen nya uppgifter, mer ansvar och ställs inför ändrade 
omständigheter. Projekt kan därmed skapa både osäkerhet och stress vilket 
påverkar medarbetaren negativt. Det är därmed viktigt att professionella HR-
utövare övervakar de behov som medarbetarna får i och med 
projektifieringen.  
 
Det tycks därmed finnas ett behov av att HR-funktionerna är proaktiva, ser de 
HR-relaterade problem som uppstår på grund av projektverksamheten samt 
ser till att de ansvariga cheferna åtgärdar detta. Det är också av vikt att HR-
funktionen bidrar med expertis om hur dessa problem löses på ett bra sätt. 
Inom Saab Aerospace har man inom HR-funktionen uttryckt en strävan efter 
att bli mer proaktiva, då man i dagsläget inte anser sig fylla denna roll på ett 
tillfredsställande sätt. Inom Posten ser vi att PMC till viss del antar denna roll. 
Något intressant som vi lagt märke till är att det inte förekommer någon större 
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kontakt mellan företagens HR-funktion och med projektledarna inom 
organisationen. 
 
Det faktum att olika delar inom både Posten och Saab Aerospace har olika 
grad av projektifiering, vilket beskrivs i avsnitt 7.1, ger möjligheter att sprida 
kunskapen om och erfarenheten av att driva effektiva projekt där 
medarbetarnas behov tillfredsställs. För att effektivisera processer och 
tillvägagångssätt anser vi att HR-funktionen bör insamla kunskap hos 
avdelningar med stor erfarenhet av projektverksamhet samt hur 
projektifieringen skett, och distribuera denna kunskap till mindre 
projektifierade avdelningar inom företagen.  
 
De nya behoven vilka medarbetarna får i samband med projektifieringen 
diskuteras i nästa del av analysen. Vi diskuterar då de organisatoriska 
förändringarna av HRM och hur de påverkats av projekt. I samband med det 
diskuteras hur ansvaret för det dagliga HR-arbetet förflyttats. Även i avsnittet 
om trepartsrelationen mellan linjechef, projektledare och medarbetare handlar 
det mycket om att skapa tillfredsställda och effektiva medarbetare.  
 

7.3 Organisatoriska förändringar och ansvarsförändringar i 
HRM 

 
I detta avsnitt av analysen kommer vi att diskutera förändringar i 
ansvarsstrukturen och organisationen av HRM, samt dessa förändringars 
relation till den ökade projektifieringen.  
 
För att illustrera resultatet av ansvarsförskjutningen har vi utformat en modell, 
som visas i figur 7-1. Modellen visar att det har skett en förskjutning av HR-
ansvar nedåt i organisationen, där HR-funktionen har fått ett ökat strategiskt 
HR-ansvar och linjecheferna har övertagit delar av det operativa arbete som 
tidigare utfördes av HR-funktionen. Vidare har medarbetaren fått ett ökat 
ansvar för sin egen utveckling och kompetens. Modellen visar också på att det 
finns otydligheter i projektledarens HR-ansvar. Den skuggade triangeln i 
bakgrunden symboliserar den relation som är kritisk för ett väl fungerande 
HR-arbete i samband med projekt. Pilarna indikerar således de förskjutningar 
som skett vad gäller ansvarsområden inom HR-området, vilka vidare 
diskuteras i texten nedan. För att underlätta för läsaren har de berörda delarna 
i figuren lyfts ut och återkommer som illustrationer till diskussionerna nedan.  
 



Hur många kan klona sig varje måndag?  Analys: HRM –Nya roller och utmaningar  

 

 - 75 - 

 

 

7.3.1 HR-funktionens plats i organisationen 

I både Posten och Saab Aerospace har HR-funktionen, det vill säga den 
professionella HR-personalen, omorganiserats och vi ser en tydlig tendens 
som är genomgående i de två företagen. De delar av HR-funktionen som 
tidigare har varit utplacerade på linjefunktionerna i form av 
personalavdelningar har minskats, och dessa resurser används till större del 
organisationsövergripande. Detta har skett för att man ska kunna utnyttja HR-
kompetensen inom företagen på ett effektivare sätt. Vi ser denna tendens som 
ett tecken på att HR-funktionen får en allt mindre administrativ roll, en enligt 
oss naturlig följd av dess ökade roll som strategisk samarbetspartner. Denna 
förskjutning är, som vi tidigare diskuterat, inte en uppenbar följd av 
projektifieringen i de båda företagen. Studien pekar dock på att det finns en 
koppling mellan företagens ökade fokus på kompetens och aktivt 
medarbetarskap och projektifiering. Vi menar därför att projektifieringen har 
krävt, och därmed bidragit till, HR-funktionens ökade ansvar som strategisk 
samarbetspartner.  

Figur 7-1: Ansvarsförskjutning i HRM 
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I båda företagen ser vi att den utveckling Mohrman & Lawler (1998) 
förutspår återspeglas, då HR-funktionen har utvecklats mot att ha mindre 
administrativt ansvar och snarare fungera som support gentemot linjen. I både 
Saab Aerospace och Posten har detta inneburit ett ökat HR-ansvar för 
linjecheferna. Vi hävdar att HR som en supportfunktion är en konsekvens av 
linjechefens ökade ansvar och har därmed kopplingar till projektformens krav 
på ”Empowerment” (Wilkinson, 2001) och dess strävan efter närhet mellan 
beslutaren och verkligheten. Vi anser därför att denna förskjutning av ansvar 
är ett förfarande som gynnar projektverksamheten. 
 
Det finns vissa skillnader i hur de två företagen har valt att organisera sin HR-
funktion. Posten har delat upp funktionen i en stabsfunktion, som är starkt 
knuten till koncernledningen och en supportfunktion som agerar konsult åt 
linjefunktionerna i HR-frågor som kräver en djupare HR-kompetens. 
Dessutom har Posten till viss del kvar linjespecifika HR-funktioner som rent 
fysiskt sitter på respektive linjeenhet, men denna har minskats ned till att 
innefatta en personalchef och ett begränsat antal personer runt denne.  Vi ser 
också PMC som en projektspecifik del av HR-funktionen. 
 
Saab Aerospace har hela HR-funktionen samlad i en central stab, där även 
den HR-personal som har ett linjespecifikt ansvar sitter. Även här har staben 
lämnat en stor del av de administrativa frågorna, och har i det avseendet 
reducerats till en stödfunktion för linjen. Dock har man inte likt Posten 
utformat en speciell supportenhet som är avskild från den centrala staben. 
 
Med anledning av skillnaderna i organisation ser vi oss kunna urskilja två 
varianter, där vi ser Postens organisation av HR-funktionen som uppdelad 
och Saab Aerospace organisation av densamma som koncentrerad. Vi tycker 
oss se att Postens uppdelning av funktionen har beröringspunkter med de 
nyckelroller Ulrich (1997a) ser som centrala för HRM. Vi menar att 
stabsfunktionen syftar till att uppfylla den strategiska HR-rollen och rollen att 
leda förändring. Delar av den senare rollen innehas av PMC, som enligt oss 
till stor del syftar till att skapa fungerande processer, system, och 
administrativ effektivitet för projektarbete. Supportfunktionen, som i Posten 
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är en tydligt enskild enhet, är ett sätt att bibehålla en roll i hanteringen av 
personalens utveckling och bidrag till företaget när HR-funktionens fokus i 
övrigt blir alltmer strategiskt. Denna roll tas annars mer och mer över av 
linjecheferna, något som är tydligt även i Saab Aerospace.  
 
Saab Aerospace sätt att koncentrera sin HR-funktion kan vara en anledning 
till att den centrala staben har antagit en reaktiv supportroll. Det verkar som 
att Saab Aerospace HR-funktion saknar lite av den proaktivitet som behövs 
för att lyckas med de två tidigare nämnda uppgifter som projektifieringen 
kräver; attitydförändringar och processförändringar, och vi håller det för 
troligt att det är en konsekvens av HR-funktionens koncentration. Detta 
eftersom funktionen verkar ha fokuserat på strategisk HRM och att agera 
support, och därmed inte har någon personal avsatt för att proaktivt arbeta 
med processförbättringar och attitydförändringar, vilket vi anser vara av 
största vikt för en väl fungerande projektverksamhet. Mohrman och Lawler 
(1998) hävdar att HR-funktionen bör förtydliga gränserna mellan sitt eget och 
linjens ansvar, och att mer ansvar bör överlämnas till linjen så att HR-
funktionen fullt ut kan ta sin roll som strategisk samarbetspartner i företaget 
och agera konsult gentemot verksamheten. Vi anser dock att detta 
överlämnande av ansvar måste åtföljas av ett proaktivt arbete av HR-
funktionen i skapandet av processer och attitydförändringar om 
projektifieringen ska kunna fortskrida på ett effektivt sätt. Risken är annars att 
resurserna inte nyttjas till att skapa goda förutsättningar för 
projektverksamheten. 
 
En fördel med Saab Aerospace koncentrerade HR-organisation är att 
kopplingen mellan de olika verksamhetsområdena inom HRM blir stark och 
att den på så sätt kan bli effektiv. Posten däremot skulle i detta avseende 
kunna ha det svårare att koordinera alla olika enheter och få dem att samagera 
och sträva mot samma mål. För att undvika detta har Posten, vilket framgår i 
Empirin, ett HR-råd där representanter från alla HR-enheter möts och 
diskuterar aktuella ämnen. Detta råd måste anta en koordineringsroll på ett 
adekvat sätt för att undvika suboptimering. Får man denna koordinering att 
fungera, ser vi en fördel i att dela upp HR-funktionen för att på så sätt kunna 
specialisera sig och ta ett tydligt ansvar i de olika nyckelrollerna. Vi tror 
vidare att Posten har gjort ett bra val när de avdelat enskilda enheter till att 
arbeta med HR-frågor som rör projektverksamheten. Anledningen är, som vi 
tidigare nämnt, att ökat fokus bidrar till attitydförändringar inom företaget 
samtidigt som PMC kan koncentrera sig på att bearbeta projektrelaterade 
frågor. 
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7.3.2 Trepartsrelation: linjechef, projektledare och projektdeltagare 

Som vi tidigare pekat på, ser vi hos både Posten och Saab Aerospace en tydlig 
förskjutning av HR-ansvar inom organisationen, där HR-funktionen får en 
viktigare strategisk roll och därmed skjuter över en stor del av det 
administrativa, dagliga HR-ansvaret på linjecheferna. Linjecheferna har alltid 
haft ett ansvar i företagens HRM, men detta har tidigare till större del varit 
begränsat till det ansvarsområde som rör relationer, d v s motivation, 
kommunikation och andra delar som är centrala för ett effektivt ledarskap. I 
de båda företagen är det nu linjechefen som har det övergripande långsiktiga 
ansvaret för de mänskliga resurserna. Tidigare hade HR-funktionen formellt 
ansvar för aktiviteter som lönesättning och att se till att de kompetenser som 
erfordrades i linjen fanns där. Vi tycker oss se att projektifieringen har 
bidragit till denna förskjutning, då linjechefen har lättare att överblicka 
medarbetarens mer fragmenterade arbetssituation än vad HR-funktionen har. 
Enligt Packendorff (2002) innebär projektifiering att individernas positioner 
inte längre är lika fasta som i en permanent struktur, vilket innebär en 
utmaning för HRM i att se individens arbetssituation i sin helhet. Det verkar 
därför som en naturlig följd, vilket även är i linje med Wilkinsons (2001) 
resonemang angående ”Empowerment”, att besluten bör tas av linjechefen, 
som står närmare medarbetaren än vad HR-funktionen gör. Detta resonemang 
stöder vi i ytterligare ett exempel, nämligen, individuell lönesättning, som vi 
ser som en förutsättning för att projektmeriter ska kunna premieras på ett bra 
och rättvist sätt. Detta används i både Saab Aerospace och Posten. Individuell 
lönesättning åstadkoms bättre av linjechefen än HR-funktionen, då det är 
denne som på grund av närheten till medarbetarens vardag har vetskapen om 
dennes prestationer. Detta leder oss att tro att linjechefens utökade HR-roll 
har varit en förutsättning för en effektiv projektverksamhet. Som kommer att 
diskuteras längre fram innebär dock projektifiering även en ökad betydelse av 
projektledaren i medarbetarens vardag, vilket väcker frågor rörande 
projektledarens ansvar för HR-frågor.  
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Det ökade medarbetaransvaret innebär att den anställde i större utsträckning 
har ett eget ansvar för sin situation och sin utveckling. I båda företagen läggs 
stor vikt vid medarbetarens ansvar för sin egen anställningsbarhet. Detta tyder 
på att det även har skett en förskjutning av HR-ansvar från linjechef till 
medarbetare, något som vi anser ha en tydlig relation till de nya krav som 
projektifieringen ställer på medarbetarna. I modellen illustreras denna 
förskjutning av pilen mellan linjechef och projektdeltagare. Projekt är en 
arbetsform som kräver initiativrika, självgående medarbetare och vi menar 
därför att den ovan nämnda förskjutningen är en förutsättning för att arbetet i 
projekt ska fungera. Vi ser också detta som en förlängning av Packendorffs 
(2002) diskussion om svårigheter för HRM att se till individens 
arbetssituation i sin helhet i projektifierade organisationer. Vi anser därför att 
det finns en tydlig koppling mellan förskjutningen av HR-ansvar till 
medarbetaren och ökad projektifiering, då det endast är individen själv som 
har överblick över sin egen situation. Förutom ett ökat ansvar för sin egen 
kompetens, är det tydligt att man både inom Posten och Saab Aerospace 
lägger större vikt vid social kompetens, förmåga att ta egna beslut och 
förmåga att kunna arbeta i team. Vi ser inte denna utveckling som en direkt 
konsekvens av den ökade projektifieringen, men vi anser dock att en effektiv 
projektverksamheten inte kan bedrivas utan dessa egenskaper. Även Sparrow 
(1998) anser att detta är egenskaper som krävs i nya, flexibla 
organisationsformer, vilket vi anser att projektifiering leder till.  
 
En viktig förändring, som vi ser som en central del av diskussionen om 
förskjutning av HR-ansvar, är det faktum att projekt inför en ny ledarroll som 
blir starkare ju längre projektifieringen av organisationen kommer. Vi syftar 
då på projektledaren, som i den typ av matrisorganisation som både Posten 
och Saab Aerospace representerar delar de anställdas tid och arbete med 
linjechefen. En viktig fråga som borde vara självklar att ställa sig i denna 
situation är hur mycket, om något, HR-ansvar som ska skjutas över på 
projektledaren. Kopplat tillbaka till att besluten bör hamna så nära som 
möjligt den verklighet som besluten rör, borde projektledaren få större HR-
ansvar ju längre organisationen kommer i sin projektifiering eftersom 
medarbetaren då tillbringar alltmer av sin tid i projekt. Detta strider dock mot 
Packendorffs (2002) åsikt, då han menar att det långsiktiga ansvaret för de 
anställda inte kan tas över av projektledare även om projektifieringen ökar, 
vilket verkar rimligt med tanke på att projektledaren endast leder 
projektdeltagaren under den begränsade tid som projektet genomförs.  
 
I kontrast till Packendorffs (2002) resonemang anser Wheelwright & Clark 
(1992) att projektledarens befogenheter och ansvar successivt ökar i samband 
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med projektifieringen. Vi kan se att när det gäller HR-ansvaret i Saab 
Aerospace och Posten tycks detta inte öka proportionerligt mot den tid 
projektdeltagaren befinner sig i projektet. Visserligen ökar HR-ansvaret till 
viss del för projektledaren i samband med att projekten utgör en allt större del 
av den totala verksamheten för medarbetarna. Dock sker denna ökning främst 
inom ansvarsområdet som rör relationer, det vill säga det dagliga arbetet med 
att motivera och engagera medarbetarna. När medarbetarna arbetar större 
delen av sin tid i projekt förekommer det inom både Saab Aerospace och 
Posten personliga samtal mellan projektledare och projektdeltagare. Detta är 
dock ett samtal vars syfte är att förbättra det pågående projektet och berör inte 
några långsiktiga frågor. Det formella ansvaret och det strukturerade arbetet 
med att kompetensutveckla, utvärdera och lönesätta ligger fortfarande kvar 
hos linjechefen. Det extrema exemplet är Posten IT, där linjechefsrollen är 
utbytt mot kompetensansvariga som har det långsiktiga ansvaret för 
resurserna, trots att avdelningen helt och hållet arbetar i projekt. Liknande 
förekommer även på Saab Aerospace där flertalet medarbetare inom 
exempelvis kundstöd uteslutande arbetar i projekt. Trots detta finns en 
linjechef som har ansvaret för HRM. Orsaken till detta förefaller vara, i likhet 
med Packendorffs (2002) resonemang, projektets roll att koncentrera arbetet 
och tankarna till den specifika uppgiften vilket i sig talar emot att 
projektledare skulle spendera tid på att utöva HRM.  
 
Denna studie visar ändå att projektledaren har en viktig roll att fylla när det 
gäller HRM, framför allt inom hantering av personalens utveckling och bidrag 
till företaget (Ulrich, 1997a). Dels när det gäller motivation och andra 
relationsrelaterade ansvarsområden, men också när det gäller återföring av 
information som ligger till grund för linjechefens långsiktiga HR-arbete. Den 
osäkerhet som finns inom de båda företagen vad gäller fördelningen av HR-
ansvar mellan linjechef och projektledare är anledningen till att den pil som 
symboliserar ansvarsförskjutningen mellan de två positionerna är streckad (se 
figur 7-1). 
 
Detta problem förstärks av det faktum att projektledarna, både i Posten och i 
Saab Aerospace, ännu inte har någon självklar plats i organisationen. Trots att 
karriärvägar håller på att utarbetas finns det fortfarande otydligheter i vilken 
roll projektledarna har och det finns vidare inga formella utvärderingar av 
dessa som ledare. Det faktum att projektledarna inte har någon kontakt med 
HR-funktionen tyder också på att man inom företagen inte ser projektledarna 
som HR-utövare, något som vi ifrågasätter. Empirin pekar på att det finns ett 
behov av att tydliggöra projektledarens HR-ansvar gentemot 
projektdeltagarna. Vi ser vidare att det i detta avseende inte finns någon större 
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skillnad mellan de två företagen, trots de stora olikheter som finns i teknologi 
och erfarenhet av projektarbete. Det är dock intressant att se att även om båda 
företagen befinner sig i en lätt matrisorganisation, där projektledarna ofta 
tenderar att ses som lättviktiga och utan större befogenheter (Wheelwright & 
Clark, 1992), är det Posten som verkar ha kommit något längre i utvecklingen 
av projektledarrollen. Detta trots att Saab Aerospace har en längre erfarenhet 
av projektarbete. Det faktum att Saab Aerospace ännu inte har funnit 
formerna, ser vi som en konsekvens av bolagets tradition av starka linjechefer 
och fokus på teknisk kompetens. I Postens fall kan de problem som finns 
fortfarande hänvisas till de snabba förändringarna och brist på erfarenhet. Det 
kan dock bli svårt att komma över den initiala turbulensen i organisationen, 
om inte attitydproblemen gentemot projektarbete arbetas bort och 
projektledarna inom kort får en naturlig plats i organisationen.  
 
Vi har sett tydliga tecken på att ökad projektifiering riskerar att försvaga 
länken mellan linjechef och medarbetare i takt med att medarbetarna i allt 
större utsträckning blir projektdeltagare. Samtidigt blir länken mellan 
projektdeltagare och projektledare starkare, framför allt i projekt som har 
långa ledtider och där projektdeltagaren helt lämnar sin linjefunktion för att 
delta i projektet. Då närheten mellan linjechef och projektdeltagare minskar 
skapas problem för linjechefen att utöva ett effektivt och välgrundat HR-
arbete. Relationen mellan linjechef, projektledare och projektdeltagare är i 
sådana situationer avgörande för hur HRM utövas. Denna relation illustreras i 
modellen (figur 7-1) genom den skuggade triangeln som förbinder dessa tre 
med varandra. Frågetecknen i modellen symboliserar den otydlighet som 
uppstår gällande det ansvar som linjechef respektive projektledare har 
gentemot projektdeltagaren, och otydligheten i relationen mellan linjechef och 
projektledare. De skuggade områdena bakom projektledaren i modellen står 
för det faktum att projektdeltagaren ofta inte bara arbetar med en 
projektledare i taget utan deltar i flera projekt samtidigt. Detta är ytterligare 
en faktor som pekar på svårigheten att föra över det långsiktiga HR-ansvaret 
på projektledaren. 
 

7.3.3 Problematik i trepartsrelationen 

I våra samtal med Posten och Saab Aerospace har vi identifierat ett antal 
problemområden som har sitt ursprung i att trepartsrelationen mellan 
projektledare, linjechef och projektdeltagare inte är i harmoni och som leder 
till svårigheter för utövandet av effektiv HRM. De problem som uppdagats 
har alla haft en stark knytning till olika styrrelaterade problem. Vi ser inte 
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detta som en slump utan snarare som ett bevis på att HR-frågor ofta tangerar 
styrningsfrågor, inte minst i projektverksamhet. De problem som nedan 
beskrivs kan återfinnas på alla nivåer, även när den berörde projektdeltagaren 
är projektledare. 
 
Inför projekt 
I och med att projekt introduceras i verksamheten uppkommer ett antal olika 
resursplaneringsproblem för linjechefen som i och med detta även blir 
ansvarig för att tillgodose projektets behov av kompetens. Om inte 
linjecheferna i god tid får kännedom om vilka resurser och kompetenser 
projekten kommer att kräva av linjen, leder det sannolikt till bristfällig 
resursplanering, med över- eller underbelastning hos medarbetarna som följd. 
De begränsade möjligheter linjechefen har att resursplanera leder även till 
attitydproblem hos denne som får konsekvenser för resursallokeringen. Det 
problem som är mest uppenbart är att linjechefen inte vill bli av med en resurs 
och inte ser fördelen med att medarbetaren utvecklas då denne deltar i ett 
projekt. Projektledaren kan i dessa fall få problem med tillgången till den 
kompetens som projektet kräver. Denne kan dock motverka problemet genom 
att i god tid förvarna om kommande behov. Med anledning av att Saab 
Aerospace till synes på ett mer frekvent och reglerat sätt innefattar projekten i 
budgeteringen har man mindre problem av denna art än Posten. Vi ser här ett 
tydligt exempel där Saab Aerospace erfarenhet har lett till en bättre 
anpassning till sin grad av projektifiering jämfört med Posten. Det faktum att 
Posten har något större problem av detta slag än Saab Aerospace tycks grunda 
sig i brist på erfarenhet. Med den relativt stora medvetenhet Posten har i sin 
projektifiering bör det dock sannolikt finnas goda förutsättningar att arbeta 
bort detta problem genom fokus på attitydförändringar och kanske i ännu 
högre grad processförbättringar.  
 
Projektifieringen tycks således ha en inverkan på hur resursplaneringen och 
resursallokeringen går till och utfaller. I båda företagen krävs en förbättring 
av förståelsen linjechef och projektledare emellan. Detta innebär inte att man 
ska eftersträva att eliminera de behovskonflikter som uppstår vid förhandling 
mellan linjechef och projektledare, då vi ser dessa som ett bra sätt att uppnå 
effektivt nyttjande av resurser. Det kräver dock att båda parter har en god 
inställning till, och förståelse för projektverksamheten. 
 
Det finns inom Posten synpunkter på hur rekryteringen av projektdeltagare till 
projekten genomförs. Projektledaren tar ofta direkt kontakt med personen som 
är önskvärd till projektet istället för att gå genom linjechefen. Detta leder till 
att det ofta är samma personer som får uppdragen vilket leder till problem 
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dels med minskad kunskapsöverföring, dels med att vissa medarbetare blir 
överhopade med arbete och slits mellan olika uppgifter. Även i Saab 
Aerospace har det tidigare funnits liknande problem, med de har till stor del 
arbetats bort. Detta företag har haft en liknande utveckling som Posten IT, i 
och med de kompetensmatriser som kompletterar bolagets rollbeskrivningar. 
Enligt vår mening har Saab Aerospace med anledning av sina mer 
formaliserade former för rekrytering till projekt samt sina kompetensmatriser, 
kommit ett steg längre i att anpassa sin HRM till projektverksamheten. Posten 
saknar fortfarande dessa formella rutiner. Då kunskapen finns inom Posten IT, 
bör det ändå finnas förutsättningar för att sprida denna kunskap inom hela 
företaget, vilket skulle motverka överbelastning och skev 
kompetensutveckling.  
 
Under projekt 
Ett HR-relaterat problem under projektets gång är den ökade osäkerhet som 
uppkommer hos individen på grund av att denne har två eller flera roller 
samtidigt. Detta är enligt Packendorff (2002) typiskt för vad denne betecknar 
deltagande i förnyelseprojekt (participation in renewal projects), vilket vi 
anser passar in under den lätta matrisorganisationen. I Posten verkar ett 
problem vara att projektdeltagaren fortfarande har samma ansvar i sin 
linjefunktion även under utförandet av projektet, vilket leder till 
överbelastningar och tidspress. Detta är ett tydligt tecken på att projektet ses 
som något som läggs utanpå den ordinarie linjestrukturen, och en följd av att 
Posten ännu inte har funnit formerna för att anpassa HR-arbetet när det gäller 
planering och resursallokering. Det verkar dock som att man inom Posten 
arbetar för att medarbetarna ska delta i ett färre antal projekt samtidigt, men 
ha en bredare roll och mer tid i varje projekt. I motsats till detta bygger Saab 
Aerospace projektstruktur, åtminstone inom många delar av organisationen, 
på många parallella projekt för projektdeltagaren och lite tid i varje projekt. 
Detta skapar osäkerhet bland annat när det gäller vart medarbetaren ska vända 
sig med HR-relaterade frågor. Det blir svårare att veta vad som ska prioriteras 
när alla projektledare anser att deras projekt är det viktigaste. Medarbetaren 
kan få tvetydiga arbetsinstruktioner från olika projektledare och linjechefen, 
där Saab Aerospace starka linjechefer kan anse sig berättigade att gå in och 
styra även i projekten. Det är dessutom svårt att skapa sammansvetsade 
arbetslag, där medarbetarna känner sig säkra i sin relation till övriga 
arbetskamrater.  
 
Vi kan därmed i Posten och Saab Aerospace uttyda två varianter av 
projektdeltagande, som inte diskuteras av vare sig Packendorff (2002) eller 
Wheelwright & Clark (1998), och som både påverkar och påverkas av 
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projektdeltagarnas kompetens. Dessa varianter har vi valt att beteckna samlat 
respektive fragmenterat projektdeltagande. Posten representerar ett samlat 
projektdeltagande, som innebär att projektdeltagaren samlar sitt deltagande i 
ett fåtal projekt och tar en större roll i varje projekt. Vi tycker oss se att 
Postens sätt att bredda medarbetarnas roll i projektarbetet kräver medarbetare 
med bredare kompetens som kan komplettera varandra. Detta är även i linje 
med Sparrows (1998) resonemang, som bygger på att flexibla 
organisationsformer leder till bredare ansvarsområden. Samtidigt leder denna 
form av projektarbete med tiden till att projektdeltagarna utvecklar just denna 
typ av bred kompetens genom en ökad erfarenhet av projektarbete. Saab 
Aerospace representerar det fragmenterade projektdeltagandet, på grund av 
det stora antalet projekt som projektdeltagaren deltar i parallellt. Detta har sin 
bakgrund i att man i större utsträckning har specialiserade kompetenser hos 
sina projektdeltagare och därför nyttjar projektdeltagaren i begränsad 
utsträckning i varje projekt. Ett ökat deltagande i projekt i och med en ökad 
projektifiering skulle i Saab Aerospace fall antagligen inte leda till bredare 
kompetens hos medarbetarna, utan snarare en förfining av de specialiserade 
kompetenserna och en större vana när det gäller att delta i projekt. Därmed är 
Saab Aerospace utveckling inte ett exempel som följer Sparrows (1998) 
resonemang. Vi ser emellertid inte att ett av företagens förfaranden skulle 
vara bättre än det andra, eller att de två varianterna är konsekvenser av 
företagens grad av projektifiering. Det förefaller i stället vara ett resultat av 
graden av teknisk komplexitet i verksamheten. Saab Aerospace har mycket 
avancerade utvecklingsprojekt som involverar många strikt avgränsade 
områden, vilket renderat i detta sätt att arbeta.  
 
Fördelen för Saab Aerospace ser vi vara att en tjänst är mer väldefinierad och 
därmed enklare att tillsätta, samtidigt som spetskompetensen hos 
medarbetarna bibehålls. En nackdel med fragmenteringen, förutom de 
problem som nämns ovan, kan vara att det blir svårare att dra fördel av den 
kunskapsöverföring som projektifiering kan bidra till, eftersom detta sätt att 
arbeta innebär att projekten i mindre utsträckning samlokaliseras. 
Projektdeltagarna utför sina delar av de olika projekten medan de fysiskt sitter 
kvar på linjeenheten, och blir därför inte lika influerade av nya medarbetare 
och arbetssätt. Postens fördel är att de kan åstadkomma sammansvetsade 
projektteam som på ett effektivt sätt kompletterar varandra. Å andra sidan 
innebär den ökade tiden projektdeltagaren tillbringar utanför 
linjeverksamheten att avståndet mellan linjechef och projektdeltagare ökar, 
vilket försämrar linjechefens förutsättningar att utöva HRM.   
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Oavsett variant av deltagande, samlat eller fragmenterat, vill vi framhålla att 
det under hela projekttiden krävs tvåvägskommunikation mellan 
projektdeltagaren och linjechefen så att den sistnämnde är insatt i 
projektdeltagarens vardag. Denna kommunikation bör ligga till grund för vad 
som komma skall för projektdeltagaren efter projektets avslutande. Det här är 
ett typiskt exempel där HR-funktionen med professionella HR-utövare bör 
bidra till utformandet av processerna för att underlätta för medarbetarna. 
 
Efter projekt 
Ett av de områden som diskuterats flitigt av de intervjuade inom såväl Posten 
som Saab Aerospace är de problem som uppkommer i avslutningsfasen av 
projektet, när medarbetaren ska slussas vidare, eller återgå till sin ordinarie 
plats, i linjeorganisationen. 
 
Figur 7.2 är en utveckling av de ansvarsområden som presenterades i 
referensramen. Detta har lett till en modell som illustrerar dels kopplingen 
mellan projektverksamhet och utövandet av HRM, dels det 
kommunikationsbehov som beskrivs i avsnittet. 
 

 

Figur 7-2: Projektets inverkan på linjechefens HR-beslut 
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För att uppnå en hög nivå av kompetensutveckling inom företagen anser vi 
det ytterst viktigt att i denna fas ha ett bra tillvägagångssätt för att utnyttja de 
nya kompetenser som utvecklas i projekten. Detta kräver följaktligen att de 
kompetenser som erhållits av medarbetaren kommer till linjechefens 
kännedom så att dessa kunskaper kan utnyttjas. Det är också viktigt att den 
prestation projektdeltagaren gjort under projektet tas i beaktning av 
linjechefen så att projektdeltagaren får den uppskattning denne förtjänar. Den 
nya kompetensen och den genomförda prestationen ligger därmed till grund 
för (1) vilken löneutveckling och övrig kompensation den tidigare 
projektdeltagaren ska ha, (2) den placering och de arbetsuppgifter denne ska 
besitta i framtiden, samt (3) vilken vidareutbildning och kompetensutveckling 
som är adekvat för individen.  
 
Det enskilda projektet ligger således till grund för de HR-relaterade beslut 
som ligger på linjechefens ansvar och har därigenom även ett samband med 
linjens framtida utseende. De horisontella pilarna i nedre delen av figur 7-2 
beskriver den ovan beskrivna påverkan som projektet har på HR-relaterade 
frågor i linjeverksamheten.  
 
I denna kedja av påverkan mellan projektet och linjechefens HR-relaterade 
arbete uppstår ett problem med kommunikation. Linjechefen ansvarar 
formellt för att placera, kompensera och utveckla den återkommande 
projektdeltagaren. Problemet är att linjechefens synfält inte täcker in 
projektdeltagarens framsteg i projektet, vilket illustreras i figuren. Istället är 
det projektledaren som har möjlighet att följa projektdeltagarens framsteg. 
Därav uppstår ett behov av kommunikation mellan projektledaren och 
linjechefen. Kommunikation mellan dem torde rendera i att linjechefens 
synfält vidgades till att omfatta projektdeltagarens utveckling och att 
problemet på så sätt skulle minska.  
 
Problemet som vi just illustrerat förekommer inom både Posten och Saab 
Aerospace. Dock tycks det faktum att projektdeltagaren rent fysiskt stannar 
kvar i linjen vilket ofta förekommer inom Saab Aerospace bidra till att 
linjechefen utan att direkt kommunicera med projektledaren har en större 
överblick över projektdeltagarens prestation och arbetssituation än linjechefen 
vars projektdeltagare omlokaliseras. Det sistnämnda tycks vara mer frekvent 
inom Posten, vilket skulle innebära att kommunikation mellan projektledare 
och linjechef angående projektdeltagarens framsteg är ett mer kritiskt moment 
för detta företag. Det finns enligt de personer vi intervjuat vid de två företagen 
inte något utarbetat tillvägagångssätt för denna kommunikation. I vår mening 
borde företagen dock diskutera om det inte är möjligt att införa en form av 
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trepartssamtal mellan projektledaren, linjechefen och medarbetaren för att 
uppfylla detta krav på kommunikation. En sådan fastställd ordning skulle 
även kräva att linjechefen verkligen använder sig av informationen på ett 
konstruktivt sätt, för både medarbetaren och hela organisationen.   
 
Ovan diskuterade behov av kommunikation ökar i och med att en 
projektdeltagare befinner sig i projekt under en längre tid. Detta problem är 
mer påtagligt när projektdeltagarna samlokaliseras vilket i större utsträckning 
förekommer vid samlat projektdeltagande. Ju längre projektdeltagaren är 
utanför linjechefens synfält, desto svårare får den sistnämnde att göra en 
acceptabel bedömning av projektdeltagaren för att avgöra dennes framtid.  
Med detta i åtanke ser vi det som fördelaktigt att Posten valt att begränsa 
samtliga delprojekt tidsmässigt till max 6 månader. Den bedömning och 
återkoppling som sker vid dessa tillfällen borde ur en HR-synvinkel även 
innefatta en rapport till linjechefen angående dennes anställda. Huruvida och 
på vilket sätt detta skulle åstadkommas rent praktiskt i en tidspressad och 
effektivitetskrävande verklighet låter vi vara osagt. Vi vill dock tillägga att 
detta är en relevant fråga, typisk för den roll som innebär hantering av 
företagets infrastruktur, som Ulrich (1997a) framhåller.   
Kommunikationsbehovet är även extra kritiskt där ett fragmenterat 
projektdeltagande är vanligt, då detta innebär att linjechefen behöver 
kommunicera med en mängd olika personer för att skapa sig en bild av 
projektdeltagaren. Detta skulle sannolikt innebära ett stort åtagande från 
linjechefens sida, vilket verkar svårt att åstadkomma. Det förefaller därför 
logiskt att linjechefen i dessa fall tvingas agera selektivt i sitt sökande efter 
information. En möjlighet som HR-funktionen har i detta fall är att införa 
krav på någon form av kommunikation mellan den projektledare som har 
störst andel av en medarbetares arbetstid och linjechefen. På så sätt styrs 
linjechefen till att ta detta ansvar att insamla informationen samtidigt som 
kommunikationen sker med den sannolikt viktigaste källan. Några sådana 
rutiner eller andra rutiner som säkerställer att kommunikationen är fruktsam 
finns dock inte officiellt införda hos något av de två fallföretagen. Även detta 
kan relateras till hantering av företagets infrastruktur (Ulrich, 1997a)  
 
Sammanfattningsvis innebär detta att en ökad grad av projektifiering medför 
ett större behov av kommunikation mellan linjechef och projektledare, och av 
utvecklande av processer för att denna kommunikation ska ske på ett sätt som 
främjar både företaget och medarbetarens arbetssituation. 
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8 Slutsatser 
 
I detta avslutande kapitel redogörs för vad vi anser vara de viktigaste 
iakttagelserna i vår studie. Vi inleder med HR-funktionens rollförändring, 
vilken följs av ansvars- och organisationsförändringar. Vidare följer två 
avsnitt där vi framhäver aspekter som vi har sett som speciellt kritiska för 
HRM med anledning av projektifiering. Därefter ger vi uttryck för egna 
åsikter och rekommendationer utifrån slutsatserna. Kapitlet avslutas med att 
vi diskuterar intressanta upplägg för vidare studier inom området. 
 
Vi inleder kapitlet med att upprepa uppsatsens och studiens syfte:  

 
Syftet med denna studie är att kartlägga och analysera de förändringar som 
sker inom Human Resource Management i samband med företags 
projektifiering. 

 

8.1 Rollförändring för HR-funktionen 
 
Vi har i vår studie av Posten och Saab Aerospace funnit att projektifiering av 
företag påverkar och påverkas av samtliga av HR- funktionens nyckelroller. 
Studien visar på en ökning i HRMs strategiska vikt genom att de båda 
företagens fokus på medarbetaren och dess kompetenser har ökat, vilket vi 
menar är en förutsättning för effektiv projektverksamhet. Detta har 
exemplifierats genom flera strategiska beslut relaterade till bland annat 
kompetensutveckling och försörjning av projektledare i organisationen. 
 
Utifrån vår studie har vi konstaterat att två av de nyckelroller Ulrich (1997a) 
för fram som viktiga för HR-funktionen är kritiska för HRM i samband med 
utvecklingen av projektverksamheten. Dessa är dels förändringsledning, där 
vi ser ett stort behov av att leda attitydförändring, och dels hantering av 
företagets infrastruktur, där processförändringar är av stor vikt under 
projektifieringen. Vi vill betona att de två rollerna som nämns ovan 
framförallt ökar i vikt under den förändringsprocess som projektifieringen 
innebär. Det är troligt att vikten av dessa roller åter kommer att minska när de 
två företagen har projektifierats till en grad som är gynnsam för just deras 
verksamhet. 
 
När det gäller rollen som rör hantering av personalens utveckling och bidrag 
till företaget har studien visat att projektifieringen ger upphov till olika typer 
av problem relaterade till medarbetarnas arbetssituation. Vi kan dock inte se 
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att HR-funktionen i något av företagen har tagit en större roll när det gäller 
hanteringen av personalen. Det finns snarare en tydlig tendens mot att denna 
roll alltmer övertas av linjechefer, och att HR-funktionen backat tillbaka till 
att på ett mer reaktivt sätt agera support gentemot linjen i de frågor som 
kräver en djupare HR-kompetens.  
 

8.1.1 Koncentrerad respektive uppdelad HR-funktion 

Vidare visar studien på skillnader mellan företagen när det gäller hur HR-
funktionen uppfyller dessa fyra roller, vilket vi till viss del kopplar till hur 
företagen har valt att organisera sin HR-funktion. I samband med detta har vi 
identifierat två varianter; koncentrerad respektive uppdelad HR-funktion, 
som vi finner ger olika förutsättningar för HR-funktionen att säkerställa ett 
aktivt arbete inom alla rollerna. Vi kan utifrån denna studie inte dra några 
slutsatser angående om någon variant är att föredra framför den andra i 
relation till projektifiering. Vi håller det dock för troligt att Posten genom sin 
uppdelade HR-funktion har större möjligheter att ta en aktiv roll i alla roller, 
då de olika HR-enheterna kan fokusera på olika roller. Saab Aerospace 
koncentrerade HR-funktion kan å andra sidan ha fördelen att HR-arbetet blir 
mer homogent och lättare att koordinera i strävandet mot de strategiska 
målen. Det finns dock en risk att HR-funktionen fokuserar på någon av 
rollerna, och därmed försvagar arbetet inom de andra. Risken med att 
fokusera på den strategiska rollen och anta en reaktiv supportroll gentemot 
linjen, är att den hantering av företagets infrastruktur och ledning av 
förändring, kritiska roller i projektifieringsprocessen, inte uppfylls.  
 

8.2 Organisatoriska förändringar och ansvarsförändringar i 
HRM 

 
Studien har visat att det finns en koppling mellan projektifieringen och hur 
organisationen av HRM utvecklats i de två företagen. Det kan dock inte 
fastställas att projektifieringen varit den enda påverkande faktorn till HRMs 
utveckling. En förskjutning av HR-ansvar nedåt i hierarkin har skett parallellt 
med projektifieringen inom företagen. Denna förskjutning sammanfaller med 
det ökade strategiska ansvar HR-funktionen fått, och den är också ett resultat 
av det behov av närhet mellan den som tar beslutet och det beslutet gäller. Då 
projektifieringen försvårar möjligheterna att överblicka den situation som 
ligger till grund för HR-besluten, har denna ansvarsförskjutning varit en 
förutsättning för att kunna utöva HRM. Den form HRMs organisation och 
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ansvarsfördelning har antagit, vilken i många avseenden liknar varandra i de 
två företagen, har även varit en förutsättning för att projekt ska kunna 
bedrivas effektivt. Studien har även uppdagat att projektledaren får ett större 
dagligt HR-ansvar för medarbetaren i och med att företag projektifieras. 
Förskjutningen av HR-ansvar från linjechef till projektledare är dock otydlig, 
då det formella och långsiktiga HR-ansvaret stannar kvar hos linjechefen, till 
och med i en i övrigt mycket projektifierad organisation såsom Posten IT. 
Detta beror på att prioritet inom projektet ligger på resultat och effektivitet, 
vilket gör att eventuella behov av HR-utövande inte kan tillgodoses av 
projektledaren. Vi kan vidare uttyda att linjechefens roll mer och mer innebär 
ett ansvar för kompetens, snarare än för verksamhet, parallellt med att 
verksamheten i allt större utsträckning genomförs i projekt. 
 
De förskjutningar i HR-ansvar och förändringar i organisationen av HRM 
som vi identifierat, är relaterade till de förändringar i roller som diskuterats i 
8.1. Vi har därför sammanfört dessa resonemang, och illustrerat vår slutsats i 
följande figur, som utgår ifrån Ulrichs (1997a) modell vilken presenterades i 
referensramen.  

 
HR-funktionen har, vilket den empiriska studien visat, tagit sig an den 
strategiska rollen, vilket även renderat i HR-relaterade strategiska beslut som 
gynnar projektifieringens framtid. Detta illustreras av pilen överst till vänster i 
figuren. Samtidigt har linjechefen i de båda företagen fått ett större HR-

Figur 8-1: Roll- och ansvarsförändring i HRM i samband med 
projektifiering (egen bearbetning från Ulrich, 1997a, s. 24) 
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ansvar, vilket renderat i att HR- funktionens roll som innefattar hantering av 
personalens utveckling och bidrag till företaget utgörs av en supportfunktion. 
Därmed har HR-funktionen minskat sin aktivitet gentemot linjechefens 
verksamhet. Detta illustreras av pilen nere till höger. Vi har sett tendenser till 
att de övriga rollerna, förändringsledning och hantering av infrastruktur, 
delvis förbises som en uppgift för HR-funktionen, därav de frågetecken som 
skuggar respektive yta i figuren. Vi har dock sett tecken på att dessa två roller 
är ytterst relevanta när det gäller att skapa förutsättningar för en fortsatt 
projektifiering i de båda företagen.    
  

8.3 Samlat respektive fragmenterat projektdeltagande  

En viktig aspekt vi vill framhäva är om man har vad vi kallar ett samlat eller 
ett fragmenterat projektdeltagande. Studien har visat på ett antal 
konsekvenser av att använda sig av respektive sätt att allokera 
projektdeltagarna.  
 
Vi har sett tendenser till att ett samlat projektdeltagande skapar förutsättningar 
för samlokalisering av projektdeltagare samtidigt som ett fragmenterat 
projektdeltagande sannolikt leder till att projektdeltagaren sitter kvar i sin 
linjefunktion. Detta tycks påverka bland annat kunskapsspridningen, vilken 
blir mindre när projektdeltagaren är kvar i linjen 
 
Ett samlat eller fragmenterat projektdeltagande påverkar även medarbetarens 
arbetssituation. Det kan handla om ökad stress och osäkerhet i samband med 
att denne har ett flertal uppgifter att genomföra, där prioriteten inte alltid är 
klar och där flera olika chefer ställer krav samtidigt. Det uppstår här även 
frågetecken kring rent HR-relaterade frågor, vilket leder oss till nästa aspekt 
som vi anser vara viktig att belysa ytterligare, nämligen 
kommunikationsbehovet mellan projektledare och linjechef.  
 

8.4 Kommunikationsbehov i trepartsrelationen 

Studien har identifierat ett antal problem kring den trepart, bestående av 
projektledare, linjechef samt projektdeltagare, som uppstår i samband med 
projektifiering. Ett intressant problem som ligger till grund för ett flertal HR-
relaterade aspekter vi här vill belysa ytterligare är följande. Det är 
linjechefens ansvar att i samtal med projektdeltagaren ta HR-relaterade beslut 
om dennes framtid. För att göra detta finns ett behov av att den förstnämnde 
har vetskap om projektdeltagarens prestationer och den nya kompetens som 
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denne inhämtat under projektets gång. I de fall samlokalisering sker, vilket 
oftast sker vid samlat projektdeltagande, har linjechefen inte denna vetskap, 
vilket skapar ett kommunikationsbehov med projektledaren. Om 
projektdeltagaren däremot befinner sig i linjen, vilket ofta är fallet vid 
fragmenterat projektdeltagande, har linjechefen större möjlighet att skapa sig 
en bild av prestation och ny kompetens hos projektdeltagaren. Dock tror vi 
oss i detta fall se ett problem med att kommunikationsbehovet i de fall de 
ändå uppkommer försvåras då en mängd projektledare måste konsulteras för 
att få en tillfredsställande bild av medarbetaren. Båda tillvägagångssätten vid 
allokeringen av projektdeltagarna, medför därmed vissa komplikationer vid 
utvärderingen av prestation och ny kompetens.   
 

8.5 Avlutande kommentarer och rekommendationer 
 
Något som vi vill ta fasta på efter den studie vi genomfört illustreras i figur 8-
1, som är en vidareutveckling av figur 7-1.  

 
Med de förändringar vi gjort i modellen vill vi framhäva vikten av att ett 
fungerande samarbete bedrivs mellan alla de fyra enheter kring vilket mycket 
av analysens diskussion har kretsat; HR-funktionen, linjechefen 
projektledaren och projektdeltagaren. Detta samarbete symboliseras i figur 8-
1 av det skuggade området bakom dessa fyra. HR-funktionens passiva roll 
gentemot matrisorganisationens tre parter bör i vår mening motarbetas, då vi 
tror att mycket av den kunskap professionella HR-utövare har kan vara till 
god nytta i utformandet av en fungerande projektverksamhet. HR-funktionen 
bör i detta läge även utbyta kunskaper och åsikter med projektledaren, då 
även denne har visst HR-ansvar. Projektledaren torde behöva detta stöd i ökad 
utsträckning i de fall projektifieringen ökar inom företaget. Då medarbetaren 
också får ett ökat ansvar för sin egen utveckling med anledning av 

Figur 8-2: Relationer inom HRM under och efter projektifiering 
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projektifieringen ser vi det också som naturligt att medarbetaren kan få stöd 
direkt av HR-funktionen i vissa frågor. 
 
Genom förflyttningen av projektledaren i modellen vill vi också peka på 
vikten av att se projektledaren som en naturlig del av organisationen, och inte 
som en roll som ligger utanför de övriga relationerna. Projektledaren bör i vår 
mening få en klar roll, som inte minst erkänner att projektledaren har ett 
viktigt, dagligt HR-ansvar, där kommunikation är honnörsordet. Detta torde 
resultera i att projektledaren på ett bra sätt kan fylla sin roll gentemot 
linjechefen i de fall vi diskuterat i analysen. Linjechefer och projektledare 
måste vidare utarbeta effektiva sätt att planera och driva projekt. Vikten av 
kommunikationen dem emellan symboliseras av den vita pilen i modellen. 
HR-aspekterna i projektverksamheten är många då det handlar om 
medarbetarens välbefinnande, vidareutveckling, rättmätiga kompensation, och 
karriärmöjligheter. Det finns därmed anledning att professionell HR-personal 
engagerar sig i utformningen av denna process. 
  

8.6 Vidare studier 
 
Under arbetet med denna studie har många intressanta ämnen uppdagats. Vi 
ser bland annat ett behov av att djupare studera relationen mellan linjechefen 
och projektledaren, då vi har sett tydliga exempel på att det här uppstår 
problem i utövandet av HRM när graden av projektifiering ökar. 
Projektifieringen medför svårigheter för linjechefen att utöva effektiv HRM, 
trots att denne samtidigt får ett ökat HR-ansvar. Det kvarstår dessutom stora 
otydligheter i projektledarens HR-ansvar. Det vore intressant att mot 
bakgrund av detta närmare studera relationen dem emellan, och gå djupare in 
på vilka konsekvenser problem i denna relation får för kompetensutveckling, 
kompensation och karriärutveckling för de anställda.  
 
Studien har vidare identifierat två varianter av projektdeltagande, 
koncentrerad respektive samlad, vilka har stor betydelse för nämnda relation 
mellan projektledare och linjechef, men även för projektdeltagarens 
arbetssituation, möjligheter till kunskapsspridning inom företaget samt 
kompetensutveckling. Företagets tekniska komplexitet verkar vara avgörande 
för vilken variant organisationen tillämpar. Vi ser att det finns ett värde i att 
studera vidare angående dessa två varianter, då de ger upphov till olika 
konsekvenser för medarbetarna i en organisation och därmed också för HRM. 
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Det har också framkommit att HR-funktionen alltmer får rollen av strategisk 
samarbetspartner gentemot företagsledningen, och agerar support gentemot 
verksamheten. En framtida studie skulle kunna utreda hur denna dubbelsidiga 
roll fungerar i praktiken, då vi har sett indikationer på att den mer 
tillbakadragna rollen som HR-support har antagit, riskerar att bli för reaktiv. 
Det vore i en sådan studie intressant att se en jämförelse mellan vad vi i denna 
studie kallar koncentrerade och uppdelade HR-funktioner, för att fördjupa 
kunskapen om konsekvenserna av de båda varianterna. 
 
Förskjutningen av HR-ansvar nedåt i hierarkin har medfört att även 
medarbetarna i organisationer får ett större ansvar för sin egen utveckling och 
sina egna möjligheter att tillföra strategiska kompetenser till företaget. I och 
med detta ser vi ett värde i att studera medarbetarnas roll som HR-utövare. 
Om medarbetarna och deras kompetenser anses vara företagets viktigaste 
långsiktiga strategiska resurs, och medarbetarna själva har ett stort egenansvar 
för utvecklandet och förvaltandet av denna resurs, hur får man detta att följa 
företagets övergripande strategi?  
 
Vår studie har inneburit ett första steg i att se samband mellan projektifiering 
och utveckling av HRM, och vi ser att det finns stora möjligheter för fortsatt 
forskning inom ämnet. Trots att det i många fall har varit svårt att isolera 
projektifieringens påverkan på HRM, anser vi att studien pekar på ett flertal 
intressanta områden där projektifiering skapar utmaningar och leder till 
förändringar inom HRM. Vi anser därför att det vore av stort värde, både 
empiriskt och vetenskapligt, att utföra fördjupade studier inom dessa 
områden.
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