
 

     

 

  

 

 

 

Kandidatuppsats 

Bachelor’s thesis 

 

 

 

 

Sociologi 

Sociology 

 

Modern HR-Förändring 

En kvalitativ studie om strategi och HR-förändring genom teknologi  

 

Hugo Jobring & Sandra Johansson 

 

 

 

 

 

 

 

Modern HR Förändring 

Strategi och e-HRM  



 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mittuniversitet 

Institution för samhällsvetenskap 

Examinator: Roine Johansson, roine.johansson@miun.se 

Handledare: Lasse Reinikainen, lasse.reinikainen@miun.se 

Författare: Hugo Jobring, hujo1000@student.miun.se, Sandra Johansson, 

sajo1021@student.miun.se 

Utbildningsprogram: Personal- och Arbetslivsprogrammet, 180 hp 

Huvudområde: Sociologi 

Termin, år: VT, 2013 

mailto:xxxxx0000@student.miun.se


 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Tack  



 

     

Sammanfattning 

Syftet med den här studien är att undersöka hur organiseringen av HR har 

förändrats inom två olika organisationer. HR står för ”Human resources” 

översatt till svenskans mänskliga resurser vilket lättast definieras som alla de 

personalfrågor som finns inom en organisation. Vi tittar på hur HR inom två 

organisationer förändrats över en tidsram på tio år, hur organisationerna vi 

undersökt påverkats av e-HRM samt hur strategin ”businesspartner” börjar ta 

form. Vår undersökning är genomförd på två statliga organisationer. Totalt har 

sex stycken intervjuer genomförts. Studien visar hur teknologin har förändrat 

organiseringen av HR och hur det har förändrats på de organisationer vi 

undersökt.  Studien visar hur personalarbetet har blivit mindre administrativt och 

mer strategiskt genom de olika teman som uppsatsen är uppdelad i: HR-

förändring, HR-teknologi och ”businesspartner”. Att det har blivit mer 

strategiskt är bara en av följderna från system som e-HRM och delade HR 

tjänster, något som lätt kan beskrivas som onlinesystem som verkar som 

självhjälp men även callcenter baserade tekniker som underlättar arbetet för HR-

verksamma.  
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1. Ordlista 

Då vår uppsats behandlar ett flertal begrepp som återkommer kontinuerligt i uppsatsen har vi 

här valt att börja med en kort sammanfattning av de centrala begrepp som återkommer i 

uppsatsen.   

Till att börja med vill vi poängtera att det finns ett flertal olika definitioner av HR och HRM. 

I vår uppsats har vi försökt att förhålla oss till begreppet av HR men då det uppkommer 

begrepp som e-HRM komplicerar detta till det en aning. Vi vill dock nämna att det finns 

olika definitioner av begreppen. Ett exempel på de olika definitionerna är att HR står för 

mänskliga resurser och HRM för ledningen för de mänskliga resurserna. I det här arbetet 

använder vi oss en definition av HR som du finner senare under kapitlet Inledning. HR och 

HRM i vår uppsats har samma innebörd.  

 HR-förändring: Generellt hur organisering av HR har förändrats. 

 e-HRM: Digitala system som underlättar HR-relaterat arbete. 

 Portaler: En eller flera webbaserade sidor där verksamma inom ett specifikt yrke kan 

vända sig för att finna information till andra sidor eller portaler som kan inneha 

relevant fakta för yrkesgruppen. 

 Intranät: En webbaserad mötesplats som endast behöriga inom en specifik 

organisation har tillgång till, används för bl.a. kommunikation, kompetenshantering 

eller rekrytering. 

 Teknologi: Digitala system som underlättar HR-relaterat arbete som intranät, portaler 

och callcenter teknik.  

 Intelligent självbetjäning: Ett samlingsbegrepp för både intranät och portaler. 

Webbaserad självhjälp som hjälper individer och grupper att lösa uppgifter utan 

ytterligare hjälp.  

 Shared HR Service: Delade system genom hela organisationer för att underlätta HR-

arbetet men även för andra avdelningar att lättare komma åt HR-relaterad information. 

Översatt till delade HR tjänster. 

 Businesspartner: Både en strategi för HR-arbete och en specifik yrkesroll/titel. 

 HR-specialist: Person som innehar expertis inom ett specifikt HR-område.
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2. Inledning 

Denna uppsats handlar om förändring i organisationer med specifikt fokus på frågor inom det 

som kallas Human Resource (HR). Alla organisationer består av individer vilka ingår som 

personal och medlemmar och alla organisationer har olika sätt att organisera och hantera 

personal och medlemmar. Vi är intresserade av förändring inom HR på en tidsram av 10 år. 

Det är enligt vår uppfattning att det är runt den här perioden de förändringar av organisering 

av HR som vi ser som relevanta ligger, då framför allt på grund av utvecklingen av digitala 

system. Vår undersökning hanterar tre olika teman. Det första temat är HR-förändring, här 

behandlar vi generellt vad som har skett just under tidsperioden, framförallt varför HR-arbete 

har gått från att vara ett administrativt arbete till ett strategiskt arbete. Det andra är HR och 

teknologi, här behandlar vi hur digitala system som intranät och portaler som webbaserade 

mötesplatser och internetbaserad självhjälp har påverkat organiseringen och arbetssättet inom 

HR. Det tredje temat vi behandlar är ”businesspartner” som är en form av koncept att arbete 

inom HR-relaterade yrken, genom en specifik rolluppdelning av yrkesrollerna hos de 

verksamma inom en HR eller personalavdelning möjliggörs ett centralare och effektivare 

arbetssätt. För att arbetssättet ska vara fullt effektivt krävs det dock att system för HR-

teknologi är funktionella.  

2.1. Syfte 

Vårt syfte är att jämföra hur två olika organisationer har arbetat med HR och vilka 

förändringar de har upplevt inom en tidsram av 10 år till idag samt att undersöka hur 

organiseringen av HR-arbete har blivit påverkad av arbetssätt som möjliggörs av modern 

teknologi som internetbaserad självhjälp. Vi vill också undersöka hur teknologin och om nya 

strategier har påverkat hur man organiserar HR.  

2.2. Frågeställning 

1. Hur har e-HRM påverkat organiseringen av HR? 

2. Hur har organiseringen av HR förändrats? 

3. Hur har ”businesspartner” konceptet införts och utvecklats inom organisationer?  

4. Hur har begreppet HR utvecklats och förändrats från personalarbete till HR och 

skillnaderna mellan begreppen?  
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2.3. Avgränsningar 

Studien är avgränsad till att undersöka hur situationerna ser ut hos två statliga organisationer. 

Vi har totalt genomfört sex intervjuer på två arbetsplatser. Samtliga respondenter arbetar 

inom HR-funktionen. Organisationerna är båda statliga, den första en statlig verksamhet och 

den andra är ett statligt bolag. Bolaget är större än verksamheten. 

2.4. Organisationsbakgrund vid förändring 

Organisationer handlar i grund och botten om en formell tillhörighet mellan bestämda 

individer. Tillhörighet är kopplat till en viss uppsättning av kollektiva resurser som är knutna 

till en organisation. En organisation är inte bara en samling specifika individer utan en 

organisation fortlever trots att individer byts ut (Ahrne & Papakostas, 2011:15ff). Det 

huvudsakliga bandet mellan människa och organisationer är tillhörighet (Ahrne & 

Papakostas, 2011:16). I stort sett tillhör alla människor en eller flera organisationer, det kan 

handla om anställning i ett företag eller medlemskap i frivilligorganisation (Ahrne och 

Papkostas: 2011:15ff). Varför talar vi om tillhörighet i en uppsats om HR-relaterad 

förändring? Då vår uppsats handlar om förändringen genom ett fåtal organisationsprocesser 

anser vi det nödvändigt att berätta att grundtemat i all organisering är stabilitet, att ha något 

som människor kan komma tillbaka till för att finna tillhörighet, därför finns det ett naturligt 

motstånd för förändringar hos individer (Ahrne & Papakostas, 2011:15ff).  

2.5. Bakgrund av HR och begreppet HR 
När globaliseringen runt om i världen ökade runt 1900 talet ökade antalet fabriker vilket 

ledde till problem med produktion och samordning. Ökande storlek och komplexitet ledde till 

att fabrikerna blev ansträngda att producera varor och tvingades därför att systematisera och 

rationalisera produktionen (Ogilvie & Stork, 2003:257). Tillsammans med vetenskapliga 

förvaltningar, välfärdsarbete och yrkesvägledning skapades andra rörelser som fackliga 

organisationer vilka påverkat karaktären av tidig HR. De här influenserna hos 

industrialiseringen ligger som grund till att HR skapades (Ogilvie & Stork, 2003:257).  

Frederick Winslow Taylor förespråkade och rekommenderade skapande av 

planeringsavdelningar. Han förespråkade också att centralisera enheter för att skapa regler 

och rutiner för att föra register över produktion, frånvaro och tid (Ogilvie & Stork, 2003:257). 
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Personalfrågorna utvecklades kontinuerligt efter andra världskrigets slut. Under den här tiden 

kallades HR-tjänster personaltjänster. Under 1960-talet ändrades benämningen till 

personaladministration (PA) och personaladministratör. Under 1980-talet tog vi över det 

engelska ordet ”Human Resource Management” (HRM) och ”Human Resource” (HR) 

(Granberg, 2011:26). För att visa att HR-arbetet gått från administrativt arbete till strategiskt 

arbete använder vi oss av Ulrich och Brockbank (2007:210) som skriver om den interna HR-

funktionen som innebär att HR-verksamma måste ha en egen strategi, budget och 

handlingsplan. HR- funktionen måste satsa resurser för att leverera egen strategi vilket 

innebär att HR-medarbetarna måste släppa taget om det administrativa arbetet som definierar 

traditionell HR för att lösa de nya strategiska uppgifterna. Ulrich och Brockbank (2007:210) 

beskriver det traditionella HR-arbetet som bland annat anställningar, utbildning, utveckling 

och regelverk. Traditionell HR har varit involverad med att hjälpa till att skapa eller förbättra 

en grad av samverkan mellan arbetet, arbetaren, chef och organisation (Ogilvie & Stork, 

2003:266).   
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2.6. Definition av HR  

Granberg (2011:17) anser att den enklaste definitionen av personaladministration/human 

resource management är: alla frågor i företaget som rör anställda. Medan Bolman och Deal 

(2003:38) säger att HR perspektivets största utmaning är att skräddarsy organisationen efter 

individer, att skapa möjligheter för individerna att kunna utföra arbete men också att trivas 

med arbetet. Perspektivet betonar förståelsen för organisationens människor, deras styrkor 

och svagheter, förnuft och känslor. Enligt Nationalencyklopedin så översätts Human 

Resources till humankapital, ”människors kunskaper, färdigheter och andra till 

produktionsförmågan bidragande fysiska och psykiska egenskaper som förvärvats genom 

investeringar i form av bl.a. utbildning, träning och hälsovård” (Nationalencyklopedin, 

1992:151). Söderström och Lindström (1996:15) konstaterar genomgående intryck av olika 

definitioner inom personalarbetet:  

 Personalarbete fokuserar på åtgärder för att handlägga personalfrågor 

 Personalarbete avser relationen mellan företag och anställd. 

 Personalarbetet har oftast processkaraktär. 

 Personalarbetet anses ingå som ett delsystem i det totala system ett företag utgör. 

 Personalarbete uppfattas gärna som ett värdeneutralt område.   

 

Vår egen definition av HR är personalrelaterat arbete som rör HR-strategiska arbetssätt, 

rekrytering, bemanning, arbetsrätt, kompetensutveckling och rehabilitering. 
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3. Tidigare forskning 

Tidigare forskning har visat att HR funktionen har förändrats över tid. Här nedan presenterar 

vi några studier som rör HR och förändring med visst fokus på den digitala teknologins 

påverkan på HR- arbete.  

 

HR Förändring 

I mer än 100 år har personalfrågor varit involverade i utformningen av genomförandet inom 

organisationsförändringar, förändring har alltid varit en del av strukturen hos HR (Ogilvie & 

Stork, 2003:255f). På senare 1900 tal när stabsfunktioner fått fotfäste i organisationer, 

startade HR-enheter utvidga vilka typer av roller och funktioner som HR-verksamma 

genomför inom organisationer. Till svar av externa krafter expanderades HR-funktioner, dess 

organisatoriska roll utvecklades och makten för personalrelaterade frågor inom organisationer 

ökade (Ogilvie & Stork, 2003:262). Man kan tro att de verksamma inom HR strävar efter 

kontinuerlig förändring och utveckling, men då individer strävar efter stabilitet faller det sig 

som en motvillighet även från HR-verksamma vid ett beslutsbord att påverka ledningen i en 

organisation att sträva efter betydande förändringar (Ogilvie & Stork, 2003:267). 

 

HR och Teknologi 

Gardner, Lepak & Bartol (2003:175) menar att arbetssätten för att arbeta med HR har 

genomgått en automation (att det digitala sker på automatik) genom en tillväxt av 

datoriserade informationssystem, antagandet för informationssystem är tillämpningar inom 

områden som löner, utbildning och förmåner. e-HRM grundades genom en kombination av 

informationssystem som HRIS (Human Resource Information System) ett system som 

används till att stödja planering, administration, beslutsfattande och kontrollverksamhet av 

HR tillsammans med virtuell HR som intranät (t.ex. en gemensam mötesplats för verksamma 

på internet) och annan nätverksbaserad kultur (t.ex. portaler) samt generellt HR arbete 

(Bondarouk & Ruël, 2009:506).   

 

De första digitala systemen inom genren HR handlade om att underlätta de administrativa 

processerna som t.ex. lönebearbetning, de här systemen står fortfarande i majoritet till de 

mest använda system inom e-HRM tjänster (Bondarouk & Ruël, 2009:509). Det som främst 

utvecklats är en ökad användning av system för strategiska applikationer som system för 

kompetenshantering och verksamhetsstyrning (Bondarouk & Ruël, 2009:505). Det är värt att 
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nämna att de steg inom e-HRM är en process som medverkat inom organisatorisk utveckling 

är en del av komplicerade affärssystem där HR-modulerna vanligtvis är integrerade med 

ekonomiska eller andra moduler (Bondarouk & Ruël, 2009:505).  Det som ökandet av 

investering och innovation inom informationsteknik (IT) erbjuder, är möjligheter till att 

bedriva verksamhet som skiljer sig från det förflutna (Gardner, Lepak & Bartol, 2003:159). 

 

Businesspartner och delade HR tjänster 

Vid omorganisationen av HR-funktionen hos Consult-Corp i Storbritannien så avlägsnades 

flera HR kontor på branschnivå och hela 150 HR jobb sades upp då den callcenter baserade 

”Employee Service Center” inrättades för att hantera administrativa HR transaktioner och 

HR-råd istället skulle ske genom Helpdesk, en form av online-självhjälp. Systemet fungerade 

genom att anställda matade in och uppdaterade sina personliga uppgifter i systemet, genom 

det kunde man sedan fungera som konsult inom företaget (Cooke, 2006:215).  Avsikten var 

att skapa en miljö där all HR-administration togs ur linjen, automatiseras och personalen 

sattes in en HR-delad tjänst, genom förändringen trodde man att HR-funktionen skulle bli 

möjlig att utveckla ett kompetenscentrum som gav en automatik för konsultation och 

rådgivning av och till HR-verksamma (Cooke, 2006:215). HR transformationen av Consult-

Corp ledde till att Storbritannien blev i centrum för ”business-transformation” 

(businesspartner och delade HR funktioner) där en den nya modellen av en HR-funktion 

skulle ge mer förädlade tjänster med betydande förbättringar, effektivitet och 

kostnadsreduktion (Cooke, 2006:216).  

 

Strategin ”businesspartner” har under senaste seklet börja dominera arbetsätt (Keegan & 

Francis, 2010:875).  HR-funktionen (businesspartner) har gjort HR-utövare (anställda inom 

HR) att finna vägar genom HR-enheter där de kan skapa nya, mer gynnsamma identiteteter 

inom sina organisationer (Keegan & Francis, 2010:875). Medlemmar av HR-yrke, precis som 

företrädare för andra yrken använder strategier för att legitimera sin kompetens i syfte att 

uppföra professionella barriärer och skapa professionell makt. En ”businesspartners” 

centrerad organisation uppfattas ha ett större inflytande och högre status till HR-verksamma. 

De akademiska ansträngningar att föreskriva ett nytt företag innanför gränsen av HR-

funktionen ”businesspartner” har resulterat i dominans av HR-businesspartner som en 

dominerande HR-design och uppkomsten av nya HR-roller de senaste åren (Keegan & 

Francis, 2010:875).  
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Sociologen Dave Ulrich påpekar att bland HR-verksamma finns det en attraktivitet för rollen 

”strategisk partner”, något som ibland används som en synonym för affärspartner 

(businesspartner) (Keegan & Francis, 2010:875). Historien om HR-utövarens acceptans i 

organisationer handlar om att utövaren kämpar för acceptans i organisatoriska nätverk, för att 

finna acceptans i ”business”-relaterade organisationer blir rollen av en HR-strateg lätt 

ihopkopplad med affärsdrivande agendor (Keegan & Francis, 2010:290). Dave Ulrich hävdar 

att HR arbetar med strategiskt beslutsfattande men samtidigt kämpar för den anställde och 

administrativa aspekten (Keegan & Francis, 2010:890).  

 

Storskaliga och strukturella förändringar i HR-tjänster syftar till att minska kostnaderna, öka 

konkurrenskraft och uppnå en stramare anspänning mellan HR-rutiner och affärsstrategier 

(Keegan & Francis, 2010:278). Förändringarna beskrivs som oundvikliga och omvandling av 

vanliga HR-utöver till HR-strateg (t.ex. businesspartner) ett naturligt steg i utvecklingen av 

HR-arbetet. Den här inramningen av HR-transformation ses som naturlig och självklar och 

spelar en viktig roll kring HR (Keegan & Francis, 2010:278).   
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4. Teori  

Som vi tidigare nämnt ligger de tre grundläggande stenarna för vår undersökning av 

förändring av HR ligger hos tre teman: HR-förändring, teknologi och ”businesspartner”.   

För att få ett perspektiv av hur förändringen kan vara påverkad av yttre faktorer, hur och 

varför organisationer och organiseringen av HR har förändrats men också hur ny 

informationsteknologi möjliggör nya sätt att arbeta och organisera har vi valt att koppla in 

globalisering. Utöver detta har vi valt att beskriva HR-perspektivets nytta för att visa vad ett 

HR-perspektiv kan innebära för en organisation.  

 

4.1. Nytta av HR-perspektiv 
Att ha ett HR-perspektiv i en organisation erbjuder möjlighet för organisationer att mobilisera 

energi, skapa produktivitet och fungera på ett sätt som alla tjänar på (Bolman & Deal, 2003: 

150). HR-perspektivet uppkom då pionjärer så som Mary Parker Folett (1918) och Elton 

Mayo (1933) ifrågasatte hur arbetarna behandlades. De ifrågasatte detta genom två 

huvudsakliga skäl: att arbetet var orättvist och psykologiskt oklokt. De ansåg att människors 

färdigheter, attityder, energi och engagemang var tillgångar som var avgörande om det 

hjälpte eller stjälpte organisationer (Bolman & Deal, 2003:149f).  

 

HR perspektivet bygger på ett antal grundläggande förutsättningar som sätter förhållande 

mellan individ och organisation i fokus.  

 

 Organisationer finns till för att uppfylla människors behov, inte tvärtom.  

 Människor och organisationer behöver varandra. Organisationer behöver nya idéer, 

energi, kunskaper och färdigheter och människor behöver lön och en möjlighet att 

utvecklas och göra karriär. 

 När det går dåligt mellan människa och system, blir minst en av parterna lidande, 

antingen utnyttjar organisationen individerna eller tvärtom. 

 När det går bra mellan människa och system, tjänar båda parterna på det. För 

individerna blir det ett meningsfullt arbete som gör att de blir tillfredsställda och 

organisationerna får den kunskap och energi som krävs för att lyckas (Bolman & 

Deal, 2003: 151-152). 
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De här punkterna är viktiga för oss för att inte endast få inblick av HR-verksamma men även 

få ett bredare perspektiv på organisationer. När det kommer till våra teman om teknologi är 

det framför allt på grund av punkt fyra vi nämner dessa då detta beskriver både det positiva 

och negativa för fungerande och icke fungerande digitala system.  

 

4.1.2. Förändring av HR-arbete 
 

I figur 4.1. visas hur personalfunktionen har förändrats. Figuren sammanfattar på vilket sätt 

personalarbetet och Human Resources management arbetar. 

 

Figur 4.1. Reviderad från Granberg (2011: 89) 

 

 Personalfunktionen fokuserar på det strategiska arbetet. Personalchefen får en tydlig 

roll att medverka aktivt i organisationens strategi- och förändringsarbete. 

 Första linjens chefer och medarbetarna övertar ännu mer det operativa 

personalarbetet. 

 Personalarbetet centraliseras och effektiviseras med hjälp av Informations Teknik (IT) 

(Granberg, 2011: 89) (som t.ex. datoriserade informationssystem inom områden som 

löner och utbildning) (Gardner, Lepak & Bartol, 2003: 175). 

 

Förr bestod en stor del av personalarbetet mer av administrativa uppgifter som 

rekryteringsarbete och löneadministration, mindre tid och andra resurser gick till strategiskt 
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arbete. Följden av utvecklingen är att det numera är färre men mer kvalificerade medarbetare 

(Granberg, 2011: 89). Genom den här teorin vill vi titta på hur det administrativa HR arbetet 

övergått till ett mer strategiskt arbete.  
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4.2. Globalisering och modernitet 

Globalisering är spridning av världsomfattande praktiker, relationer, medvetandeformer och 

organiseringen i det sociala livet. Globaliseringsteorin uppstod som resultat av flera olika 

utvecklingsprocesser inom samhällsteorin (Ritzer, 2009: 471). En ökad kommunikation 

mellan länder har lett till att försvåra tanken om världen som indelade separata 

samhällssystem. Kommunikationen har ökat genom godstransporter, turism, handel och 

ekonomiska transaktioner. Genom globalisering har världen blivit gränslös, att man tidigare 

förstått världen genom att tala om avgränsade samhällen och nu talar om en värld utan 

gränser. Att det har blivit svårare att tala om avgränsade samhällen är indikationer på att 

gränserna tynas bort. Samtidigt som nya organisationsformer utvecklas antas det att de gamla 

organisationerna kommer att försvinna (Ahrne & Papakostas, 2011:35f). 

 

Men Mcguire, Stoner & Mylona (2008) påstår att det man kan hävda att det som förändrats 

inte har mycket att göra med organisationsformer utan lägger betoningen av påverkan på 

förändringsprocesser så som teknisk förändring eller värderingsförändringar (Mcguire, Stoner 

& Mylona, 2008:75). Informationssamhället återföljs ofta av antaganden om nya typer av 

organisationsformer, oftast mer öppna och plattare organisationer men poängterar det som 

egentligen förändrats har med teknisk förändring eller värderingsförändringar att göra. Olika 

typer av tekniska förändringar påverkar olika organisationer i olika utsträckning då nya 

värderingar inte slår igenom på samma sätt överallt (Mcguire, Stoner & Mylona, 2008:75). 

Czarniawska (2005: 114) skriver om globalisering och definierar begreppet som 

translokalisering, dvs. något som består av olika praktiker, idéer, seder och bruk, samt 

tekniker som sprider sig från sina ursprungslokaliteter till nya platser runtom i världen. 

Czarniawska (2005:114) belyser moderniseringen som något där nya sätt att vara införs, att 

individen förändras, med eller utan motstånd.  De mänskliga resurs-funktionerna (HR) ses 

alltmer som en av de viktigaste funktionerna i utvecklingen och genomförandet av strategiska 

svar på konkurrenstryck inom både offentliga och privata organisationer, på grund av att den 

internationella konkurrensen har organisationerna blivit tvungna att anpassa sig till nya 

strategier (Mcguire, Stoner & Mylona, 2008:74). 
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4.3. HR och teknologi (e-HRM) 

Utvecklingen av teknik är en av grundstenarna för förändring i samhället, inte minst inom 

organisationer och företag. Förändringen från traditionell HR till elektronisk HR benämns 

idag e-HRM. Innebörden av begreppet e-HRM är digitala system som gör att organisationer 

arbetar på nya sätt inom HR t.ex. system för att hitta kompetenser eller system som 

underlättar rekrytering och lönerevisioner (Bondarouk & Rüel, 2009:505). Den gemensamma 

etiketten av e-HRM (IT kombinerat med HR) ger möjligheter att skapa och testa idéer, 

konstruktioner eller koncept av HR. e-HRM blir alltså ett samlingsbegrepp för alla möjliga 

integrationsmekanismer med innehåll av HR genom IT (digitaliserade system) (Bondarouk & 

Ruël, 2009:507). För att förtydliga innebörden använder vi oss av följande: Innehållet för e-

HRM handlar om någon typ av HR-metod som kan stödjas genom IT. Alla typer av stöd för 

HR, antingen genom internet, intranät (t.ex. en gemensam hemsida för verksamheten som 

fungerar som stöd) eller någon form av digitaliserat affärssystem (Bondarouk & Ruël, 

2009:507).  

 

4.3.1. HR-förändring genom teknologi 

Flach (2006:208) har en teori om förändringsledning och organisationsutveckling, här 

behandlar han förändringsbehov och anpassning till förändrade omgivningsbetingelser samt 

ansatser till effektivisering och organisationsförändring. Flach delar upp sin teori för 

organisationsförändring i tre stadier men vi behandlar endast den som berör organisering 

påverkad av teknologi: Planerad förändring. För att visa hur teknologin spelar in vid 

förändring av organisationer och således t.ex. en HR-avdelning använder vi oss av figur 4.2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.2. Reviderad från Flach (2006:208). 

Spontan anpassning 

anpassning 

Organisationsutveckling (OU) 

Målstyrd ”teknokratisk” förändring 

Förändringsprocesser 
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Det som figuren visar är de delar som spelar in vid förändring när teknologi har en kraftfull 

del i en förändringsprocess. Planerad förändring kan vara riktad att initieras och genomföras i 

teknokratiska former t.ex. att införa ett nytt digitalt system genom strukturella, tekniska eller 

administrativa angreppspunkter. Teknologisk utveckling är exempel på drivkrafter som 

skapar behov av anpassning och förändring hos företag och organisationer (Flach, 2006:209), 

även inom HR och personalavdelningar.  

 

De tekniska innovationerna tillåter organisationer eller snarare leder till att organisationer 

omvandlar sin organisatoriska struktur, arbetsprocess och arbetsutformning, det här förändras 

i takt med att ny teknik antas (Hempel, 2004:163). Teknik ändrar inte bara förvaltningen av 

HR t.ex. en HR-avdelning utan förändrar hela organisationer och arbetssätt (Hempel, 

2004:165). I figur 4.3. demonstrerar vi samspelet mellan teknik och HR. 

 

 

 

Figur 4.3. 

Reviderad från Hempel (2004:165) 

 

Figuren 4.3. visar att det finns flera länkar genom hur teknik och HR kan påverka varandra. 

Området ”Reengineering HR” visar den direkta effekten av teknik för HR, att den nya 

teknologin påverkar HR praxis (hur man arbetar med HR) iterativt. De andra länkarna visar 

hur teknik och HR påverkar varandra.  
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Om det uppstår ny teknologi kan det påverka organisationsstrukturen och sättet att arbeta, 

vilket i sin tur påverkar HR arbetet. Det här i sin tur leder till att de nya sätten att arbeta 

kräver hantering av ny innovation samt ny kompetens för att hantera den nya teknologin. 

Figuren 4.3. demonstrerar hur ny informationsteknik kan leda till både organisatoriska 

förändringar och arbetets utformning/yrkesroller, t.ex. ökad användning av virtuella team, 

alltså arbetsgrupper som har expertiskunskap för att behandla innovationen och innehar den 

kompetens som är nödvändig (Hempel, 2004:147). Den nya teknologin leder också till 

förväntningar på de anställda inom HR, informella krav som ställs är att de verksamma inom 

HR-området ska kunna anpassa sig efter arbetssätt inom e-HRM. (Gardner, Lepak & Bartol, 

2003:160). 
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4.4. Businesspartner  

”Businesspartner” är ett begrepp som myntats genom en modell som syftar till att vara ett 

hjälpmedel för strategiska frågor, den syftar också till att skapa värde hos de olika tjänsterna 

som figuren innefattar t.ex. administration (Cooke, 2006:216). Genom figur 4.4. förklarar vi 

konceptet och rollerna för ”businesspartner”. Figuren är central för utvecklingen av 

begreppet ”businesspartner”(Hunter & Sunders, 2005:10) 

 

 

 

Figur 4.4. Reviderad från Hunter & Sunders (2005:10). 

 

Att vara ”businesspartner” innebär att en person inom en organisation innehar 

specialistkunskap inom ett ämne, den här personen fungerar sedan som rådgivare för andra 

inom samma organisation. Figuren fokuserar på HR som ett ramverk vilket främjar 

specialistkunskap och positioner som är HR-relaterade. HR-verksamma uppmanas att ta på 

sig en smal uppsättning proaktiva roller t.ex. en av rollerna som visas i figur 4.4. 
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De strategiska frågor som figuren syftar till att vara ett hjälpmedel till är: 

1. Strategiska frågor, att driva affärsstrategier framåt. 

2. Finansiell utveckling, här kommer administrativ experterna in som hjälper till att 

effektivisera administration genom utveckling av administrativa system och specifika 

administrationsenheter. 

3. Förändrad ledning, leda organisationer vid förändring.  

4. Affärsprestation, förbättra prestationerna hos de individuella anställda och grupper, denna 

är sammankopplad med employee champion, vilket kan jämföras med en gruppledare eller 

linjechef i en organisation (Hunter & Sunders, 2005:10). 

 

Figur 4.4. fungerar genom att det finns experter inom olika områden i en organisation (Hunter 

& Sunders, 2005:11). Experterna kan sedan ta hjälp av varandra vid frågor inom specifika 

ämnen.  Modellen är nödvändig för att skapa konkurrenskraft och för att skapa värde till de 

olika tjänsterna inom ramen av figur 4.4. t.ex. de administrativa tjänsterna (Hunter & 

Sunders, 2005:7-11). Funktionen för den administrativa experten (”administrative expert”) 

visar ett stöd för finansiella mål då man genom funktionen fokuserar på att ha en effektiv och 

högkvalitativ administrativ service. Den strategiska partnerns roll (”strategic partner”) är en 

HR-professionell partner som stöder linjechefer för att hjälpa dem att nå sina mål genom 

effektiv strategi-formulering och genomförande av strategier (Keegan & Francis, 2010:874). 

 

”Employee champion” (expert inom ett speciellt ämne) fokuserar på att maximera 

medarbetarnas engagemang och kompetens. Slutligen finns det en ”change agent” som 

fokuserar funktionen för att möta utmaningarna för en förändring eller organisatorisk 

omvandling, det är även den här rollen som verkställer strategier som blivit framtagna av den 

strategiska partnern (Hunter & Sunders, 2005:11).  

 

HR arbete, och arbetet för HR-utövare har förändrats över tid sedan uppkomsten av konceptet 

som utgår från figur 4.4 (Keegan & Francis, 2010:873). De olika rollerna i figuren har flera 

begrepp som HR-tjänst, ”businesspartner” eller HR specialist (Keegan & Francis, 2010:875). 

Något som är centralt för omvandlingen är en omprövning av rollen för linjechefer, 

partnerskapsmodeller som figur 4.4 för HR-specialister och linjechefer blir allt vanligare 

(Mcguire, Stoner & Mylona, 2008:78). Tonvikten läggs på HR-arbetare som tillhandahåller 

kostnadseffektiva HR-tjänster och strategisk rådgivning till ledande befattningshavare som 



 

24 
 

t.ex. linjechefer (Keegan & Francis, 2010:874). De strategiska åtgärderna innebär en effektiv 

kommunikation om vikten av HR i hela organisationer och en omprövning för rollerna hos 

linjechefer.     

Utöver tidigare nämnd teknologi om portaler och intranät så leder även delade HR-tjänster till 

högre nivå av kunskap och bättre och snabbare beslutsfattande hos de HR-verksamma som 

använder tekniken effektivt (Mcguire, Stoner & Mylona, 2008:73). Då figuren är central för 

utvecklingen av begreppet ”businesspartner” (Hunter & Sunders, 2005:10) anser vi att det är 

nödvändigt att teorin ligger grund för vårt tema ”businesspartner” i undersökningen.  
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5. Shared HR Services (Delade HR tjänster) 

Vi har tidigare redovisat hur teknologi påverkar HR-arbetet och vice versa. Anledningen till 

att vi vill förklara vad delade HR tjänster är för att det är de här systemen som möjliggör 

”businesspartner” konceptet att bli funktionellt genom teknologi.  För att visa hur teknologin 

påverkat och för att redovisa att HR-verksamma arbetar mer med strategiarbete (t.ex. 

verksamhetsstyrning) än tidigare presenterar vi här en av de moderna strategier som har 

genomgått förändring bland större företag (Cooke, 2006:213). Delade HR tjänster innebär ett 

system som namnet antyder, delade tjänster, som t.ex. en webbaserad självbetjäningsportal 

med information som alla i en organisation har tillgång till (Gueutal & Stone, 2005). 

 

Delade HR-tjänster möjliggörs av sofistikerade IT-system, de vanligaste metoderna för 

delade HR tjänster är e-HRM och HR-servicecenter. Ett av de första tecknen för e-HRM är 

att företag implementerar internetsystem som möjliggör samarbete mellan anställda, kunder 

och leverantörer. e-HRM tar form genom användarvänliga portaler och intranät (Cooke, 

2006:213). En portal är t.ex. en hemsida som verksamma kan vända sig till inom det specifika 

yrket för att hitta information till andra sidor eller portaler (Karlsson & Olsson, 2008:1). Ett 

intranät är ofta en mötesplats på internet som endast behöriga inom organisationer kan 

komma åt för t.ex. kommunikation eller kompetenshantering (Elektronisk, Mifflin, 2010). 

HR-service center tar form genom callcenter teknik där specialister i en organisation svarar 

på specifika frågor om deras expertis via telefon. Inom HR-service center kommer 

specialisterna att bestå av personer som innehar expertis inom HR-området (Cooke, 

2006:213). 

5.1. Effektivisering genom e-HRM 

Resultatet av portaler och intranät är en snabb tillgång till material vilket leder till bättre 

beslutsfattande. Portaler och intranät har olika funktioner men gemensamt för de 

webbaserade systemen är att de visar individers roll, arbete och preferenser. När det finns ett 

stort utbud av olika roller blir material som kan behövas för en uppgift lättare tillgänglig och 

således blir verksamheten mer effektiv. Intelligent självbetjäning via en portal (t.ex. att du 

finner material snabbt som har relevans för ditt arbete eller finner en annan person att fråga 

för hjälp) har fått smeknamnet ”just-in-time”. Med det här menas att informationen blir 

alltmer personlig och anpassningsbar. De delade systemen hjälper till att organisera 

”organisatorisk intelligens” (material och nödvändig information) vilket gör att fler 
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människor kan arbeta smidigare själva eller tillsammans på gemensamma uppdrag, problem 

eller fråga.  Systemen definieras som Shared HR Services, (delade HR tjänster) (Gueutal & 

Stone: 2005). 

5.2. Påverkan av e-HRM hos organisationer 

De gemensamma delade HR tjänsterna inom IT (intranät, portaler, digitala system, 

gemensamma kompetenssystem) påverkar organisationer genom att utgöra ett nytt 

organisatoriskt liv konstruerat genom e-HRM (Bondarouk & Ruël, 2009:505). Ökandet av 

delade HR tjänster sker framför allt genom att ett antal multinationella organisationer flyttar 

till liknande modeller för att leverera liknande HR-funktioner (Cooke, 2006:213). Det är en 

vanlig uppfattning av att införandet av HR-delade tjänster kan påverka rollen för HR-

funktioner genom att HR-funktionen blir mer strategisk på koncernnivå och mer 

kostnadseffektiv på operativ nivå (Cooke, 2006:213). Idén om att separera en HR-funktion i 

strategiskt, operationellt och administrativa komponenter kan ses allt för simpelt men det 

lägger grunden för delade HR-tjänster (Cooke, 2006:213).  
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6. Metod 

6.1. Val av ansats 

Vi har gjort en kvalitativ studie med en deduktiv ansats då vi har utgått från teorier som utgör 

grunden för det problem som studeras (Patel & Davidsson, 2003). Vi har utfört sex stycken 

öppet semistrukturerade intervjuer mot båda organisationerna. Vi valde att göra en kvalitativ 

studie då vi ville få en detaljerad förståelse av respondenternas verklighet av frågorna 

(Creswell, 2007:40). Vilket vi fick genom att vi talade direkt till respondenterna (Creswell, 

2007:132). Vår studie har ett hermeneutiskt synsätt vilket innebär att vi ville få en djupare 

förståelse i respondenternas verklighet kring förändring inom HR som de upplevt. Då vi ville 

få en djupare förståelse så är en kvalitativ studie att föredra framför en kvantitativ studie 

(Thurén, 2007:94).   

6.2. Urval 

Det krav vi hade när vi letade organisationer var att respondenterna arbetade inom 

organisationer, vi strävade efter att finna personer som befunnit sig inom branschen HR i mer 

än tio år och personer som genomgått minst en förändring som påverkat de verksamma inom 

HR. Eftersom den första organisationen vi hade kontakt med var statlig valde vi därför att ta 

kontakt med en annan statlig organisation för att ha en möjlighet att jämföra likheter och 

skillnader. Vi valde att intervjua tre personer som arbetar med HR ifrån varje organisation. 

Inom den första organisationen valde vi att intervjua en HR-specialist som arbetar med att 

stötta chefer i HR relaterade frågor med spetskompetens i arbetsrättsliga frågor, en enhetschef 

som arbetar med att styra HR specialisterna i rätt riktning men som även har en funktion att 

vara processledare, den tredje personen vi intervjuade arbetar som personaldirektör och sitter 

i ledningen för organisationen. I den andra organisationen fick vi kontakt med en HR-strateg 

som arbetar med arbetsrättsliga förhandlingar och fackförbund, en personalchef som arbetar 

med att styra sin enhet i rätt riktning mot de mål som organisationen satt upp, slutligen 

intervjuade vi en HR-businesspartner som arbetar med HR processer t.ex. 

medarbetarundersökningar samt sitter med i ledningsgrupper för att HR ska få en talan i 

viktiga beslut. Då samtliga personer uppfyllde vårt krav att ha upplevt en förändring som 

påverkat deras situation i det HR-verksamma arbetslivet och dessutom hade arbetat inom 

branschen mer än 10 år ansåg vi att urvalet kunde ge oss reliabla svar.  
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6.3. Val av datainsamlingsmetod 

För att samla data gjorde vi kvalitativa intervjuer, vi valde en öppen intervju då den 

tillfrågade fritt kan beskriva sitt sätt att uppfatta ett fenomen (Lantz, 2007:30). Frågorna 

utgick från en intervjuguide vi skapat genom tidigare funna teorier och forskningsfrågorna,  

i semistrukturerad intervju har man en intervjuguide, där flera frågor är listade (Bryman, 

2008). Eftersom vi utförde  semistrukturerade intervjuer kunde vi ställa följdfrågor (Bryman, 

2008), och därför ser våra interjuver lite olika ut. Vår intervjumall delade vi upp i 

introduktionsfrågor, förändring och trender. Utformningen av intervjumallen gick till genom 

att vi satte upp utgångspunkter i tre olika delar för att få svar på de tre olika teman vi valt att 

analysera. När vi utformade frågorna tittade vi på Lantz (2007:9) punkter om hur man utför 

intervjumetodik. Ställer vi de frågor som krävs? Speglar det som kommer sägas under 

intervjun intervjupersonens uppfattning?  Vi har också haft nedanstående punkter under 

åtanke vid datainsamling.  Vid datainsamlingen har vi också haft följande vid åtanke, 

utveckla alltid säkerhetskopior av datafilerna samt att skydda respondenternas anonymitet 

genom att maskera deras namn i data (Creswell, 2007:142).  

6.4. Genomförande 

Vi undersökte två större statliga organisationer. Genom telefon och mailkontakt kontaktade vi 

en person från varje organisation, genom kontakten tog vi sedan reda på om det fanns 

personer vi kunde intervjua som uppfyllde våra krav inom förändring eller utveckling av HR. 

Vid intervjuerna hade vi en intervjumall med ett batteri av öppna frågor. Vi testade 

intervjumallen på varandra ett flertal gånger för att förfina frågorna, vi lät också vår 

handledare läsa igenom frågorna innan vi påbörjade intervjuerna.  Innan vi påbörjade vår 

studie använde vi oss av Creswells (2007:132-133) punkter om att genomföra en intervju. Vi 

började med att identifiera vilka vi ville intervjua så de passade till vår studie genom att titta 

på vilka av respondenterna som arbetat tio år inom HR och upplevt en förändring inom 

ämnet, det andra vi gjorde var att avgöra vilken typ av intervju som var mest praktiskt. Vi 

valde att träffa personerna i den första organisationen fysiskt en och en för att ha möjlighet att 

kunna upptäcka informell fakta och för att svaren inte skulle påverkade varandra. 

Intervjuerna skedde i samma konferensrum för att miljön inte skulle påverka de olika 

svarsalternativen. Under intervjuerna uppmuntrade vi personerna till att berätta så mycket 

som möjligt då en-till-en intervjuer kan ha en tendens till att personerna tvekar (Creswell, 

2007:133).  
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Då vi inte hade möjlighet att träffa personerna i den andra organisationen fysiskt valde vi att 

hålla en telefonintervju med var och en av de tre olika personerna då telefonintervju ger bäst 

information när man inte har möjlighet att träffa personerna (Creswell, 2007:133). Vi valde 

att spela in samtliga intervjuer med en diktafon, intervjuerna lade vi sedan in på en dator och 

raderade från diktafonen så snart vi kunde för att ingen annan skulle kunna få tillgång till 

materialet på grund av konfidentialitetsskäl. I början av varje intervju berättade vi om de 

etiska grundkraven, att vi behövde få deras samtycke och vi berättade om vårt syfte med 

studien, hur lång tid intervjun skulle ta och att materialet endast kommer att användas i 

forskningssyfte. Vi berättade även att de när som helst kan kontakta oss om de skulle vilja dra 

sig ur, vi erbjöd också deltagarna en kopia på studien. Under intervjuerna var vi båda med 

och deltog, vi turades om att hålla i intervjuerna, när den ena ställde frågor var den andra med 

och lyssnade, det är för att ha möjlighet att kunna ställa följdfrågor som intervjuaren skulle 

kunna missa. Intervjuerna varade mellan 40 – 90 minuter. Efter insamlingen har vi 

kontrollerat intervjuerna för att försäkra att vi förstått lika och att det inte dykt upp några 

missuppfattningar.  

 

6.5. Analysmetod 

Vi har använt oss av en tematisk analysmetod som består av att analysera resultatet i teman, 

teman som vi analyserat består av de tre teman som varit genomgående i uppsatsen. HR-

förändring, Hr och teknologi och ”businesspartner”. Efter intervjuerna transkriberade och 

sammanställde vi svaren och analyserade det i teman. De här temana lägger grunden för vår 

forskning, slutligen representeras våra data i resultat och diskuteras i analysen.  Att analysera 

kvalitativ forskning består av att förbereda och organisera data för analys, sedan begränsa 

antalet uppgifter i olika teman, slutligen representeras data i figurer, tabeller eller diskussion 

(Creswell, 2007:148).  
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6.6. Trovärdighet 

6.6.1. Reliabilitet 

”Reliabilitet, tillförlitlighet, innebär att mätningarna är korrekt gjorda. En 

opinionsundersökning måste bygga på ett representativt urval av personer så att inte 

tillfälligheter påverkar resultatet” (Thurén, 2007:26). Tillförlitlighet avser hur ett 

forskningsinstrument är neutral i sin verkan och om det skulle ge samma resultat om samma 

metod användes vid flera tillfällen (Denscombe, 2009:378). Vårt urval av respondenter har 

fyllt våra krav om att varit insatta i ämnet vi undersöker och har alla upplevt en 

organisationsförändring inom ämnet HR. För att säkerställa att vi inte missat väsentliga 

punkter intervjuade vi varandra ett flertal gånger, även vår handledare fick se över frågorna 

innan undersökningen påbörjades. Under undersökningen ställde vi ett flertal identiska frågor 

till olika respondenter, vi fick liknande svar från flera vilket visar på en god reliabilitet. De tre 

första intervjuerna hos första organisationen skedde på ett liknande sätt (fysiskt) och hos den 

andra skedde de tre intervjuerna på ett annat liknande sätt (telefon), situationerna blir därför 

likvärdiga för samtliga respondenter till respektive organisation.  

6.6.2. Validitet 

”Validitet innebär att man verkligen undersökt det man vill undersöka och ingenting annat” 

(Thurén, 2007:26). Validitet avser att ange hur pass väl man mätt det som avsett att mätas, de 

giltiga erhållna resultaten, mätinstruments giltighet och hur undersökningsuppläggning 

använts (Svensson & Starrin, 1996). Validitet hänvisar till noggrannhet och precision i data 

men även om lämpligheten av data i forskningsfrågan som undersöks, forskaren måste 

kontrollera om data är av rätt typ för att uppnå validitet (Denscombe, 2009:378). Vi har 

genomfört sex intervjuer och resultatet baseras därför inte endast på en person. De data som 

förekommit i intervjuerna har jämförts för att se hur väl svaren överensstämmer. Då vi hade 

ett batteri av frågor var flera av frågorna identiska och därför fanns det en möjlighet att 

jämföra svaren för att finna gemensamma teman i intervjuerna. Då vi eftersträvade att få svar 

på våra forskningsfrågor kunde vi genom uppdelning av teman också se om respondenterna 

uppfattade våra frågor på ett korrekt sätt.  
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6.7. Etiska övervägande   

I forskning är det viktigt med etiska övervägande. Bryman (2008)  tar upp fyra grundkrav 

kring etik och forskning. Kraven består av informationskrav, samtyckeskrav, 

konfidentialitetetskrav och nyttjandekrav. Informationskrav innebär att forskaren ska berätta 

syftet med undersökningen för deltagarna. Deltagarna ska få veta att det är frivilligt och kan 

hoppa av studien när som helst.  I samtyckeskrav så måste man ha deltagarens samtycke. Är 

man minderårig så brukar föräldrars godkännande behövas. Konfidentialitetskrav menas att 

deltagarna har rätt att vara anonyma. Personuppgifter ska förvaras där inte obehöriga inte kan 

ta del av uppgifterna. Nyttjandekrav menas att materialet endast används i forskningssyfte. 

De här kraven har vi tagit hänsyn till och informerat deltagarna innan intervjuerna. Vid våra 

möten har vi behövt tänka över att uppträda på ett professionellt och välvårdat sätt med 

engagerade moral och inställning. Vår förförståelse inför studien är den kunskap som vi fått 

genom forskning av teorier och tidigare forskning. Det var också viktigt att ha rätt omdöme, 

att inte döma eller ha fördomar om en person eller organisation eller inkräkta på någons 

intigritet. Generellt att tänka på i en kvalitativ forskning är att undvika att skada någon, att 

vara trovärdig och ta ansvar samt att visa respekt för människors rättighet och värdighet 

(Howitt, 2013:465). Innan vi påbörjade studie försökte vi vara så neutrala som möjligt i våra 

värderingar men det kommer ändå att påverka resultaten (Thurén, 2007:172). Vid vår 

transkribering har vi på grund av anonymitetsskäl val att fingera namnen.   
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7. Resultat 

I det här avsnittet presenteras resultatet av våra sex intervjuer. Vi har skrivit resultatet i 

teman, HR förändring, teknologi och ”businesspartner”. Vi skriver resultatet var för sig av 

de två organisationerna.  

 

7.1. Resultat 1.  

Här redovisar vi resultatet för den första organisationen i undersökningen.  

 

Personerna vi intervjuat i den första organisationen kommer från en statlig verksamhet i 

Sverige. Inom verksamheten finns det en HR-avdelning, tjänsterna hos de verksamma 

benämns HR-specialister. Totalt består avdelningen av fem enheter med ca 30 personer. 

Majoriteten av HR-specialisterna arbetar ute i verksamheten som stöd till linjechefer. Varje 

HR-specialist har en specifik expertis inom ett HR-område. T.ex. har en av de intervjuade 

expertis inom arbetsrätt. Arbetet sker på ett självständigt och stöttande sätt gentemot de andra 

verksamma inom verksamheten.  

 

HR förändring: 

Ett generellt svar på frågan om varför avdelningen benämns HR och inte personalavdelning 

är att de verksamma inom HR arbetar idag mer med strategiska frågor samt 

utvecklingsfrågor.  

 

”Tidigare bestod arbetet av administrativt arbete och fokus hos personalarbetet 

låg mer på lönesättning”                    Anette

      

Avdelningen för HR-verksamma har upplevt en förändring där personalavdelning omvandlats 

till en HR avdelning, Anette och Lisa säger att omvandlingen skett på grund av trender. 

Tidigare kallades personalen för personalmän men då titeln inte var uppskattad hos 

personalen på HR ändrades titeln till HR-specialister.  

 

”HR-specialister inte är till för personalen utan är till för att stötta cheferna och 

deras arbetsuppgifter”                        Anette
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Lisa berättar att år 2011 skedde en betoning på arbetsgivarperspektivet vilket ledde till att 

HR-specialist titeln skapades. Det var också då omvandlingen skedde från personalavdelning 

till HR avdelning. Det som är en relativt ny förändring är att HR-avdelningen har fått en 

mellanchef (enhetschef) vilket en av respondenterna ansåg vara bra för HR-specialisterna då 

enhetschefen samlar ihop HR-specialisterna och styr dem i rätt riktning. Förändringen har 

också påverkat det sociala klimatet på arbetsplatsen genom att grupputvecklingen och 

dynamiken har förbättrats.  

 

 

När vi frågar Lisa en följdfråga om förändring svarar hon:  

”Man kan aldrig vara stilla eller vara nöjd, jobbar man inte med utveckling hela tiden 

tappar du några år på en månad”     Lisa 

Hon förklarar att förändring och utveckling är ett viktigt steg i processen för att arbetsplatsen 

ska kunna fortsätta drivas och inte hamna i eftertakt. Hon menar att om de inte försöker 

utveckla, vilket kan kräva förändringar, är det lätt att arbetsplatsen hamnar i ett trögt skede 

och inte hinner med arbetet som krävs för att följa med i arbetsförändringarna i samhället. 

Hon menar också att utveckling är viktig för att effektivisera arbetet på arbetsplatsen.  

 

HR och teknologi 

Genom att tekniken har utvecklats har också HR-rollen utvecklats. Vid rekrytering använder 

sig organisationen av ett rekryteringssystem, systemet gör ett grovurval genom grundfrågor 

för sökande. Rekrytering sker genom systemet halvt på automatik dock sker samtliga 

ansökningar sker elektroniskt, Lisa försöker förklara för oss hur systemet fungerar. Personer 

får ansöka digitalt online med grundfrågor som skickas till rekryteringsenheten, om svaren 

anses relevanta så sker en rekryteringsprocess genom rekryteringsenheten och senare i 

samarbete med chefen som vill anställa och med en HR-specialist. Tidigare har chefer behövt 

använda sig av hela HR-avdelningar (personalavdelning) för att rekrytera, allt det behöver 

göra nu är att knappa in vad de behöver i ett kompetensbaserat program, detta skickas sedan 

till rekryteringsenheten som sen återkopplar till chefen när de har funnit kandidater för 

tjänsten.  
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”Det är bättre att anställa än att hyra personal då inhyrda har andra villkor” 

      Lisa 

Varför då? 

”Då det numera är modernt att använda sig av bemanningstjänster använder sig 

flera organisationer/företag sig av det. Vi anser dock att de villkoren de har som 

t.ex. att de inte är anställda hos oss gör att vi har svårt för oss att ställa högre krav, 

dessutom har de själva svårt att få en vidareanställning då de är anställda hos en 

annan. Då rekrytering till stor del sker genom det digitala och genom en relativt 

ny enhet så är processen lättare nu, därför föredrar vi att anställa personal istället 

för att hyra in”     

      Lisa 

     

Anette berättar att för personalen används ett personalsystem ”Primilia” där personalen själv 

kan fylla i om ledighet som semester, vård av barn och så vidare. Personalen har möjlighet att 

arbeta på annan plats än på arbetet rent tekniskt men respondenten Lisa anser: 

 

”Man inte kan sköta arbetet hemifrån då HR-arbetet bygger på relationer. Har 

man inte byggt upp en relation med chefen så blir det inte samma resultat i ett 

arbetsärende”                         Anette 

 

Anette berättar också om att personalen har ”fri vilja under ansvar” när vi frågar om de har 

möjlighet att arbeta på annan plats ställs. Hon tycker det är bra att kunna ha möjligheten att 

arbeta på annan ort, framförallt de som behöver ta hand om ett sjukt barn till exempel.  

 

 

Businesspartner:  

Gerd berättar för oss att organisationen inte vill använda sig av titeln ”businesspartners” då 

det klingar ”business” men Gerd anser ändå att arbetssättet är likt deras arbete med HR- 

specialister. Hon förklarar för oss i praktiken är de samma sak som ”businesspartner”, 

skillnaden är att vi inte vill använda oss av begreppet, hon förklarar också att deras HR-

specialister framförallt är till för att främja cheferna, inte samarbete med andra HR-

specialister som många ”businesspartners” gör.  
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”Begreppet businesspartner klingar industri och näringsliv”  

      Gerd 

 

Gerd berättar för oss när det gäller ”businesspartner” konceptet att HR-specialisterna på 

organisationen sitter ute på avdelningar och arbetar för att stötta chefer, de innehar 

spetskompetens inom ett ämne t.ex. arbetsrätt och kan ta hjälp av varandra för att få svar i 

sina ärenden, något som kan efterliknas till begreppet ”businesspartner”. Organisationen har 

även andra specialister, inte bara HR specialister.  
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7.2. Resultat 2.  

Här redovisas resultatet för den andra organisationen i undersökningen. 

 

Personerna i den andra organisationen vi intervjuat kommer också från ett statligt bolag i 

Sverige. De har en personalavdelning med benämningen personal, tjänsterna hos de 

verksamma benämns HR-businesspartners eller HR-strateger, titeln HR-businesspartners 

infördes efter införandet av konceptet för två år sedan. På personal finns det 15 verksamma 

personer, 7 av de anställda arbetar som HR-businesspartner med rollen att stötta chefer i HR-

relaterade frågor ute i verksamheten. Utöver rollen att stötta linjecheferna så innehar de också 

ett processansvar/ansvarsområde med inriktning till HR-frågor. På organisationen arbetar 

man efter en tydlig målstyrning mot individ samt tar hänsyn till individernas mål, det innebär 

en regelbunden rapportering till ledningen om verksamheten men det är inte detaljstyrt. Att 

lösa frågor eller arbeta mot målen är delegerat till respektive ansvarsområde. 

 

HR Förändring 

Enligt undersökningen så går det att skilja på personalarbete och HR-arbete.  

 

”Tidigare så hade vi på HR-avdelningen hand om samtliga personalfrågor som 

rekrytering, rehab, utbildning och administration. Numera finns det en 

serviceinriktad avdelning som har hand om alla de här frågorna”  Maria 

       

Maria berättar också att ansvarsfördelningen hos de olika områdena är fortfarande samma 

men på ett annat sätt. Idag är arbetet mer strategiskt och självständigt. Skillnaden är att man 

använder sig av den delade HR-funktionen som call-center teknik till HR-service eller 

intranät för att skaffa sig information, något som lett till att arbetet blivit mer självständigt 

och effektivt. Om det skulle finnas otillräcklig information hos systemen skulle det dyka upp 

problem inom organisationen. Maria berättar att organisationen arbetar med ”one HR” vilket 

innebär att samtliga HR-processer sker på liknande sätt, även i dotterorganisationerna.  

 

”Samtliga i verksamheten ska använda sig av en gemensam HR-service”  

      Maria 
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Sofie berättar för oss att år 2002 fanns det inte en HR-avdelning men vid generationsskiftet 

ansåg ledningen för organisationen att det var viktigt att sätta HR på banan i en egen enhet 

för att finna nya personalstrategier inom organisationen. När Sofie fick frågan om de har 

behövt avveckla i någon form vid förändring svarade hon:  

 

”Nej vi har inte avvecklat, vi lämnade över en del av verksamheten till Shared 

Service Center, de personer som jobbade med frågorna som t.ex. rekrytering 

omplacerades och började med sina uppgifter på en annan avdelning”´ Sofie 

       

Hon berättar också att hon anser att det sociala klimatet har förstärkts genom de nya sätten att 

arbeta som t.ex. businesspartner då man blivit beroende av flera personer.  

 

”När övergången till Shared Service Center skedde 2005 upprättades också HR-

service.  De som arbetade med frågorna som var relevanta till HR-service 

avdelningen omplacerades till den avdelningen, förändringen ledde aldrig till en 

avvecklingssituation”    Elin 

 

HR och teknologi 

På organisationen finns det en HR-service avdelning som arbetar med personalfrågor, som 

t.ex. rekrytering, löner, rehab och pensioner, här finns också en HR-direkt jour som går att 

vända sig till hjälp vid HR-relaterade frågor. Genom ett dokumentationssystem där t.ex. 

verksamhetsplanen läggs in möjliggörs att samtlig personal lätt kan hålla sig uppdaterade 

inom organisationen. För administrativa personalfrågor finns det ett gemensamt system för 

löner och kompetenshantering. Genom ett intranät går det lätt att få tag på snabb information 

t.ex. om det behövs genomföras en introduktion finns där information med checklistor om 

hur det skall gå till vägas.  

Sofie berättar hur det fungerar vid en rekrytering till en avdelning: 

 

”En begäran sker till HR-service via systemet OAPR2 som är ett system som 

används för delade HR-tjänster. Begäran tas sedan emot av HR-service som 

behandlar ärendet”     Sofie 
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Sofie berättar för oss att systemet finns hos varje chef och fungerar för att möjliggöra lättare 

tillgång till kompetensområden och personalens kompetens, cheferna får tillgång till all data 

om sin enhet vilket möjliggör en effektiv kompetenshantering och nödvändig information för 

rekrytering. 

 

”Skillnaden från förr när självhjälpen inte fanns till ringde folk till HR-

avdelningen för få svar på HR frågor men genom de gemensamma systemen, 

framförallt intranätet är det väldigt få frågor”    Elin

    

Elin berättar att tidigare fanns det ingen delad HR service, då fanns det en 

supportfunktion som visade specifika tjänster, denna tjänst var mer eller mindre frivillig 

till skillnad från ”Shared service center” som personalen ska använda för att skapa 

effektivitet. Hon berättar också att organisationen har ett utvecklat system ”HR-direkt” 

som används som en direktlinje för HR-frågor internt i organisationen. 

      

”Att arbeta med Shared Service center leder till att man blir ensam inom sitt eget 

område, förståeligt nog kan inte en person arbeta med ett flertal frågor men 

arbetssättet leder till att personerna blir centrerade inom ett ämne men samtidigt 

krävs det att man generaliserar”    Sofie

       

Detta är också något som Maria antyder att genom delade HR tjänster blir arbetssättet mer 

centraliserat, något som verkar ses som en trend hos företag. 
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Businesspartner 

Sofie berättar att organisationen har arbetat med konceptet ”businesspartner” två år och att 

det är under kontinuerlig utveckling.  

 

”Businesspartnersystemet gör att ledningen kommer närmare lägre nivåer genom 

att flera är ute på fältet samtidigt som de andra nivåerna kommer närmare 

ledningen genom en lättare tillgång att kunna ställa frågor”  Sofie 

 

Sofie berättar även att hon anser att arbetet effektiviseras genom tillgång till snabb 

information.  

 

”Konceptet har påverkat genom att tidigare var man en specialist inom en process 

eller arbetsområde, nu ska man till viss del vara specialist men samtidigt 

generalist”     Maria 

  

Maria berättar att tidigare vara bara generell HR-specialist kunskap nödvändig: att ha 

kunskap inom flera HR-processer. Nu krävs det att man har expertis inom ett ämne, förut 

kunde det räcka med extra kunskap men då varje ”businesspartner” ska ha expertis inom ett 

ämne ska de kunna svara på frågor inom det specifika ämnet, krävs. Samtidigt krävs det 

kunskap i att kunna generalisera de HR-frågor som man själv inte besitter expertis inom.  

 

”För att HR-businesspartner rollen skall fungera är personerna beroende av 

varandra i något hörn eller situation”   Elin 

 

Enligt Elin är detta något som leder till att alla är angelägna om att leverera bra svar eller bra 

support till varandra.  

 

”Alla personer kan hamna i en situation där man inte riktigt vet och då kommer 

de olika rollerna in som en viktig funktion, det finns alltid någon tillgänglig att 

fråga när man är osäker vilket lett till att enheten har blivit mindre sårbar” Elin
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Sofie berättar att en utvärdering av cheferna inom organisationen har visat att arbetssättet är 

positivt. Sammantaget så framkommer det att det krävs en generalisering hos varje person för 

att få en bred översikt av HR-frågorna samtidigt som det ställs krav på att personen har 

specialistkunskap, så samtidigt som tjänsterna blir centraliserade krävs det även mer kunskap 

inom de andra HR relaterade frågorna.   
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8. Analys 

I det här avsnittet analyserar vi i tre större teman. Först analyserar vi HR förändringen från de 

två organisationerna. Vi analyserar också hur teknologin har påverkat HR förändringen och 

slutligen analyserar vi ”businesspartner” rollen. Här ser vi också skillnaden från de två 

organisationerna.  

8.1. HR Förändring 

Den första organisationens HR- förändring kan kopplas till Granbergs (2011: 89) figur 4.1. 

om hur personalfunktionen förändrats från att arbeta mer administrativt till ett mer strategiskt 

arbete. I och med att organisationen fick en enhetschef så har HR-avdelningen börjat arbeta 

på ett mer strategiskt sätt. Enhetschefen har bidragit till att det har blivit tydligare roller i 

avdelningen vilket hjälper de verksamma att arbeta mer aktivt i organisationens 

strategiarbete- och förändringsarbete (Granberg, 2011: 89).  

 

Ahrne & Papakostas (2011:35-36) skriver om att den ökade kommunikationen har lett till att 

världen blivit mer gränslös, genom det här vill vi ta upp det internationella konceptet att 

arbeta med delade HR tjänster eller ”businesspartner”, att sätten att arbeta har framkommit 

genom att organisationer arbetar lika. Globalisering tar sig uttryck genom mångfalden av 

organisationer, något som även påverkar organisationers sätt att arbeta. Också den 

internationella konkurrensen påverkar organiseringen av HR genom de nyare moderna 

arbetssätten genom att de verksamma blir tvungna att anpassa sig till nya strategier (Mcguire, 

Stoner & Mylona, 2008:74). 

 

Mcguire, Stoner och Mylona (2008:75) menar att informationssamhället återföljs ofta av 

antaganden om nya typer av organisationsformer, oftast mer öppna och plattare 

organisationer men poängterar det som egentligen förändrats har med teknisk förändring eller 

värderingsförändringar att göra. De förändringar som tagit mest plats hos den teknologiska 

biten är intranät och gemensamma portaler och tätt bakom kommer callcenter teknik, båda för 

att effektivisera verksamhet.  

 

Som tidigare nämnt ses HR-funktioner alltmer som en av de viktigaste funktionerna i 

utvecklingen och genomförande av strategiska svar på konkurrenstryck, och på grund av den 

internationella konkurrensen blir organisationer tvungna att anpassa sig till nya strategier. Om 
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vi tittar på hur förändringen skett i de organisationer vi undersökt så framkommer det att 

personalarbete som t.ex. rekrytering och administrativa uppgifter inom HR-avdelningar nu 

snarare har strategiska arbetsuppgifter som verksamhetsstyrning och ett mer processinriktat 

arbete.  

 

Förändring innebär dock inte som (Ahrne & Papakostas, 2011:35-36) att de gamla 

organisationsformerna har försvunnit utan de tar snarare plats på ett annat sätt, de 

administrativa uppgifterna är effektiviserade genom system och rekrytering sker genom andra 

enheter. Att värderingsförändringar påverkar yttrar sig genom olika begrepp som t.ex. att 

”businesspartner” kallas HR-specialist men innebörden är egentligen densamma, det yttrar 

sig också genom hur långt organisationerna kommit i en digital HR-transformation. Att den 

ena organisationen har kommit längre kan ha med att de olika typerna av tekniska 

förändringar påverkar olika organisationer i olika utsträckning då värderingar inte slår 

igenom på samma sätt överallt, den andra organisation kan ha djupare värderingar som är 

svårare att förändra (Mcguire, Stoner & Mylona, 2008:75).  

 

I vår undersökning har det inte framkommit nya organisationsformer men det har förekommit 

att organisationsstrukturer har förändrats t.ex. en omplacering av personal vid införande av 

delade HR tjänster i den andra organisationen i undersökningen. Om förändringarna har blivit 

plattare är ett ämne för diskussion men genom arbetssätt med ”businesspartner” har man 

blivit mer beroende av varandra, något som leder till en öppnare organisationsform samtidigt 

som tjänsterna blir mer centraliserade.  

 

Czarniawska (2005:114) skriver om tekniker som sprider sig från ursprungslokaliteter till nya 

platser runt om i världen. Tittar man på de system som införts så är det relativt tydligt att 

systemen inte är en svensk egen innovation utan sätten att arbeta har spridit sig som trender 

världen över. Att moderniseringen innebär nya sätt att vara, att individen förändras med eller 

utan motstånd är inget som studien pekar på, dock så menar Czarniawska (2005:114) att 

tekniken som införs kommer att påverka med eller utan motstånd. Vår undersökning har inte 

stött på motstånd hos de som förändringar skett utan resultatet visar snarare på ett positivt 

synsätt bland förändringarna.  
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HR perspektivets grundläggande förutsättning handlar om förhållande mellan individ och 

organisation, när det går dåligt mellan människa och system blir minst en av parterna lidande. 

(Bolman & Deal, 2003:151-52). I undersökningen framkommer det att om systemen inte 

fungerar eller har otillräcklig information kommer det att påverka organisationen och det är 

nödvändigt att informationen och systemen fungerar. Det kan jämföras med att när de 

vardagliga digitala systemen fungerar samt organisationsstrukturen fungerar så blir 

individerna tillfredsställda och organisationerna får den kunskap och energi som krävs för att 

lyckas, men om systemen inte skulle fungera finns en möjlighet till motsatt effekt.  

8.2. HR och teknologi 

Personalarbetet i den första organisationen har blivit mer effektiv då det har blivit ett mer 

tekniskt arbete som t.ex. när det gäller rekryteringsprocessen. Vad vi fick fram från 

intervjuerna har de ett intranät där personalen själva kan fylla i om ledighet, för att det ska bli 

mer effektivt för HR- specialisterna. Organisationen har inte det som benämns delade HR 

tjänster. Linjechefer ute på avdelningarna kan ringa till den HR- specialist de är tilldelade, 

trots att HR- specialisten inte har den expertis som cheferna efterfrågar.  

 

Mcguire, Stoner och Mylona (2008:74) säger att olika typer av tekniska förändringar 

påverkar olika organisationer i olika utsträckning, och vad vi fick fram har inte den första 

organisationen utvecklat sitt HR arbete lika tekniskt som den andra. Men som Czarniawska 

(2005:114) beskriver så är den mänskliga resursen viktigast i utvecklingen. Anette säger att 

yrket bygger på att skapa relationer med personalen och det gör man när man träffas fysiskt.  

 

När man tittar på hur personalfunktionerna har förändrats så bestod en stor del av 

personalarbetet förr av administrativa uppgifter och figuren 4.1 visar att personalfunktioner 

numera fokuserar på det strategiska arbetet och att första linjens chefer och medarbetarna 

övertar ännu mer av det operativa personalarbetet. När vi tittar på resultatet framkommer 

kopplingen att personalfunktionerna övertar mer av det operativa personalarbetet och att 

arbetet är mer strategiskt än tidigare, ansvarsområdena är uppdelade i olika ansvarsområden, 

eller uppdelat i ansvar för olika processer. Samtidigt är arbetssättet mer öppet och inom varje 

process kan man ta hjälp av varandra. Det administrativa arbetet är uppdelat eller förenklat 

genom dokumentationssystem och lönesystem. Granberg (2011: 89) säger att personalarbetet 

centraliseras och effektiviseras med hjälp av informationsteknik, portaler och intranät.  
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Systemen leder till att de verksamma inom HR har en självhjälp vilket effektiviserar 

verksamheten, även en HR-service (HR-direkt) som callcenterteknik förenklar och ger 

effektivitet inom organisationer, det här tar sig uttryck främst i den andra organisationen i vår 

undersökning. 

 

I båda organisationer så används digitala system för rekrytering. På ett liknande sätt i båda 

organisationer så skickas en beställning till rekryteringsenheten som tar hand om ärendet. I 

den första organisationen används ett system för personalfrågor för b.la. sjukskrivningar och 

ledighet. De tydligaste teknologiska systemen i den andra organisationen är att de har 

administrativa dokumentsystem och ett system för administrativa personalfrågor som lön och 

kompetenshantering. De här systemen lägger inte grund för att organisationerna skulle ha 

genomgått en förändring från HR till e-HRM utan det är snarare teknologin genom delade 

HR tjänster som man kan jämföra med övergången. Systemet kallas i den andra 

organisationen Shared Service center och infördes där 2005. Betoningen ligger på intranät. 

Istället för att vända sig till andra personer och arbeta i gruppverksamhet för att lösa problem 

använder man sig av intranät där information för att lösa uppgifter finns samlade, i den andra 

organisationen finns det också en utvecklad form av callcenter teknik.  

 

e-HRM tar form genom sofistikerade IT-system som portaler och intranät eller callcenter 

teknik. Genom intranät har båda organisationerna en självbetjäning som effektiviserar 

självhjälp för att arbetsuppgifterna ska bli möjliga att lösa av en individuell person. Om man 

tittar på figur 4.3 kan man se hur den nya teknologin har påverkat att organisera och arbeta 

med HR. Detta tar sig uttryck av hur organisationsdesignen har förändrats, genom de nya 

rollerna så anpassas kompetensen och kunskapen hos de anställda till de nya systemen. Som 

Gardner, Lepak & Bartol (2003:160) säger har informationsteknik påverkat yrkesrollerna, det 

finns alltså ett samband med teknologin och yrkesrollerna inom HR. 

 

När vi tittar på den callcenter baserade tekniken som också ingår inom e-HRM, t.ex. om en 

organisation har en direktlinje till en HR-Service, så yttrar sig detta främst i den andra 

organisationen vi undersökt där det finns ett system för HR-frågor med en linje till HR-

service. I den första organisationen yttrar det sig genom en mindre strukturerad form där 

linjechefer kan vända sig till HR-specialister för att få svar på HR-relaterade frågor.   
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Flachs (2006:208) teori visar ett samband mellan teknologiska och strukturella förändringar, 

när den nya teknologin har påverkat förändringsprocesser har även det strukturella arbetet 

förändrats, det har i organisationerna vi undersökt skapats nya enheter som arbetar med andra 

HR-relaterade processer vilka tidigare styrdes från HR-enheterna.  

8.3. Businesspartner 

Den första organisationen använder sig inte av begreppet ”businesspartner” då de ansåg att 

de klingade industri och näringsliv vilket organisationen inte arbetar med. Hunter och Sunder 

(2005:10) beskriver ”businesspartner” en person med specialistkunskaper inom ett ämne, 

något som kan liknas med HR-specialisterna i organisationen.  

 

”Businesspartner” funktionen fungerar genom att flera olika “businesspartners” i en 

organisation tar hjälp av varandras expertkunskap när det behövs. En person som har 

specialkompetens inom ett specifikt ämne fungerar som expert för deras eget ämne. Den 

andra organisationen har använt sig av konceptet i två år. När man tittar på figur 4.4 hur 

modellen är uppbyggd är det framförallt en som sticker ut, “employee champion”. Flera av 

de verksamma i den andra organisationen vi undersökt arbetar som HR-businesspartner och 

besitter specialkunskap inom ett ämnesområde eller kunskap för en speciell process, 

kunskapen används främst för att stötta linjechefer ute i verksamheten. Det andra som sticker 

ut är den strategiska partnern där HR-strateger kommer in bilden, även den här rollen 

fungerar för att stötta chefer och linjechefer i verksamheten. Figur 4.4 om konceptet 

”businesspartner” visar att HR-specialisten i den första organisationen är närmast rollen 

”employee champion”. Hunter and Sunder (2005:11) beskriver rollen som expert på ett visst 

ämne. ”Employee champion” fokuserar mest på kompetens och engagemang för 

medarbetarna. En HR-specialist fokuserar också på spetskompetens och engagerar sig hos 

linjechefer ute på avdelningarna. Enhetschefen i den första organisationen kan kopplas till 

rutan “change agent” som arbetar med utmaningarna kring förändring samt verkställer 

strategier som blivit framtagna. Det är även enhetschefen som verkställer strategier som är 

framtagna av en strategiskt partner, något som kan efterliknas en HR-chef. 

Den sista: ”administrativ expert” har varit sällsynt i vår studie hos HR-verksamma utan det 

administrativa arbetet sker genom system eller andra enheter.  Som resultatet säger så har 

konceptet”businesspartner” lett till att ledningen kommer närmare lägre nivåer och vice 

versa i den andra organisationen.  
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Utifrån resultatet går det att urskilja att det skett förändringar inom de senaste 10 åren, inte 

minst genom digitala system men även förändringar hos organisationsstruktur och sätt att 

arbeta. Båda organisationer vi undersökt har båda på ett eller annat sätt använt sig av 

konceptet ”businesspartner”. 
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9. Slutdiskussion 

I det här avsnittet återkopplar vi uppsatsens syfte och diskuterar syfte, metod och resultat.  

Studiens syfte är att undersöka hur två organisationers organisering av HR har förändrats, 

detta har vi sedan haft för avsikt att beskriva, analysera och diskutera. Studien har också som 

ändamål att försöka besvara de frågeställningar som behandlar e-HRM, förändring av 

organisering inom HR och begreppet ”businesspartner”. Huvudresultatet består av tre teman, 

HR-förändring, teknologi och businesspartner. Studien syftar inte till att undersöka ett 

problem utan förändring. 

e-HRM har påverkat organiseringen av HR genom att förändra arbetssituationerna. Idag 

arbetar de verksamma på automatik genom digitala system som intranät och hjälp av 

webbaserade portaler. Som följd av systemen har det uppkommit enskilda enheter för 

administration och rekrytering. Ärenden som tidigare har behandlats hos de verksamma inom 

HR. Att e-HRM påverkat HR-verksamma att bli mer strategiska tar form genom en 

minskning av administrativt arbete och en ökning av strategiskt arbete i form av 

kompetenshantering och verksamhetsstyrning. Verksamhetsstyrning visas genom att de 

verksamma inom HR är med i ledningsgrupper där beslutsfattande för verksamheter sker.  

 

Resultat är begränsat till två organisationer vilket har gett en möjlighet att jämföra 

frågeställningarna. Tanken med det här är att få en djupgående studie om hur förändringen 

har sett ut. Begränsningen av undersökningen blir att trots att det finns likheter i 

organisationerna vi undersökt innebär det inte att det kan se annorlunda ut i en annan 

organisation, andra organisationer kan ha kommit längre eller stannat upp vid en förändring. 

Det finns både skillnader och likheter i båda organisationer på hur teknologin och strategin 

om ”businesspartner” kommit in i bilden. Den andra organisationen i undersökningen anser 

vi har kommit längre i själva ”förändringsprocessen” genom att de använder sig av utvecklad 

callcenter teknik. Undersökningen är också begränsad till att undersöka just teknologiska 

delar samt hur strategin businesspartner-modellen används inom organisationerna. Den 

behandlar inte andra strategier som skulle kunna ha påverkat förändring inom HR t.ex. 

ekonomiska strategier. Att systemen (”businesspartner”, Teknologi som portaler 

webbaserade mötesplatser och intranät, självhjälp) är med och skapar en vision där strukturen 

av HR-funktionen har förändrats anser vi framkommer som tydligt, både arbetssätten och 

strukturen har förändrats.  
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Det är dock inte givet att liknande omvandlingar kommer att ske i andra organisationer, att 

båda organisationerna använder sig av teknik syns men just att man skall följa ut tekniken till 

fullo för att vara funktionell är inte nödvändigt. Båda organisationer har mött utmaningen 

kring förändring att ta sig till teknik för att följa strömmen av modernisering. Just 

tillämpningen av IT inom HR är något som kan ses som innovativt i en organisation, 

innovation anser vi finns i båda organisationerna. Organisationerna arbetar på ett eller annat 

sätt med intranät och konceptet ”businesspartner” är en trend som kan anses peka på 

innovation vilket leder till att man inte fastnar i den tröghet som förändring kan innebära.  

 

Informationssamhället återföljs ofta av antagande om nya typer av organisationsformer, oftast 

genom mer öppna och plattare organisationer (Mcguire, Stoner & Mylona, 2008:75). Det som 

går att anta från den här teoribiten utifrån resultatet är snarare att förändringarna som skett 

lett till att arbetssätten blivit mer centraliserade. Samtidigt blir de verksamma inom HR mer 

beroende varandra. Om det har blivit plattare organisationer är svårt att svara på men vi kan 

svara att de individuella rollerna har blivit mer centraliserade men samtidigt är klimatet mer 

öppet för att hjälpa varandras roller. Det nya organisatoriska livet kräver en integrering av 

olika kompetens, förståelse och modernisering för att kunna drivas, inte minst då den globala 

konkurrensen beror på framgång av tillämpningen inom kunskap och teknik, att kunna 

betrakta samspelet mellan HR och teknik är viktig kompetens hos HR verksamma, den 

globala konkurrensen och dagens påverkan av elektronik gör det nödvändigt att förändra HR-

rutiner där man stöder de elektroniska förändringarna. Eftersom flera organisationer påverkar 

den globala marknaden säger det sig självt att även mindre företag kommer att sätta sig in i 

trenden att ha en gemensam tjänste-modell/HR service med liknande system.  

 

Konceptet ”businesspartner” tar uttryck i både organisationerna men på olika sätt. I den ena 

organisationen skulle vi vilja jämföra konceptet med hur organisationen arbetar med HR-

specialister ute på de olika avdelningarna. I den andra organisationen tar konceptet form 

genom att både titlar och arbetssätt för HR-businesspartner används. Vi har märkt att det 

uppkommit nya roller vid förändringar av de faktorer som vi undersökt, en av de här 

rollförändringarna är att personer har blivit tilldelade roller som HR-specialist eller HR-

businesspartner vilket också kan innebära HR-generalist.  
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Resultatet tyder på att HR funktioner har blivit mer strategiska genom införandet av e-HRM 

och teknologi genom en minskning av administrativt arbete och istället övergått till ett mer 

strategiskt arbete som verksamhetsstyrning. Om vi vänder på det och tittar på om en primär 

administrativ HR funktion skulle bli mer strategiskt genom införandet av e-HRM är svårare 

att svara på då det inte framgår i forskningen. I den andra organisationen i vår undersökning 

så sker det en omorganisering med att omplacera den administrativa enheten tillsammans 

med HR-enheten. Något som hade varit spännande att följa upp är att se hur det 

administrativa kommer att påverkas genom HR-enheten. 

 

HR-förändring i stort kan ge en bild av hur organisering av HR har förändrats. Förändringar 

kan innebära att det blivit bättre eller för vissa organisationer sämre, genom studien går det 

att se vad som har utvecklats/förändrats. Vår uppfattning är att det är nödvändigt för 

organisationer att utvecklas på grund av att kunna följa med i utvecklingen och 

moderniseringen.  Vissa förändringar kan ta längre tid än andra, något som visar sig hos de 

organisationer vi har undersökt.  

 

Den teoretiska nyttan av studien är att titta på hur förändringar har skett och se hur 

organisationer har möjlighet att utvecklas t.ex. genom att titta på strategier för att 

effektivisera arbetssätt. Samhället har förändrats genom globalisering så som att tekniken har 

spridit över världen. Detta har gjort att arbetssättet har påverkats och hur vi arbetar. Vi kan 

organisera oss genom hela världen och kommunicera från olika delar.  Det går att titta på hur 

globaliseringen påverkar organiseringen av HR men också hur samhället förändras på grund 

av hur globaliseringen och hur de styr våra arbetssätt. Något man kan använda kunskapen för 

är att förstå HR-relaterade förändringar eller organisationsförändringar i stort men även går 

det att vidareutveckla centraliseringen av arbetet och varför denna centralisering sker. Något 

som kan vara intressant att också titta på är hur den ökade kommunikationen påverkar 

samhället i stort och vad som möjliggörs och förändras på grund av modernitet och 

internationell teknik.  

 

e-HRMs största nytta består av intranät och webportaler som kan användas som en självhjälp, 

vilket kan leda till ett centraliserat men effektivt arbetssätt, just den här självhjälpen hjälper 

även till att effektivisera de fyra olika rollerna för ”businesspartner”.  
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Delade HR tjänster handlar främst om delade HR tjänster som gemensamma webportaler för 

specifika verksamheter men även callcenter system som hjälper till att effektivisera 

verksamheten. Vi anserar att för att callcentersystem ska vara med och effektivisera krävs det 

ett utvecklat callcenter system. Utifrån resultatet har systemen brister, i första organisationen 

finns det inget utvecklat system för tekniken. I den andra organisationen så finns det 

tillfälligheter då HR-service inte kan svara på frågor utan måste behandlas hos HR-Strateger, 

vilket visar på att verksamheterna använder sig av systemen för effektivisering men inte till 

den grad som kan nås. Om man skulle gå vidare för att öka kunskapen kring HR-förändring, 

den teknologiska påverkan och strategier om att effektivisera HR-verksamhet skulle man 

kunna undersöka andra strategier istället för just konceptet ”businesspartner”, det går att 

undersöka utvecklingen av andra system som kan effektivisera verksamhet. Det går också att 

undersöka djupare hur det strategiska HR-arbetet fungerar med vår studie som grund.   
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11.1.  Bilaga 1. Intervjuguide  

 

Introduktion 

- Samtyckeskrav (att du är med på att bli intervjuad) 

- Informationskrav  (informera om intervjun och studiens tillvägagångssätt) 

Vi kommer att ge dig våra kontaktuppgifter om du vill dra dig ur studien.  

 

Vårt syfte är att jämföra hur två olika organisationer har arbetat med HR och vilka 

förändringar de har upplevt inom en tidsram av 10 år till idag samt att undersöka hur 

organiseringen av HR-arbete har blivit påverkad av arbetssätt som möjliggörs av modern 

teknologi. Vi fann det intressant att undersöka hur teknologin och nya strategier har påverkat 

hur man organiserar HR.  

Studien går till att vi intervjuar sex personer i två olika organisationer med ett batteri av 

frågor, svarsresultaten kommer sedan analyseras i teman.  

- Informera om frivilliga att bryta intervjun. 

- Konfidentatlitetskrav (anonymitetskrav)  

- Nyttjandekrav (att svarsresultaten kommer endast användas i forskningssyfte)  

- Fråga om vi får spela in.  

Berätta om intervjuns upplägg: Vi har delat upp intervjun i tre delar. 

1. Introduktionsfrågor 

2. Förändring 

3. Trender 

Introduktionsfrågor:  

 Vad är din tjänst – och arbetsuppgifter?  

 Hur länge har du arbetat med HR?  

 Hur länge har du arbetat i organisationen?  

 Hur länge har du arbetat med HR inom den här organisationen?  

Uppdelning, ansvar, arbetssätt 

 Har ni en HR-avdelning?  
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 Varför kallas det HR och inte personalavdelning? 

 Hur är ansvaret fördelat på avdelningen?  

 Vad är skillnaden mellan HR arbete och personalarbete? 

 Kan man säga att det skett en övergång från ”personalarbete” till ”HR arbete” eller 

skulle du skilja dessa åt? 

 

 Vem har huvudsakliga ansvaret för arbete med HR – (har ni en HR-chef eller är 

ansvaret uppdelat på olika poster inom organisationen?)   

Om det är uppdelat, vem har ansvar för:  

1. Personalstrategier, utveckling (HR) och vem för personalfrågor?  

(administrativt arbete som t.ex. rekrytering) 

(Är ansvaret för rekrytering uppdelat hos olika chefer t.ex. bestämmer 

”ekonomichefen” vem den vill rekrytera eller använder man sig av t.ex. en HR-

avdelning som styr dessa frågor) 

 

 Kan du beskriva för oss hur man arbetar med bemanning?  

(Hur man arbetar för att ha arbetskraft) 

 

 Hur arbetar man med rekrytering?, finns det något speciellt sätt? 

 

 Hur ser ert administrativa arbete ut?   

Har ni någon form av administrativa system – finns det något som sticker ut? 

(t.ex. ett dataprogram för löner, personalekonomi så som pensioner och så vidare? ) 

 

 Använder ni er av externa konsulter inom HR-frågor och finns det något system för 

detta?    
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Förändring  

 

 Finns det några skillnader/likheter på just din tjänst och dina arbetsuppgifter jämfört 

när du började och nu?  

 

 Finns det några skillnader på hur man arbetade med personalstrategier? 

 eller skillnader inom personalarbete som rekrytering och bemanning jämfört med nu?  

 

 Fanns det någon form av digitalt system för administrativa HR-frågor, eller skedde 

det manuellt via t.ex. pappersarbete och en administratör?  

(lönesystem, sjukskrivningar, personalekonomi, rehabilitering)  

 

 Tror du att det finns någon skillnad med ”tid och rum” (jobba hemifrån och på 

arbetsplatsen) jämfört med då och nu? Kan du arbeta hemifrån idag?  

 

 Hade ni en HR-avdelning? Och hur var denna uppbyggd, samt vet du hur HR ansvaret 

var fördelat?  

 

 Sker det någon organisationsförändring just nu? (inom HR) 

 

 Har eran HR-”avdelning” upplevt en förändring där ni har varit tvungna att avveckla i 

någon form?  

 

 Arbetar ni med fritt ansvar (disponera sin egen tid) eller är det ett mer strikt ledarskap 

med tydliga policyers och riktlinjer, har detta förändrats över tid?   

(Det finns ju organisationer som styrs utan chefer – hur ser det ut här?) 

 

 Ifall vi tänker på hur ni arbetar och har arbetat – har diverse förändringar av 

arbetssätten påverkat hur du arbetar?  

(Har ni t.ex. ett elektroniskt system som gör att ni jobbar på ett annat sätt än tidigare) 

 

 Har eventuella förändringarna påverkat arbetsgrupperna? Och i så fall, hur har det 

påverkat? 
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 Har eventuella förändringar påverkar det sociala klimatet på arbetsplatsen?  

 

Trender 

Snabb introduktion om vad trender innebär.  

 

 Businesspartners är en relativt ny trend att arbeta, arbetar ni med konceptet 

Businesspartner?  

 

 När påbörjade ni användning av konceptet?  

 

 Kan du berätta för oss vad ”BP” innebär och hur det fungerar?  

 

 Hur kommer det sig att ni började använda er av konceptet? 

 

 Hur arbetar ni med koncept inom HR? Har det skett några förändringar inom den 

aspekten? 

 

 Har ni utvecklat något koncept själva t.ex. ett sätt att arbete eller ett koncept för att 

utveckla organisationen?  

I så fall hur har ni implementerat det i organisationen och hur har ni använt/använder 

er ni av detta sätt?  

 

 Finns det planer för några framtida förändringar? 
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11.2. Bilaga 2. Om respondenterna 

 

Annette – HR specialist 

Lisa – Enhetschef 

Gerd- HR- Chef 

Sofie – Personalchef 

Maria – Business partner  

Elin – HR strateg  


