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Ett företags personalarbete (Human Resources, HR) är en viktig 
nyckel till framgång eftersom en till företaget väl anpassad HR-
funktion kan skapa stort värde. I skapandet av en effektiv HR-funktion 
är det betydelsefullt att undersöka hur HRs kunder (cheferna ute i 
organisationen) upplever HR. Tidigare studier har bl.a. visat på 
positiva samband mellan HRs involvering i strategisk planering och 
kundernas uppfattning av HR-funktionens effektivitet. Denna uppsats 
undersökte, genom en fallstudie på AstraZeneca, hur 
personalavdelningens kunder upplevde att personalarbetet fungerar, 
efter en HR-transformation. Även hur förändringen upplevdes 
studerades. Nio kvalitativa intervjuer med chefer på olika nivåer i 
företaget genomfördes och en blandning av deduktiv och induktiv 
tematisk analys användes vid analysarbetet. Resultatet visar att 
cheferna tyckte att personalarbetet fungerade bättre efter HR-
transformationen och de var bl.a. nöjda med HRs involvering i det 
strategiska arbetet, tydliggörandet av HRs nya roller och att effektivare 
HR-processer skapats. HRs tillgänglighet visade sig däremot vara ett 
förbättringsområde. Förändringen upplevdes positiv men brister fanns 
gällande informationen. Undersökningen kan bidra till effektivare 
personalarbete på företag genom att AstraZeneca kan ses som en 
förebild, där HR-funktionen upplevdes som positiv av de anställda. 

 
I dagens samhälle utgör förändring och utveckling en allt mer integrerad del och 
förändringar inom arbetslivet blir allt vanligare. Företag och organisationer tvingas mer 
eller mindre att omorganisera sig för att kunna överleva på marknaden och fortsätta vara 
konkurrenskraftiga (Angelöw, 1991; Lindmark & Önnevik, 2006). Mer komplexa 
organisationer behövs idag för att möta förändringskraven och enligt Beckhard (1992) 
har det enskilda företaget ett stort ansvar i att försöka besluta om organisationens form, 
både vad gäller storlek och komplexitet, för att företaget ska kunna fungera effektivt i 
den dynamiska värld i vilken det verkar. På senare år har tre typer av 
organisationsförändringar fått stor uppmärksamhet och dessa är sammanslagningar och 
förvärvningar, omstruktureringar samt nedskärningar och privatiseringar (Burke & 
Nelson, 1998). Omstruktureringar inom företag och organisationer sker i syfte att 
effektivisera och skapa värde för varje del och det är den typen av 
organisationsförändring som föreliggande studie berör.  
 
Företag och organisationer är komplexa fenomen som består av många olika delar som 
kan effektiviseras för att en ökad konkurrenskraft ska uppnås och för att man ska kunna 
överleva på den hårda marknaden. Det gäller att arbeta resurssnålt och kontinuerligt 
anpassa sig till omvärlden genom att snabbt reagera på förändring. Företagens staber 
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sätts under press i föränderliga tider och personalavdelningen är inget undantag, utan 
det krävs att den kan påvisa sitt värde (Hansson & Nicou, 1991; Ulrich, 1997). 
Personalavdelningen är en funktion som har mött starkt motstånd och fått arbeta hårt för 
att påvisa sin viktiga roll i företaget (Wright, Dunford, & Snell, 2001a). En bidragande 
faktor till det är att personalavdelningen ofta förknippas med många olika roller, vilket 
gjort att dess uppgift på företaget ibland uppfattats som diffus (Hansson & Nicou, 
1991). Företagens personalarbete (Human Resources, HR) och HR-organisation är dock 
områden som fått allt mer uppmärksamhet på senare tid och som kan sägas utgöra en 
viktig nyckel till framgång för företagen (Burke & Cooper, 2005). Personalarbetet utgör 
en stor konkurrensfördel om det bedrivs och struktureras på rätt sätt eftersom det inte är 
något som enkelt kan kopieras från en organisation till en annan utan det krävs 
noggrann anpassning och implementering. En till organisationen väl anpassad HR-
funktion kan skapa värde för hela organisationen och således bidra till att företaget kan 
hävda sig på marknaden (Burke & Cooper, 2005; Ulrich, 1997). Hur en 
personalavdelning bäst organiseras är en het diskussionsfråga idag och enligt Hansson 
och Nicou (1991) är det viktigt att undersöka hur olika strukturer och arbetssätt 
uppfattas bland de anställda. I föreliggande studie studeras AstraZenecas 
personalavdelning utifrån deras kunders (cheferna ute i organisationen) uppfattningar.  
 
Tidigare forskning har visat att när personalarbetet på ett företag ska förändras och 
utvecklas till det bättre stämmer det nya som implementeras inte alltid överens med vad 
som var tanken ifrån början. Det har i sammanhanget visat sig vara av central betydelse 
att företagets HR-funktion tillsammans med cheferna ute i organisationen engagerar sig 
i implementerandet av det nya personalarbetet för att det ska bli så bra och så nära det 
planerade som möjligt (Khilji & Wang, 2006). Forskning har även visat på hur viktigt 
det är att de anställda är nöjda med HR. Ett proaktivt personalarbete leder till nöjda 
anställda vilket i sin tur bidrar till bättre prestation för hela företaget. Hur nöjda de 
anställda är med HR är ett resultat av hur de upplever HR och det har visat sig att det är 
genom att studera hur personalarbetet implementeras i organisationen som upplevelser 
av det och nöjdhet kring HR bäst studeras (Walton, 1985 refererad i Khilji & Wang, 
2006). Keenoy (1999) menar att sanningen om HR ligger utanför själva HR-funktionen 
och det är de anställdas olika uppfattningar om HR som måste fram för att sanningen 
ska fås. Hur nöjda de anställda är med HR och hur de upplever HR-arbetet är dock 
något som inte studerats i nämnvärd utsträckning och föreliggande studie ämnar i detta 
avseende fylla en lucka i forskningsfältet. Egdar och Geares (2005) undersökning om 
anställdas åsikter om HR är en av få studier som gjorts och den synliggjorde bl.a. 
faktorer i personalarbetet som är viktiga för de anställda. I deras studie lyftes av de 
anställda framförallt lärande och utveckling fram som ett område vilket blir allt 
viktigare för att främja organisationens prestation.  
 
I takt med att förändringar bli allt vanligare och ett måste för att företagen ska kunna 
överleva blir det även viktigare med förmågan att kunna leda förändringar på ett 
effektivt sätt, i syfte att nå företagens övergripande mål, och samtidigt kunna bibehålla 
arbetskvalitén (Worrall, Cooper, & Campbell, 2000). Oavsett hur goda avsikterna är att 
skapa ett effektivt personalarbete är det svårt att överföra effekter av ett bra sådant 
genom hela organisationen om inte transformationsprocessen leds på ett effektivt sätt 
(Khilji & Wang, 2006; Ulrich, 1997). I takt med att antalet förändringar ökar ställs även 
nya och högre krav på hur individer reagerar vid förändring och hur de upplever 
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förändringen. Individer skiljer sig åt gällande hur de upplever förändring eftersom de 
påverkas olika av densamma. Forskning har bl.a. visat på skillnader i hur förändringar 
upplevs beroende på chefsnivå (Boswell, 2006; Burke & Cooper, 2000; Ivancevich, 
Matteson, & Preston, 1982; Swanson & Power, 2001; Worrall et al., 2000). Chefer på 
högre nivåer har visat sig vara mer positivt inställda till förändringar och tycks i 
allmänhet känna en större delaktighet både i förändringen och i arbetet efter densamma. 
Chefer på lägre nivåer känner däremot ofta att de inte kan påverka och de ser istället 
problem med förändringar, t.ex. beroende på ändrade arbetsuppgifter (Burke & Cooper, 
2000). Dessa skillnader har till viss del kunnat förklaras av att informationen oftast är 
bättre högre upp i organisationen (Boswell, 2006). För att se om dessa resultat stämmer 
undersöks som en del i denna studie hur en och samma förändring upplevs av chefer på 
olika nivåer i företaget. 
 
I slutfasen av ett förändringsarbete bör man analysera förändringens olika delar, för att 
se vilka effekter förändringen fått, och det är viktigt med uppföljning och utvärdering av 
förändringens resultat. Detta är en viktig förutsättning för framtida förändringsarbeten 
(Lindmark & Önnevik, 2006). Även Granberg (2003) och Armstrong (2003) poängterar 
vikten av att kontinuerligt följa upp sitt arbete. Strategisk planering, menar de, innebär 
bl.a. att följa upp och mäta resultatet av det arbete som utförs. Mot bakgrund av 
ovanstående är det alltså viktigt för en personalavdelning att följa upp hur en 
transformation av den egna funktionen har lyckats och känna av hur kunderna (cheferna 
ute i organisationen) upplever att personalarbetet fungerar efter förändringen. 
 
Det finns en hel del forskning och en uppsjö litteratur om organisationsförändringar och 
hur dessa påverkar de personer som ingår i förändringen (se t.ex. Cooper & Burke, 
2002). Den litteratur som finns behandlar till största del stora organisationsförändringar. 
Hur mindre organisationsförändringar, t.ex. inom en företagsfunktion, upplevs och vad 
de ger för resultat är däremot mer outforskat. De få studier som gjorts om 
omorganisationer av ett företags personalavdelning (se t.ex. Svoboda & Schröder, 2001) 
har dessutom främst berört hur personalavdelningens egen personal upplever 
förändringen och arbetet efter densamma. Studier om hur personalavdelningen generellt 
uppfattas har också gjorts men även där är det främst den egna personalen, dvs. personer 
inom HR, som stått i fokus för åsikterna (se t.ex. Green, Wu, Whitten, & Medlin, 2006; 
Maxwell & Watson, 2006; Wright, McMahan, Snell, & Gerhart, 2001b). Empirisk 
forskning kring personalarbete har alltså främst fokuserat på arbetsgivarens perspektiv 
och mindre har gjorts med utgångspunkt från de anställdas perspektiv. Vad de anställda 
på företaget och inte minst personalavdelningens kunder, dvs. cheferna ute i 
organisationen som aktivt arbetar med personalfrågor, tycker om personalarbetet är 
mindre utforskat, bortsett från några få studier (se t.ex. Edgar & Geare, 2005; Khilji & 
Wang, 2006). Denna forskningsutveckling kan ifrågasättas med tanke på att de anställda 
sägs vara företagets viktigaste tillgång och varför inte mer forskning gjorts kring hur de 
anställda uppfattar personalarbetet är en berättigad fråga. I föreliggande studie studeras 
HRs kunder och de undersöks både i rollen som kunder till en funktion 
(personalavdelningen) som ändrat sina arbetssätt, och i rollen som brukare genom att 
deras egna arbetsuppgifter ändrats eftersom de själva arbetar med de personalfrågor som 
ändrat karaktär. Det är alltså inte bara HR själva som påverkats av att en förändring 
skett inom HR-funktionen utan även alla som brukar HRs tjänster. Nästan samtliga 
anställda är brukare i någon form och de finns överallt ute i organisationen. 
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Förhoppningen är att denna studie, genom att utgå ifrån de anställdas perspektiv, ska 
fungera som ett komplement och i viss mån ett tillskott till den litteratur som finns inom 
området rörande hur personalarbete upplevs och bedrivs. Enligt McLean (2006) är det 
viktigt att undersöka om det finns skillnader mellan linjechefers och HRs egna 
uppfattningar om HR-funktionen eftersom om man inte förstår sig på dessa skillnader 
kan de i slutänden påverka hela företaget negativt. Ju mer företaget vet om vad de 
anställda tycker om det personalarbete som bedrivs desto större sannolikhet är det att 
personalarbetet kan utvecklas och bedrivas på mest effektiva sätt. HR-arbetet ska ju 
tillföra ett värde såväl till företaget som till de anställda (Ulrich, 1997). 
 
Den tidigare forskning som gjorts gällande upplevelser av personalarbetet har dessutom 
främst varit av rent kvantitativt slag (Egdar & Geares, 2005; Green et al., 2006; 
Maxwell & Watson, 2006) med undantag för några få studier som studerat fenomenet 
med en blandad ansats. Mig veterligen har ingen tidigare studie rent kvalitativt 
undersökt hur personalavdelningens kunder upplever personalarbetet efter en förändring 
inom HR-funktionen. Med en kvalitativ ansats uppnås en djupare förståelse för 
kundernas upplevelser, något som jag menar inte erhållits genom tidigare 
undersökningar. Mot bakgrund av ovanstående ämnar föreliggande undersökning med 
en kvalitativ ansats försöka öka kunskapen kring hur personalavdelningens kunder 
upplever att personalarbetet fungerar efter en förändring av HR-funktionen. 
 
Syftet med denna studie var primärt att undersöka hur AstraZenecas personalavdelnings 
kunder (cheferna ute på avdelningarna) upplever att personalarbetet fungerar, efter de 
förändringar som skett i och med HR-transformationen. Vad som upplevs som bra 
respektive vad som kan förbättras ämnas lyftas fram. En jämförelse görs även med hur 
personalarbetet upplevdes fungera innan HR-transformationen. Undersökningen syftar 
även till att ta reda på hur förändringsarbetet har upplevts av kunderna och i samband 
med det om informationen varit tillräcklig. Huruvida chefer på olika nivåer har upplevt 
förändringsarbetet olika och tycker olika om den nya HR-funktionen studeras också 
som ett led i att utvärdera HR-transformationen. 
 
Personalarbete och personalavdelningen 
Personalarbete ska bidra till att organisationen når sina mål genom att de som arbetar 
med personalfrågor tar initiativet till att erbjuda ledning och stöd i alla 
personalrelaterade frågor. Personalarbete ska även bidra till att skapa en arbetsmiljö som 
möjliggör för de anställda att utnyttja sin kapacitet maximalt och som får medarbetarna 
att inse att deras potential är till förmån både för organisationen och för dem själva 
(Armstrong, 2003). Det är svårt att presentera vad en personalavdelning generellt har för 
arbetsuppgifter eftersom det kan skilja sig mycket åt beroende vilken typ av företag som 
avses. Tre huvuduppgifter kan dock skönjas och dessa är de strategiska, de konsultativa 
och de administrativa (service) uppgifterna. De strategiska uppgifterna innefattar bl.a. 
att analysera och samordna personalarbetet så att det blir en del av hela organisationen. 
De konsultativa uppgifterna består av att personalavdelningen ska vara företagets 
expertis på olika områden, t.ex. arbetsrätt, och kunna föra talan inom området både 
internt, till medarbetarna, och externt. Serviceuppgifterna i sin tur kan exempelvis vara 
lönearbete eller att stödja cheferna i personalrelaterade frågor (Granberg, 2003). I sitt 
strategiska arbete har personalavdelningen olika roller. Dels ska arbetet avlasta chefer 
och ledningen genom att personalavdelningen fungerar som en ”controller” och en 
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”servicegivare”, och dels ska ledningens kompetens i att leda utvecklingen av 
kompetens och lärande stärkas, genom att personalavdelningen agerar ledare och 
rådgivare (Hansson, 1997). Exempel på mer konkret personalarbete är 
löneadministration, rekrytering, kompetensutveckling för de anställda, avveckling av 
överflödig personal, juridiska arbetsuppgifter såsom t.ex. förhandlingar med facket, 
samt att se till att arbetsgivaren fullgör sitt ansvar gentemot de anställda på olika sätt, 
bl.a. avseende arbetsmiljön och rehabiliteringsansvaret (Granberg, 2003). 
 
Samhällsutvecklingen påverkar personalarbetet, vilket har ändrat syfte under tidens 
gång. Personalavdelningens arbetsområden förändras med tiden och medan vissa nya 
aktiviteter har tillkommit har andra ”gamla” aktiviteter endast blivit kvar i den mån de 
uppfattas som meningsfulla. Under 1980-talet förflyttades fokus i arbetslivet från den 
inre effektiviteten till omvärlden. Detta innebär att personalfrågor idag mer och mer 
hanteras utifrån ett lednings- och kompetensperspektiv och arbetet präglas av ett kund- 
och marknadstänkande (Granberg, 2003). Tidigare sågs personalavdelningen som en 
specialistfunktion, men idag spelar den en strategisk roll som kan påverka, ifrågasätta 
och skapa lärande i organisationen. I arbetet med detta blir personalavdelningen mer 
”företagsinriktad” och som en följd därav förflyttas mycket personalarbete ut i 
organisationen, närmare medarbetarna. Trenden är att personalarbete blir mer 
decentraliserat och mycket av personalarbetet sköts idag av linjecheferna själva. Detta 
får till följd att personalavdelningen idag har ett stort ansvar i att se till att alla enheter 
drar åt samma håll och personalavdelningen ska även bidra till att ett intresse och en 
medvetenhet vad gäller personalarbete skapas bland cheferna (Granberg, 2003; Hansson 
& Nicou, 1991). I och med företagens decentralisering minskar staberna och kvar åt den 
renodlade personalavdelningen blir de strategiska uppgifterna, med kärnfrågor som bl.a. 
organisations- och ledningsutveckling samt kompetensförsörjning (Armstrong, 2003). 
Personalavdelningen strävar idag efter att ha en strategiskt beslutsfattande roll och sitta 
med som en del i företagets ledningsgrupp och därifrån arbeta utåt i organisationen 
genom tydlig medveten styrning (Granberg, 2003). Även Hansson och Nicou (1991) 
betonar att personalavdelningen behöver ha ett ledningsperspektiv i sitt arbete för att 
arbetet ska kunna ske utifrån både företagets krav och medarbetarnas behov.  
 
I takt med de förändringar som skedde under 1980-talet, blev ”Human Resource 
Management” (HRM) det nya sättet att arbeta med personalfrågor och fenomenet 
utvecklades på grund av den ökade internationaliseringen och av att personalarbetet i 
organisationer i högre grad kom att ske från ett företagsledningsperspektiv. Några av 
HRMs främsta kännetecken är att personalen ses som en tillgång snarare än en kostnad 
och att det finns ett engagemang i ledarskapet. Vidare har HRM en strategisk syn på 
personalarbete på så vis att övergripande personalpolicies integreras i praktiken och 
med organisationens övergripande affärsstrategi. HRM bedrivs genom att det är 
linjecheferna som främst ansvarar för personalrelaterade frågor, inte specialister som 
sitter i ledningen (Armstrong, 2003; Granberg, 2003). I dagens personalarbete är den 
dominerande modellen att HR och linjechefer tillsammans ansvarar för företagets 
personalarbete. Detta benämns ”Business Partnering”. Tyvärr fungerar inte detta 
partnerskap så effektivt som det borde och det beror bl.a. på att HR tenderar att tro att 
linjecheferna inte fullt ut har accepterat HR-ansvaret (Ulrich, 1997). Renwick (2003) 
visade i sin studie att det är viktigt för att partnerskapet ska fungera att personalarbetet 
integreras i linjechefernas arbete och att ett riktigt partnerskap verkligen kommer till 
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stånd. Det innebär att personalavdelningen, linjecheferna och de anställda tillsammans 
arbetar för ett effektivt personalarbete. Detta kräver en gemensam förståelse mellan HR 
och linjecheferna för linjechefernas roll och ansvar i personalarbetet, vilken är att vara 
basen i partnerskapet. Det är alltså viktigt med en gemensam förståelse, men trots det 
har forskning visat att HRs och linjechefers åsikter om personalarbetet på flera punkter 
skiljer sig åt. Maxwell och Watson (2006) påvisar i sin studie att skillnader i hur 
personalarbete uppfattas bl.a. finns gällande förståelse för och ägande av företagets 
service och HR-strategi, linjechefernas involvering i och ranking av HR-aktiviteter, 
HRs stöd till cheferna samt chefernas kompetens i HR-arbetet. Exempelvis visar studien 
att missuppfattningar fanns gällande linjechefernas HR-roll och ansvar. HR tyckte i 
högre grad än linjecheferna att linjecheferna ska vara mer involverade i personalarbetet 
och HR upplevde att de överlag gav mer stöd till cheferna jämfört med vad cheferna 
själva tyckte. Studien lyfter vidare fram att en positiv inverkan på hela företagets 
prestation kan fås om gapet mellan HR och linjechefernas uppfattningar minskar.  
 
Det finns olika teorier om hur en personalavdelning ska arbeta och vara organiserad för 
att vara så effektiv som möjligt. Vad de flesta forskare dock är överens om är att en till 
organisationen väl anpassad HR-funktion kan skapa värde för hela organisationen och 
således bidra till hela organisationens effektivitet (Burke & Cooper, 2005; Ulrich, 
1997). Företagens personalarbete och personalorganisation är områden som fått allt mer 
uppmärksamhet på senare tid och som kan sägas utgöra en viktig nyckel till framgång 
för företagen. Personalarbetet utgör en stor konkurrensfördel om det bedrivs och 
struktureras på rätt sätt eftersom det inte är något som enkelt kan kopieras från en 
organisation till en annan utan det krävs noggrann anpassning och implementering 
(Burke & Cooper, 2005). I arbetet med att utveckla ett effektivt personalarbete är det av 
flera anledningar viktigt att lyssna på de anställdas åsikter. En anledning är att det är de 
anställda som påverkas av hur personalarbetet bedrivs och således är deras röster viktiga 
för att arbetet ska bli så effektivt som möjligt. Vad chefer inom HR tycker om processer 
och arbetssätt är en sak men vad de som drabbas och dagligen arbetar med dem tycker 
är ofta viktigare. Guest (2001) observerade i sin studie att vad HR, utifrån ett 
arbetsgivarperspektiv, tycker och tänker om HRs arbetssätt och effektivitet bygger på 
deras HR-roll. De är i sig inte brukare av HRs tjänster, det är det de anställda som är. 
Genom att studera vad de anställda tycker och jämföra det med de förställningar som 
HR har kan personalarbetet utvecklas till det bästa möjliga.  
 
Med utgångspunkt i HRM har Ulrich (1997) utarbetat en teori om hur personalarbete på 
företag bäst ska organiseras. Ulrich redogör för hur HR och linjechefer tillsammans ska 
kunna ”mästra” en konkurrenskraftig organisation i framtiden. Han menar att den 
centrala frågan som HR måste ställa sig är: ”Hur kan HR skapa värde och leverera 
resultat?”. Ulrich hävdar att HR inte är värda att fortsätta sitt arbete om man inte lyckas 
med detta och han betonar vikten av att tänka om och tänka nytt för att HR ska anpassas 
till dagens organisationer. Han menar vidare att mindre fokus borde ligga på vad HR 
gör och mer på vad de levererar, dvs. personalarbetets resultat. Enligt Ulrichs teori 
måste personalarbetare bli partners, medspelare och pionjärer för att kunna skapa värde 
och leverera resultat, och inte som tidigare, agera ”policypoliser”. Att vara en effektiv 
personalarbetare innebär, enligt Ulrich, inte att gå från att arbeta operationellt till att 
enbart arbeta med strategiska frågor, utan det gäller att bemästra båda dessa processer, 
samt att kunna ta människor på ett bra sätt. 
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Enligt Ulrich (1997) är personalavdelningen bäst organiserad om den är uppbyggd av 
följande fyra proaktiva roller, vilka bidrar till att personalavdelningen blir en 
konkurrenskraftig mästare i att skapa och leverera resultat. 1) Rollen som strategisk 
partner, vilken hjälper företaget att på ett lyckat sätt implementera och genomföra 
strategier. Som strategisk partner ska personalarbetaren ställa diagnos på organisationen 
och utvärdera dess styrkor och svagheter, samt samordna HR-strategierna med 
verksamhetens övergripande strategier, för att främja bästa resultat. 2) Rollen som 
administrativ expert, vilken förbättrar och förnyar organisationseffektiviteten genom att 
omstrukturera HR-funktionen och andra processer, dvs. bidrar till en effektiv 
organisationsstruktur. Rollen innefattar bl.a. att den egna HR-funktionen organiseras 
utifrån så kallade ”Shared Services”, dvs. olika serviceavdelningar inriktade på olika 
områden, vilka finns centralt och assisterar hela företaget. 3) Rollen som mästare i att 
maximera de anställdas åtaganden som anställd, deras kompetens och deras inställning 
till förändring, dvs. höja motivationen och skickligheten hos de anställda. I rollen som 
”medarbetarexpert” arbetar man nära de anställda, lyssnar på dem och försöker bidra 
inom de områden som efterfrågas. 4) Rollen som förändringsagent, vilken arbetar med 
att skapa en förnyad organisation genom att leverera organisationstransformering och 
kulturella förändringar. Ulrich poängterar att det är viktigt att personalavdelningen 
arbetar med alla dessa roller eftersom de alla bidrar till att öka kvalitén på den service 
som HR levererar. Vissa roller är dock mer centrala än andra och mest central i framtida 
organisationer är rollen som strategisk partner till verksamheten. Ulrich (1997) hävdar 
även att personalarbetare måste agera i olika roller för att passa in i organisationen, och 
det övergripande namnet på detta är att man fungerar som en ”Business Partner” (BP). 
BP-rollen definieras som dynamisk och den innehåller en bit av alla nämnda roller: 
”Strategic Partner”, ”Administrative Expert”, ”Employee Champion” och ”Change 
Agent”. Många inom HR arbetar dock enbart inom någon eller ett par av dessa roller.  
 
Kompetensutveckling och Talent Management 
Som framgått av föregående avsnitt är det viktigt i utvecklandet av en effektiv 
personalfunktion att lyssna på sina anställda (Guest, 2001; McLean, 2006). Utifrån 
studier som gjorts om personalarbete med de anställdas åsikter som grund har områden 
vilka de anställda tycker är viktiga för företag att arbeta mer med synliggjorts. Ett 
sådant område är kompetensutveckling. I Egdar och Geares (2005) studie lyftes av de 
anställda framförallt lärande och utveckling fram som ett område vilket blir allt 
viktigare för att främja organisationens prestation. Studien visade att de anställda i deras 
undersökning var relativt nöjda med HR-arbetet inom de flesta områdena, men att en 
viss oro fanns gällande vissa områden som måste förbättras. Främst var det just 
möjligheter till lärande och utveckling som de anställda ville få mer av och studien 
visade på en stor vilja från de anställda att lära nytt och utvecklas inom olika områden.  
 
Som tidigare nämnts har personalen kommit att bli en av företagets viktigaste resurser 
och därav blir det allt viktigare att ta hand om och utveckla personalen. Hansson (1997) 
menar att en övergång till ett företagande som har människans kompetenser som främsta 
tillgång ställer helt nya krav, både på ledningen och på medarbetarna själva. Nya former 
för strategisk analys och ledning med utgångspunkt i kompetens och lärande är ett 
måste. Enligt Hansson och Nicou (1991) ska personalavdelningen arbeta med att föreslå 
och genomföra åtgärder som leder till att företaget kan få, behålla, engagera och 
utveckla sina medarbetare. I jakten på att förse organisationen med kompetenta 
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medarbetare spelar givetvis rekrytering en stor roll, men även personalutveckling bidrar. 
Personalutveckling är bl.a. utbildning för de anställda, i syfte att ge dem kunskaper och 
färdigheter eller att förändra deras attityder (Granberg, 2003).  
 
Enligt Hansson och Nicou (1991) är en av personalavdelningens stora utmaningar i 
framtiden att arbeta med just kompetensutveckling, men också att arbeta med talangjakt. 
Humankapital, menar de, är en minst lika viktig resurs i företaget som finansiellt 
kapital. Författarna betonar dock att medarbetarna inte är resurser i strikt mening utan 
de besitter talanger som företaget måste anstränga sig för att utnyttja på bästa sätt. 
Armstrong (2003) definierar ”Talent Management” som ”den process som säkerställer 
att organisationen drar till sig, behåller, motiverar och utvecklar de talangfulla personer 
som den behöver” (sid. 387, min översättning). Arbetet med Talent Management syftar 
till att förvärva, ta vara på och ge näring åt de talanger som verkar i företaget, oavsett 
inom vilket område de arbetar. Det handlar alltså inte om att ta vara på talangfulla 
medarbetare i företagets toppskikt utan alla talanger ska tillvaratas. Det konkreta arbetet 
med Talent Management kan bedrivas på olika sätt och ett sådant är att hålla så kallade 
”Talent Audits”, i vilka medarbetare med hög potential identifieras. Dessa får sedan 
hjälp med karriärplanering för att säkerställa att talangerna får relevant erfarenhet. Även 
”coachning” och passande utbildningar ställs till förfogande för att talangerna ska kunna 
axla mer krävande roller i framtiden (Armstrong, 2003). 
 
Organisationsförändring 
En förändring kan enligt Angelöw (1991) definieras som något som ändras från ett visst 
tillstånd till ett annat. En organisationsförändring sker för att organisationsproblem ska 
lösas och för att affärsmässiga fördelar ska nås, t.ex. i form av ökad vinst. Dessa 
fördelar kan bl.a. skapas genom minskad byråkrati, snabbare beslutsfattande och högre 
effektivitet (Kets de Vries & Balazs, 1997). För att skapa organisationseffektivitet, t.ex. 
öka effektiviteten i arbetet, öka marknadsandelen eller förenkla organisationens design 
måste ledningen kontinuerligt arbeta med att förändra och utveckla den egna 
organisationen. Organisationsutveckling handlar idag mycket om att strukturera 
organisationen så att den är bättre anpassad till organisationens strategier och omvärld. 
Detta är viktigt eftersom organisationer står inför ökad komplexitet och snabbare 
omvärldsförändringar (Mohrman et al., 1989, refererade i Cummings, 2004). 
Föreliggande studie handlar om en organisationsförändring i form av en 
omstrukturering, eller en så kallad transformering, och därför avgränsas redogörelsen 
för organisationsförändringar till just dessa områden. Omstruktureringar sker i syfte att 
effektivisera och är ett försök från organisationens sida att öka sin produktivitet och 
överleva på den tuffa marknaden. Denna typ av förändring har omfattande påverkan i 
praktiken, både på individ- och organisationsnivå (Marks, 1994, refererad i Burke & 
Cooper, 2000). Omstruktureringar kan t.ex. handla om centralisering, vilket påverkar 
många anställda genom att rapporteringsvägarna ändras liksom arbetsuppgifter och 
ansvarsområden (Nelson, Cooper, & Jackson, 1995). 
 
Granberg (2003) redogör för Davén och Nilssons (1996) tre viktiga komponenter i en 
förändringsprocess. Den första komponenten innebär att den centrala ledningen enade 
står bakom och driver förändringsarbetet, så att ett helhetsperspektiv fås. Den andra 
handlar om att förändringsarbetet bör drivas i processform så att arbetet även initialt 
involverar alla berörda. Detta ger människor en möjlighet att påverka vilket bidrar till 
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att de känner sig som medskapare till något nytt. Den tredje, och sista, komponenten 
betonar vikten av att utrymme för lärande skapas i förändringsarbetet.  
 
Det är mycket viktigt att ett företags organisationsform är väl anpassad till den 
verksamhet som bedrivs (Granberg, 2003). Ett sätt att omorganisera en företagsfunktion 
på är genom en så kallad transformering. En transformation kan definieras som ”en 
förändring i någontings form, struktur eller natur” (Beckhard, 1992, sid. 95, min 
översättning). En organisationstransformation bygger på vetenskapliga teorier, 
värderingar, strategier och tekniker och den syftar till en planerad förändring av 
organisationens vision och arbetssätt. Transformationen syftar även till att förändra de 
anställdas uppfattningar om organisationen, vilket skapar beteendeförändringar i önskad 
riktning och den hjälper organisationen att bli bättre anpassad till omgivningen (Porras 
& Silvers, 1991). En transformation inom ett företag leds av företagsledningen vilken 
följer en viss modell som möjliggör för dem att följa och leda förändringsprocessen. Att 
implementera en färdig modell på det egna företaget på ett effektivt sätt är beroende av 
företagschefernas förståelse för transformationens natur, innebörden av 
transformationsförändringen, de organisatoriska villkor och beteendemässiga 
förändringar som krävs för att transformationen ska lyckas, samt de utmaningar och 
dilemman som troligen kommer att uppstå i samband med transformationen (Beckhard, 
1992). Enligt Habbel (2002) är en transformation en störning i verksamheten och 
transformationsprocesser kan inte enbart syfta till att bryta upp gamla 
organisationsstrukturer och ersätta dem med nya, utan en transformation måste snarare 
ha som mål att utveckla nya, flexibla organisationer som är utrustade för att underlätta 
framtida förändringar. Habbel anser vidare att en transformationsprocess i mångt och 
mycket handlar om en kommunikationsprocess, och han menar att denna typ av stora 
förändring bara kan lyckas om personerna som är involverade i förändringen är redo att 
acceptera förändring och att aktivt medverka i densamma. 
 
Man kan skilja mellan åtminstone fyra olika typer av organisationsförändringar som kan 
benämnas transformationer (Armstrong, 2003; Beckhard, 1992). Dessa är 1) 
förändringar i vad som driver organisationen, t.ex. om ett företag förändras från att vara 
produktionsdrivet till att bli marknadsdrivet, 2) stora förändringar i sättet att arbeta, t.ex. 
genom införandet av ny teknik, 3) grundläggande kulturella förändringar i normer och 
värderingar, t.ex. genom utvecklandet av en mer kundfokuserad kultur och 4) 
fundamentala relationsförändringar mellan och inom olika delar av organisationen, 
exempelvis genom att nya roller skapas och definieras, att arbetet blir mer 
decentraliserat än tidigare och/eller att strategiskt ledarskap implementeras. Denna 
sistnämnda typ av transformering är det som Ulrichs (1997) modell bygger på, där han 
redogör för hur linjechefer och personalavdelningen tillsammans ska kunna ”mästra” en 
konkurrenskraftig organisation i framtiden. Han anser att en transformation förändrar 
den fundamentala bilden av verksamheten så som den ses av kunder och de anställda. 
 
Information vid förändringsarbete 
Information är någonting centralt vid organisationsförändringar och en förutsättning för 
att förändringen ska lyckas och att dess syfte ska uppnås (Granberg, 2003). Information 
kan ses som en monolog i motsats till kommunikation som kan ses som en dialog och i 
en förändringsprocess är det viktigt att informationsmaterialet kommuniceras 
(Ahrenfelt, 1995). Syftet med information om organisationsförändringen bör vara att de 
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anställda ska förstå orsaken till förändringen, känna sig motiverade att aktivt delta i 
densamma och bidra till skapandet av visioner för framtiden. Hur informationen 
förmedlas och når de berörda kan antas vara avgörande för hur förändringsprocessen 
ska fortgå.  
 
Det är viktigt med ett väl fungerande internt informationsflöde vid en förändring och 
informationen till de berörda bör vara snabb, saklig, rak, ärlig och riklig. Detta är dock 
svårt eftersom man hur man än gör riskerar att få kritik då motstånd mot förändringar 
ofta är stora, dvs. många är negativt inställda ifrån början. En förutsättning för det goda 
förändringsarbetet är vidare att informationen är direkt och öppen. De berörda 
individerna vill gärna ha direkt information om de förändringar som väntar och det är 
viktigt att informationen kommer från någon känd person, t.ex. närmaste chef. Att i 
andra hand, t.ex. via rykten, få reda på förändringen skapar lättare motstånd, jämfört 
med om informationen kommer direkt ifrån de som initierat förändringen. 
Informationen ska dessutom för bästa effekt gärna upprepas och förmedlas flera gånger 
och ett bra sätt är att informera via olika forum (Angelöw, 1991; Granberg, 2003). 
 
Upplevelser av förändring och arbetet efter en sådan 
Vid förändringsarbete visar personalen till en början ofta ett visst motstånd mot de 
förändringar som sker, men detta brukar ändras allteftersom nya möjligheter och större 
effektivitet börjar skönjas ur förändringen. En av ledningens viktigaste uppgifter vid ett 
förändringsarbete är att vara beredd på att hantera reaktioner från personalen och att 
lyssna på åsikter om förändringen (Lindmark & Önnevik, 2006). En organisations-
förändring bidrar till att det invanda och det som tidigare varit tryggt förändras, t.ex. 
arbetsuppgifter och sociala relationer. Detta kan vara en mycket stark påfrestning för 
den anställde, vilket kan liknas vid en kris (Granberg, 2003). Enligt Granberg kan tre 
stadier urskiljas i krisen som kan uppstå vid en organisationsförändring. Det första är 
när den anställde får information om förändringen och då ökar den psykiska 
belastningen vilket leder till att arbetsförmågan minskar eller så reagerar man med 
förnekelse. I det andra stadiet börjar den anställde förstå vad som händer i och med 
förändringen men har svårt att förstå varför. Det är här vanligt med motstånd mot själva 
förändringen och mot ledningen. I det sista stadiet går den anställde mot acceptans och 
positiva aspekter av förändringen blir tydliga för den anställde. Man ser här framåt igen. 
 
Människor reagerar olika på förändring och det tar ofta tid att lära människor nya 
arbetssätt och få dem att förstå och närma sig nya strukturer. Det krävs tålamod och 
noggrann planering i genomförandet av förändringen för att detta ska lyckas och det är 
viktigt att man steg för steg introducerar det nya (Jaffe & Scott, 1998). Granberg (2003) 
beskriver olika typer av reaktioner vid förändringar, exempelvis vid förändrande 
arbetsuppgifter, yrkesroller och kontaktnät. Han menar att medan vissa personer kan se 
en förändring som en möjlighet kan andra se densamma som ett hot. De konstruktiva 
personerna tar tag i att genomföra förändringen för att med positiv förväntan se vad som 
kommer ur den nya organisationen. De förnekande låtsas istället som ingenting, som att 
förändringen inte pågår, och fortsätter att arbeta som förut. De stridande personerna 
däremot agerar mer eller mindre aggressivt. De är negativt inställda till förändringen 
och försöker motarbeta den. Slutligen kan man, enligt Granberg, agera apatiskt med 
handlingsförlamning som följd. Då är man likgiltig och nedstämd och ser inget hopp 
inför framtiden.  
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Företagets personal påverkas alltså av organisationsförändringar och denna påverkan 
har ofta visat sig vara negativ (Ferrie, Shipley, Marmot, Stansfeld, & Smith, 1998; 
Kivimäki et al., 1997). Exempelvis ses inget slut på förändringarna och de anställda 
känner sig maktlösa och att de inte kan påverka tillräckligt. Pågående 
organisationsförändringar är ofta relaterade till negativa känslor eftersom de anställda i 
högre grad känner att de inte kan arbeta professionellt och effektivt. Dessutom upplever 
de ett hot mot sin egen situation och kommande arbete. De negativa känslorna handlar 
även om känslor av orättvisor samt att man saknar stöd och uppskattning från 
organisationens sida (Kiefer, 2005). Individer kan efter en organisationsförändring i 
form av t.ex. en omstrukturering ha en negativ upplevelse av förändringen och därför en 
minskad arbetstillfredsställelse i sitt arbete (Burke, 2001). Omstruktureringar leder till 
en början ofta till motstånd, förvirring och i viss mån minskad effektivitet. Att den nya 
organisationen stämmer överens med organisationens syfte, dess omgivning och 
rådande teknologi är förutsättningar för att omstruktureringen ska lyckas. Även 
huruvida man lyckats implementera den nya strukturen är av stor vikt (Bolman & Deal, 
1995). Trots de nackdelar som finns med organisationsförändringar måste företag idag 
ändå fortsätta att förändras för att kunna överleva och fortsatt vara konkurrenskraftiga 
på marknaden (Nolan & Croson, 1995, refererade i Burke & Cooper, 2000). Viss 
tidigare forskning visar i motsats till ovanstående att det inte är möjligt att generellt dra 
slutsatsen att organisationsförändringar är positiva eller negativa för de anställda. 
Många faktorer kan nämligen ha betydelse för hur de anställda reagerar på förändring 
och olika åtgärder kan neutralisera de negativa konsekvenser som kan komma av en 
förändring. Exempel på sådana åtgärder är t.ex. information om förändringen och socialt 
stöd från arbetskamrater och chefer (Angelöw, 1991; Falkenberg, 2004). 
 
Olika reaktioner och upplevelser av förändring har vidare visat sig vara beroende av 
vilken hierarkisk nivå den anställde befinner sig på i företaget. Enligt tidigare forskning 
(Ivancevich et al., 1982; Swanson & Power, 2001) känner höga chefer generellt sett en 
större kontroll och ett större ägande av förändringen eftersom de i högre grad är direkt 
involverade i genomförandet av densamma. Anställda på lägre nivåer påverkas oftast 
minst eftersom deras dagliga arbete inte påverkas, medan mellanchefer är de som ofta 
påverkas mest av förändringen, eftersom de många gånger hamnar i kläm i och med 
pressen både uppifrån och underifrån från de anställda. Högre chefer är ofta spända på 
förändringens möjligheter medan mellanchefer snarare är arga, deprimerade och trötta 
eftersom de negativa konsekvenserna av förändringarna tynger dem, både psykiskt, 
fysiskt och arbetsmässigt (Burke & Cooper, 2000). Boswells (2006) studie visade att 
anställda som förstår hur de kan bidra till organisationens strategiska mål i högre grad 
känner tillhörighet och det beror troligen på att de är bättre på att arbeta i linje med 
företagens behov. Så är inte fallet för anställda som förstår företagets strategi men som 
inte nödvändigtvis vet hur man ska arbeta efter den. Studien visade även att anställda på 
högre nivåer hade en bättre förståelse för hur de kan bidra till organisationen och det 
hänger ihop med att kommunikationen är bättre på högre nivåer och tenderar att bli 
sämre ju längre ifrån toppen man kommer. Det blir i och med detta svårare för de 
anställda på lägre nivåer att se hur de påverkar organisationen. Även chefers åsikter 
kring organisationsförändringens effekter och upplevelser av företagsvinst till följd av 
förändringen skiljer sig åt beroende på vilken chefsnivå vederbörande innehar (Worrall 
et al., 2000). Åsikter från de individer som varit med och initierat förändringen och 
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således kunnat påverkar den i högre grad, t.ex. personer i ledningen, är mer positiva 
jämfört med åsikter från de som varit förändringsmottagare, dvs. chefer på lägre nivåer.  
 
AstraZeneca och dess personalfunktion 
AstraZeneca är ett exempel på en mycket förändringsbenägen organisation som under 
lång tid kantats av förändringsarbete av olika slag. År 1999 slogs svenska Astra AB 
samman med brittiska Zeneca och sedan dess har stora förändringar genomförts i syfte 
att skapa en enhetlig organisation. Astra och Zenecas olika företagsdelar arbetade på 
olika sätt innan sammanslagningen och dessa har fortsatt att se olika ut. Ett behov av en 
likformig organisation inom företaget AstraZeneca har funnits och även behov av lika 
arbetssätt och tydliga roller har eftersträvats. Som ett led i att skapa en enhetlig 
organisation påbörjades för drygt tre år sedan en omstrukturering av företagets 
personalavdelning, den så kallade ”HR-transformationen”. Bakgrunden till HR-
transformationen var en önskan om förändring både från ledningens håll och från 
personalavdelningen själv. HR-transformationen strukturerades enligt Ulrich (1997), 
eftersom hans modell bedömdes passa väl in på företaget. Omorganisationen befinner 
sig när detta skrivs i sitt slutskede och planeras vara slutförd vid årsskiftet 2006-2007.  
 
Innan HR-transformationen arbetade AstraZenecas personalavdelning på olika sätt 
inom olika delar av företaget. Personalavdelningen fanns centralt och HR-personalen 
arbetade som generalister med lite av allt och med mycket renodlade HR-frågor. Varje 
bolag (site) inom företaget hade sin lokala personalavdelning och respektive sådan hade 
i sin tur egna arbetssätt, processer, avtal och administrativa rutiner. En personalchef 
fanns förr på varje site och denne var med i respektive ledningsgrupp. Idag är 
personalarbetet mer decentraliserat och personalavdelningen representeras på 
ledningsgrupper längre ner i organisationen, närmare kunden. Ett visst mått av 
centralisering finns dock kvar i och med de specialistfunktioner som idag sitter centralt. 
I och med HR-transformationen arbetar idag alla inom HR mer entydigt och på enad 
front både internt inom företaget och gentemot externa kontakter. Ett personalärende 
hanteras idag lika oavsett vilken del i organisationen som ärendet det gäller. 
 
AstraZenecas personalfunktionen är idag organiserad utifrån Ulrichs (1997) 
”fyrrollsmodell” och består således av fyra roller (funktioner). Enligt Gunnar Hector 
(personlig kommunikation, 5 oktober 2006), programdirektör för HR-transformationen 
inom AstraZeneca, benämns personalfunktionens fyra roller som de fyra ”husen”. 
Anledningen till att ”husen” (rollerna) bär engelska namn beror på att AstraZenecas 
koncernspråk är engelska och därför används de engelska namnen också i denna text. 
”Business Partnering” är det första huset och innefattar den del av personalarbetet som 
är förlagt nära den operativa verksamheten genom så kallade ”Human Resource 
Business Partners” (HRBP). HRBPn agerar som partner till linjecheferna för att 
etablera långsiktiga HR-strategier och mål, i linje med verksamhetsplaner. HRBPn 
stödjer cheferna i personalfrågor, samt sitter med i de lokala ledningsgrupperna där de 
arbetar strategiskt. Det andra huset innefattar de så kallade ”Specialist Centers” och 
består av centrala avdelningar som servar hela företaget och erbjuder specialistkunskap 
inom respektive område: ”Staffing”, ”Compensation & Benefits”, ”LabourLaw” samt 
”Learning & Development”. Dessa serviceavdelningar äger de olika processer som 
används inom HR och ansvarar för att hela tiden förbättra HRs produkter och tjänster. 
”Assisted Services” är personalfunktionens tredje hus och fungerar som HRs ansikte 



 13

utåt. Dessa arbetar i nära samarbete med ovan nämnda specialistcenter och innefattar: 
”HR Direkt”, ”PA & Lön” samt ”HR System Support”. Det fjärde, och sista, huset 
består av ”Self-Services”, vilket innebär att personalavdelningens kunder själva 
använder teknologi och intranät för att t.ex. underhålla personuppgifter och för olika 
typer av rapportering. Exempel på ”Self-Services” är det nya personaladministrativa 
systemet HR.1 (HR Desktop). 
 
 

Metod 
 
Undersökningsdeltagare 
Undersökningen gjordes inom avdelningen Sweden Operations på AstraZeneca i 
Södertälje. Jag valde ut tio deltagare för studien och urvalet gjordes utifrån en önskan 
om en bred sammansättning av deltagare och med hänsyn till att deltagarna skulle ha 
arbetat som chefer med personalansvar både innan och efter HR-transformationen. 
Deltagarna valdes utifrån en lista med alla chefer inom Sweden Operations mot 
bakgrund av följande kriterier: kön, ålder, chefsnivå, tid inom företaget och tid som chef 
inom Sweden Operations. En av de tio personer som kontaktades tackade nej på grund 
av tidsbrist. Av de totalt nio deltagarna var fem kvinnor och fyra män och åldern 
sträckte sig mellan 35 till 53 år. Deltagarna var chefer på olika nivåer, en 
produktionschef, tre avdelningschefer, två sektionschefer och tre gruppchefer, och de 
hade olika många underställda (9 – ca 400).  De hade varit anställda olika lång tid på 
företaget, men alla hade varit chefer inom Sweden Operations sedan innan HR-
transformationen. 
 
Datainsamling 
Data samlades in genom kvalitativa intervjuer med de valda deltagarna. 
Personalavdelningen visste om vilka de två första deltagarna var och dessa kontaktades 
initialt per telefon och via mejl av en representant från personalavdelningen. De fick då 
information om undersökningen och tillfrågades om de ville ställa upp i densamma samt 
blev informerade om att jag skulle kontakta dem. Jag kontaktade sedan dessa två samt 
de resterande sju deltagarna per telefon för att presentera syftet med undersökningen 
och för att boka tid för intervju. Vid intervjutillfället gav deltagarna sitt uttryckliga 
medgivande till att intervjuerna fick spelas in för att sedan användas i uppsatsen. 
Deltagarna informerades vid intervjun om att deras deltagande var helt frivilligt och att 
de hade rätt att när som helst avbryta sin medverkan. De fick även veta att allt material 
skulle komma att hanteras helt konfidentiellt och att inget som framkommit under 
intervjun skulle komma att kunna härledas tillbaka till enskilda individer. Vid de två 
första intervjuerna betonades dessutom att jag fått deltagarnas namn av 
personalavdelningen, men att ingen kommer att veta vem som sagt vad i uppsatsen. 
Intervjuerna genomfördes på respektive deltagares arbetsplats, på deras kontor eller i ett 
mindre konferensrum, under hösten 2006. De två första intervjuerna var ca 50 minuter 
långa och de resterande sju intervjuerna tog mellan 30 och 40 minuter. Dessa sju 
byggde på de två första och anpassades för att intervjuerna skulle bli så djupa och bra 
som möjligt. Intervjuerna spelades in med hjälp av en mp3-spelare. 
 
Till grund för tillvägagångssättet vid intervjuerna låg till stor del Kvales bok ”Den 
kvalitativa forskningsintervjun” (1997). Intervjuerna var halvstrukturerade med öppna 
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svar och genomfördes med hjälp av en intervjuguide (se bilaga) som bestod av förslag 
på frågor som hade utarbetats efter min förförståelse i ämnet. Intervjuguiden utformades 
som stöd och hjälpmedel vid intervjuerna eftersom det enligt Hartman (2004) är viktigt 
att förbereda sig väl även om en kvalitativ intervju är relativt fri. Vid intervjuerna 
ställdes inledningsvis några bakgrundsfrågor för att en bild av personen och av dennes 
chefsroll skulle fås. Därefter ställdes frågor rörande deras upplevelser av HR-
transformationen och vad de tyckte om den nya HR-funktionen. För att en inblick skulle 
fås i hur intervjupersonerna tyckte att det konkreta personalarbetet fungerade efter HR-
transformationen jämfört med innan densamma ombads de att svara på frågor rörande 
områdena: kommunikation med HR, frågor kring HRs service samt HRs bidrag till 
verksamheten vid olika personalrelaterade arbetsuppgifter. Frågorna fokuserades på den 
individuella upplevelsen och var av typen ”är du nöjd med HRs samarbete med 
linjeverksamheten?”, ”vad tycker du om HRs tillgänglighet?” och ”vad tycker du om 
HRs bidrag till verksamheten avseende rekrytering?”. Avslutningsvis tillfrågades 
intervjupersonerna om vad de tyckte fungerar bra och vad som kunde förbättras med 
den nya HR-funktionen. I intervjusituationen fungerade intervjuguiden som ett stöd och 
alla frågor ställdes inte, utan följdfrågor och intervjupersonens diskussion låg till grund 
för intervjuns gång. De i förväg valda deduktiva områdena täcktes dock in även om 
utrymme gavs till att induktivt följa intervjupersonens tankegångar och de nya områden 
som kom upp.  
 
Analys  
Det inspelade materialet transkriberades, enligt Kvale (1997), mycket noggrant direkt 
efter intervjutillfällena i syfte att underlätta analysen av intervjuerna. Som analysmetod 
användes en blandning av deduktiv och induktiv tematisk analys och tillvägagångssättet 
följde i stor utsträckning Hayes (2000). Undersökningen var deduktiv så till vida att en 
litteraturgenomgång givit information om hur anställda uppfattar personalavdelningen 
och vilket arbete densamma utför på ett företag. Även teorier om hur förändringsarbete 
kan upplevas inhämtades deduktivt. Induktiv var undersökningen eftersom författaren 
var öppen för att följa intervjupersonens tankegångar och låta detta styra resultatet. Efter 
att de nio intervjuerna transkriberats lästes de grundligt igenom en i taget. Anteckningar 
gjordes i kanten som hjälp för vad varje del handlande om. När alla transkriberingarna 
hade lästs en gång lästes de om flera gånger, var för sig och parallellt, för att en så tydlig 
helhetsbild som möjligt skulle fås, och nya anteckningar gjordes. Anteckningarna 
strukturerades sedan ihop och kategoriserades till generella teman och belysande citat 
markerades för respektive tema. De teman som var mest relevanta genomgick 
ytterligare bearbetning och allt från intervjuerna som var av relevans för just dessa 
teman sorterades in under dessa. Varje valt tema fick till sist en slutgiltig rubrik och en 
beskrivning av vad som ingick under respektive tema, samt att illustrativa citat valdes 
ut. I förekommande fall gjordes citaten om från tal- till skriftspråk, utan att deras 
innebörd förvanskades.  
 
I analysen har sex teman identifierats som på olika sätt visar på hur kunderna upplever 
att personalarbetet fungerar idag, efter HR-transformationen, samt hur själva 
förändringsarbetet upplevdes av kunderna. Fyra av temana visar på hur personalarbetet 
fungerar idag och de resterande två svarar mot upplevelser av förändringsarbetet. 
Temana är till viss del överlappande och ska inte ses som oberoende av varandra. Av de 
teman som urskiljdes ur materialet var tre deduktiva. Dessa var: vikten av 
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kompetensutveckling, bra förändringsarbete men brist på information samt olika 
reaktioner beroende på chefsnivå. Resterande teman var induktiva, dvs. de växte fram 
ur materialet och grundades på deltagarnas diskussion och inte på författarens 
förförståelse. Dessa teman var: effekter av nya roller, effektivare processer och 
tillgänglighet.  
 
 

Resultat 
 
Resultatet redovisas nedan under huvudrubrikerna Personalarbetet idag och upplevelser 
av förändringen. Under varje huvudrubrik redovisas de teman som framkom under 
intervjuerna och som ämnar besvara studiens huvud- respektive delsyften. Temana 
presenteras under respektive huvudrubriker i ordning efter abstraktionsnivå, med det 
mest övergripande temat först. 
 
Personalarbetet idag 
 

Effekter av nya roller. 
Som beskrivits i inledningen har olika roller skapats inom AstraZenecas 
personalavdelning efter HR-transformationen. Av intervjuerna framkom att majoriteten 
av intervjupersonerna, i fortsättningen kallade cheferna, tyckte att denna rollfördelning 
var ett mycket bra inslag i HRs arbete. Några chefer upplevde däremot att 
personalarbetet blivit mer opersonligt efter HR-transformationen och att det på ett sätt 
var bättre förr när man som chef hade en HR-person som man vände sig till och som 
man kände väl. Trots det förstod och accepterade de den nya rollfördelningen eftersom 
de insåg att en person inte räcker till i alla frågor och att en rollfördelning därför krävs. 
Ett flertal chefer menade att HRs arbete idag fungerar på ett bättre sätt jämfört med 
tidigare eftersom olika delar inom HR har fått olika avdelningar. Detta menade de ökar 
effektiviteten i HR-arbetet. Att en specialisering har skett där varje HR-funktion blir 
expert inom sitt område är ett lyckat koncept och något som uppskattades mycket av 
cheferna. En chef lyfte fram Learning & Development som en mycket lyckad funktion 
eftersom de har en stor bredd i sitt utbud av kurser och utbildningar och eftersom man 
som chef därifrån kan få mer stöd idag jämfört med tidigare gällande 
kompetensutveckling. HRBP-rollen (Human Resource Business Partner-rollen), 
Staffing och Compensation & Benefits var ytterligare några av de funktioner som 
framhölls som mycket lyckade och uppskattade.  
 

Man har en tydlig tjänstepalett inom HR [...] man har de här Human Resource 
Business Partners, man har Staffing, man har Learning & Development, man har 
Compensation & Benefits och man har HR Direkt och så, så man har en tydlig 
organisation. Man blir ju mer professionell och specialiserad inom sina saker och 
man har möjlighet att utveckla sina förmågor inom dom här delarna. 

 
Flera chefer framhöll vidare hur positivt det har varit att HRs nya roller har tydliggjorts 
på ett bra sätt och att det idag är lätt att veta vart man ska vända sig i olika HR-ärenden. 
De menade att man vet när en fråga kan ställas till exempelvis HR Direkt eller när den 
måste gå via HRBP eller någon specialistfunktion.  



 16

Tydligheten för mig är att de [HR] finns och jag vet vart jag ska höra av mig. 
Alltså, det är väldigt tydligt för mig när jag ska använda mig av HR Direkt och när 
jag ska använda mig av min Human Resource Business Partner och när jag ska 
använda mig att Learning & Development. Det är extremt tydligt, alltså där går 
man aldrig fel. 

 
En av cheferna hade dock önskat att den nya organisationen hade presenterats mer 
gällande vem som gör vad och vilka krav man som chef kan ställa på HR. Denna chef 
ansåg att det var lättare förr när man bara behövde vända sig till en HR-person. Mer 
kring detta redogörs det för under temat ”bra förändringsarbete men brist på 
information” nedan. Flera chefer uttryckte även en positiv inställning till att det idag 
finns flera forum att vända sig till eftersom man som chef då kan vända sig till någon 
annan person eller annan avdelning för att fråga samma sak i hopp om att få mer 
uttömmande svar. Tillgängligheten kan på detta sätt sägas ha blivit bättre menade 
cheferna. HRs tillgänglighet beskrivs mer ingående senare, under temat med samma 
namn. HR Direkt nämndes flera gånger under intervjuerna enbart i positiva ordalag, av 
de chefer som utnyttjat resursen. Två av cheferna hade haft mycket lite eller ingen 
kontakt alls med HR Direkt. De som utnyttjat tjänsten tyckte att det var mycket bra med 
ett forum dit man kan vända sig i alla möjliga ärenden och att de i sin tur kan bolla en 
vidare till rätt ställe, om de inte själva kan lösa problemet direkt. Vid generella HR-
frågor poängterades dock att HR Direkt oftast kan ge ett snabbt och professionellt svar 
rakt över telefon. Enda nackdelen med HR Direkt var att de inte alltid kan svara på mer 
specifika HR-frågor vilket bidrar till att det är lätt att man som chef alltid frågar HRBP 
eftersom deras kompetens generellt sett är större.  
 

Jag tycker att man har fått mycket mer tillgänglighet, som jag sa, med HR Direkt 
[...] man får ett bra svar, man får ett snabbt svar, det är över förväntan med den 
hanteringen. Jag tycker att den är jättebra och då kan man ju ägna dom andra 
frågorna tid på HRBP, så jag tycker det är bra. 

 
När det gäller samarbetet mellan HRs olika delar (funktioner) var samtliga chefer 
generellt sett nöjda. Vissa tyckte att det var svårt att säga något om hur samarbetet 
fungerade men de antog att det är bra eftersom inga brister gällande samarbetet hade 
upplevts. Cheferna menade att HR verkar ha bra koll på vad de olika HR-funktionerna 
arbetar med och erbjuder för tjänster. Något som särskilt lyftes fram som positivt var 
HRBPns nära samarbete med sin Staffing Partner, vilket uppskattades mycket av 
cheferna eftersom en stor del av deras kontakt med HR handlar om just 
rekryteringsärenden av olika slag. En chef hade dock upplevt brister i detta samarbete i 
samband med en känslig rekrytering till en högre chefsposition. Vederbörande ville inte 
lämna över ärendet helt och fullt till Staffing på grund av känsligheten och eftersom 
HRBPn redan var väl insatt i avdelningens arbete och krav på rekryteringen kändes det 
fel att lämna över till Staffing. Chefen var tvungen att dra ärendet på flera håll och 
chefen upplevde inte att Staffing fick den inblick som HRBPn redan hade. I detta fall 
hade det varit bra om Staffing och HRBPn hade kunnat samarbeta mer i 
rekryteringsprocessen. Ytterligare ett av flera chefer nämnda förbättringsområden är att 
det vore önskvärt att Staffing får en bättre inblick i Talent Management-processen, 
eftersom det i viss mån skulle förbättra arbetet med bemanningsplanering. (Mer om 
Talent Management återfinns under temat ”vikten av kompetensutveckling” nedan). 
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Inom de områden där samarbetet brister menade flera chefer att det säkert beror på att 
den nya organisationen ännu är så ny.  
 

Staffing-medarbetaren har ingen insyn i Talent Management-processen. Ska man 
jobba med Staffing ska man kunna veta också, har vi några talanger? Inte bara om 
vi har några omplaceringar eller rehabfall eller så utan vad har vi för talanger att 
ta vara på. Att de har makten, att de får den makten och inte är en administrativ 
funktion. 

 
HRBP-rollen omnämndes av samtliga chefer som en mycket viktigt och väl fungerande 
roll. Cheferna såg positivt på rollen som ett filter in i HR-organisationen och de tyckte 
att det är bra att ha en särskild HR-person att vända sig till i specifika HR-frågor. Alla 
chefer upplevde att stödet och den hjälp man fick av sin HRBP var mycket bra. Positivt 
menade de också var att HRBPn fungerar som en strategisk partner som arbetar nära 
verksamheten. En chef uttryckte dock att HRBPn borde kunna bidra mer inom andra 
områden än sitt eget och utmana cheferna i deras arbete. Vederbörande medgav dock att 
en del ansvar i verkliggörandet av detta ligger på cheferna själva eftersom de måste 
släppa in HR mer i det strategiska arbetet.  
 

Gällande de här Business Partners, där tycker jag att man kan få, som chef, ganska 
mycket stöd och hjälp, ja, om man har frågor och så där, det kan gälla både 
personalbitar och ledarskap. 

 
Ja, men det är nog bra generellt, sen kan de [HRBP] nog bidra ännu mer utanför 
sin egen roll och sitt skrå så att det inte blir att de sitter tysta, utan meningen är ju 
att de ska bidra och utmana oss i utvecklingen av verksamheten generellt. De kan 
nog göra mer och vi kan nog också låta dem göra mer och involvera dem mer och 
inte bara säga att ”du tar dom grejerna för det är HR”. 

 
HRBPns delaktighet i ledningsgrupperna ute i organisationen upplevdes som mycket 
positiv av de chefer i vilkas ledningsgrupper HRBPn satt med. Två av cheferna hade 
inte varit med om att HRBPn satt med som en del av ledningsgruppen eller så hade 
hon/han bara suttit med någon enstaka gång. En av dessa önskade dock se mer av det 
för att personalrelaterade frågor ska kunna tas upp effektivt, medan den andra tyckte att 
det lät som resursslöseri att låta HRBPn sitta med i ledningsgruppen. Av de resterande 
sju cheferna som alla tyckte att det var bra att HRBP satt med i ledningsgruppen tyckte 
alla att det är bra att alla mötesdeltagare kan bidra med sina unika erfarenheter. Att HR 
är representerade och kan fungera som bollplank i såväl HR-frågor som 
arbetsstrategiska frågor sågs som ett positivt tillskott. Vikten av HRs insyn i den 
löpande verksamheten betonades dock för att detta samarbete ska fungera optimalt och 
detta tyckte man var något som hade blivit mycket bättre efter HR-transformationen.  
 
Flera av cheferna betonade att det är viktigt att HRBPn är öppen och aktiv i sitt arbete 
och inte enbart fungerar som ett passivt filter in i HR-organisationen. Några av cheferna 
hade erfarenhet av att ha arbetat med flera olika HRBP och de betonade i samband med 
det hur viktig personligheten är i rollen som HRBP. HRBP-rollens strategiska karaktär 
kräver vissa personlighetsdrag, t.ex. en öppen attityd och att man kan föra en öppen 
dialog med sina respektive linjechefer. I vissa avseenden upplevde cheferna att deras 
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arbete skulle fungera bättre om de kunde kontakta en annan HRBP. Vid kontakt med sin 
HRBP skiljer sig svaren åt beroende på vem som är ens HRBP och kvalitén på hur 
servicen levereras kan variera. Även handläggningstiden varierar mycket beroende på 
vem man som chef hamnar hos. Cheferna påpekade dock att de oftast är nöjda med de 
svar som de tillslut får från HR. De chefer som hade erfarenhet av att ha arbetat 
gentemot flera olika HRBP beskrev hur relationen mellan chef och HR blir lidande om 
personkemin inte fungerar och om man som chef inte upplever att HRBPn fullgör sin 
roll som strategisk partner till verksamheten. Effektiviteten vid t.ex. lönebildnings-
processen blir lidande om man som chef inte får inblick i hur arbetet bedrivs och 
cheferna menade att det är viktigt att HR-personalen förstår vikten ett gott samarbete. 
 

Utav de här två [HRBP] som jag har haft mycket kontakt med så har den ena haft 
en större fingertoppskänsla för vad man själv ska ta på sig och utreda och komma 
tillbaks till och den andra då har inte tagit tag i speciellt många frågor själv utan 
styrt en att man ska kolla på andra delar av organisationen för att själv söka det 
svaret. 

 
Effektivare processer. 

De processer som används inom olika HR-områden tyckte majoriteten av cheferna hade 
förbättrats och förenklats i och med HR-transformationen. Flera av cheferna tyckte att 
det var bra att så mycket finns elektroniskt på datorn idag jämfört med förr. Det 
upplevdes även bra att enhetliga processer har utarbetas så att alla arbetar på samma sätt 
oberoende av vart i organisationen man befinner sig. Cheferna framhöll att arbetet vid 
t.ex. anställningsärenden fungerar smidigt idag och en förbättrad insyn i personalarbetet 
har kommit till stånd. Nya forum har skapats med vilkas hjälp cheferna har fått en större 
inblick i HRs arbete och möjligheterna för cheferna att själva delta i det aktiva arbetet 
har ökat. Som exempel nämndes det nya personaladministrativa systemet HR Desktop, 
som cheferna till stor del upplevde underlättade deras arbete gällande HR-frågor. Även 
utbildningarna som tillhandahållits för cheferna i de nya systemen upplevdes främst 
som positiva av de chefer som genomgått dem.  
 

Vi har ju slagit ihop Operations [den del inom AstraZeneca som sysslar med 
produktion] tre olika [bolag] och jag kan tänka mig att det blir mer lika nu, att vi 
ger mer samma budskap på olika frågor och sådär. Och jag tycker att det är bra att 
allt kring personal ligger i datorn så att det uppdateras där. 
 
Jag var just på utbildning för den här HR Desktop idag och man har ju jobbat för 
att förenkla alla processer, att försöka förenkla rehabiliteringsprocessen osv. så att 
jag tycker att det är positivt, till det bättre. 

 
Även om effektiva processer har utarbetats i samband med HR-transformationen ansåg 
några chefer att vissa administrativa system borde kunna förbättras ytterligare, t.ex. i 
samband med framtagandet av statistik. Man menade att de system som finns gällande 
det idag stödjer inte cheferna fullt ut och de flesta chefer uttryckte en önskan om att 
kunna få statistik gällande t.ex. löner och sjukfrånvaro mer löpande samt mer 
information kring var statistiken egentligen säger. Cheferna poängterade dock att detta 
var något som saknades även innan HR-transformationen, men det är ändå något som 
efterfrågas idag. Flera chefer hade förhoppningar om att statistikrapporteringen skulle 
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bli bättre när arbetet med HR Desktop kommit igång fullt ut och de trodde att det 
kommer att bli bättre och bättre.  
 
Som nämnts i föregående tema påverkar HRs nya rollfördelning hur personalarbetet 
bedrivs. Cheferna menade att effektiviteten inom de olika områdena ökar eftersom de 
kan specialisera sig och kontinuerligt utveckla metoder och processer som anpassas 
efter vilka behov som finns. Något som upplevdes som särskilt positivt var Staffings 
arbete med att tekniskt möjliggöra för cheferna att ta del av de olika stegen i 
rekryteringsprocessen. Som chef ville man inom vissa områden, mer än andra, ha insyn 
i personalarbetet gällande den egna avdelningen och förbättrade processer som 
möjliggör detta uppskattades mycket. Flera chefer redogjorde för hur rekvisitioner 
tidigare kunde fastna i den administrativa hanteringen men tack vare att arbetet idag 
sköts elektroniskt händer inte detta och därför fungerar arbetet idag mycket bättre.  
 

Saker som har förbättrats kraftigt mot förr, det tycker jag väl är just vid 
anställningsprocessen, där man har ett eget bibliotek med alla ansökningar, alla 
ansökningar kommer in elektroniskt och är man då proaktiv själv och stakar upp 
hur den här anställningsprocessen ska se ut [...] då kan en anställning komma 
väldigt snabbt till stånd jämfört med tidigare. 

 
Av intervjuerna framkom även att cheferna var mycket nöjda med hur Staffing arbetade 
med rekrytering idag och det schema som de utarbetat och följer bidrar till en stor 
effektivisering. Det faktum att Staffing idag håller i alla trådar och koordinerar 
rekryteringsprocessen var mycket uppskattat av samtliga chefer. En chef gav dock 
uttryck för en nackdel med Staffings arbete och menade att även om det är bra att de blir 
specialiserade inom sitt område så finns det risk för att man som chef inte kan vara med 
och styra arbetet på samma sätt som tidigare och det är ju inte säkert att de i den totala 
”Staffinghanteringen” arbetar med just deras ärende, som kanske borde vara prioriterat. 
 
Av intervjuerna framkom vidare att rehabiliteringsprocessen har blivit bättre jämfört 
med innan HR-transformationen och en anledning till det menade cheferna berodde på 
en mer strukturerad hantering idag jämfört med tidigare. De menade att själva processen 
har blivit bättre och det är bra att stora delar sköts elektroniskt. De flesta cheferna 
uttryckte dock att för mycket arbete läggs på cheferna i rehabiliteringsprocessen och de 
ifrågasatte om det verkligen var chefernas sak att driva arbetet så som de gör idag. 
Cheferna var visserligen överens om att ansvaret för rehabiliteringsprocessen ligger på 
chefen, men en oro fanns gällande hur bra arbetet genomfördes eftersom cheferna inte 
upplevde ett tillräckligt stöd från HRs håll. En chef betonade att 
rehabiliteringsprocessen idag tar för lång tid och att cheferna varken har tid eller 
kunskap att genomdriva en rehabiliteringsprocess på ett effektivt sätt.  
 

Det ställs väldigt mycket krav på att koordinera ärendet och drivet i den här 
rehabiliteringsprocessen är från chefen. Det är chefen som ska hålla ihop det här 
och det är i de allra flesta fall en ”happening” som händer då och då och inte 
speciellt ofta och chefen är ju liksom inte anställd för att vara duktig på att 
koordinera sådana här saker och då tycker jag att vi ibland lägger lite för stort 
ansvar på cheferna och att vi skulle behöva någon som är lite mer kompetent och 
duktig och kan hjälpa chefen och stödja. 
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En sak som flera chefer sa sig uppskatta mycket var den ökade insynen i personalarbetet 
som finns idag och de menade även att samarbetet mellan chefen och HR fungerar bra. 
Att använda sig av olika samarbetsformer för att effektivisera arbetet och tillsammans 
nå ett så bra resultat som möjligt var önskvärt från chefernas håll och inom vissa delar 
har detta arbete redan kommit igång bra. Som chef sa man sig vilja kunna påverka 
medarbetarnas situation genom ett aktivt samarbete med HR. Efter en genomförd 
lönebildningsprocess beskrev en chef arbetet så här: 
 

Då hade vi en väldigt öppen process, det var chefer från fem olika områden och 
HR och vi mappade upp så att säga strukturen, både internt och externt och det 
var nog första gången som jag fick den insynen i hur lönestrukturen var och vilka 
skillnader det är. Syftet med det är ju att man ska, med arbetsgivarhatten på sig, 
mappa in personer i rätt fack så att man inte får en felaktig lönebildning, varken 
för låg eller för hög rent strukturellt. Så det arbetet har fungerat jättebra. 

 
Tillgänglighet. 

Hur personalarbetet upplevdes fungera efter HR-transformationen kan även förklaras 
utifrån upplevelser av tillgänglighet. De intervjuade cheferna upplevde god 
tillgänglighet i vissa avseenden, medan det i andra fall finns brister i tillgängligheten. 
Generellt sett var tillgängligheten dock något som samtliga chefer tyckte borde 
förbättras. Cheferna poängterade dock att tillgängligheten var acceptabel så till vida att 
när de skickar en fråga så får de alltid ett svar även om det ibland kan ta lite för lång tid. 
Även när ett ärende är brådskande eller av viktig karaktär så finns HR alltid till hands 
och ställer upp. Cheferna upplevde således att det främst är den generella, personliga 
tillgängligheten som borde bli bättre, dvs. att personerna man söker i större grad ska 
finnas på plats när man som chef söker dem. HR Direkt är däremot en del som har 
bättrat på HRs generella tillgänglighet och cheferna tyckte att det är bra att det finns ett 
forum som kan kontaktas i alla typer av frågor, även om tjänsten utnyttjas i olika stor 
utsträckning bland cheferna. Staffing Center är en annan HR-funktion som flera chefer 
upplevde har en god tillgänglighet. Positivt gällande tillgängligheten var även att det 
idag finns en större möjlighet att vända sig till andra avdelningar för att söka svar på 
frågor som man inte får svar på från ett visst håll, eller som man inte är tillräckligt nöjd 
med. Flera chefer menade att det upplevdes som mycket positivt att man som chef kan 
fråga flera personer om samma sak eftersom det stärker kvalitén på svaren som fås och i 
förlängningen även arbetet med HR-frågor. Nackdelen med det nuvarande rollsystemet 
menade flera chefer dock var att vissa ärenden med tillhörande frågor måste gå via 
HRBP, vilket är något som bidrar till att systemet kan uppfattas som trögt.  
 
Brister gällande tillgängligheten finns enligt samtliga chefer främst på HRBP-nivå. Av 
intervjuerna framkom att det är svårt som chef att få tag på sin HRBP utan denna måste 
ofta återkomma när den har tid. HRBPn upplevdes av cheferna vara hårt belastad och 
verkar ha mycket att göra. Cheferna betonade trots dessa brister att man alltid får ett bra 
svar tillslut, även om man som chef skulle önska en snabbare återkoppling och en större 
tillgänglighet.  
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Alltså det enda som jag inte är helt nöjd med, det är så att säga Business Partnerns 
tillgänglighet. För den är liksom ganska låg då, samtidigt som jag sa förut att när 
det verkligen är något viktigt, då kommer frågan upp, men det är kanske svårt att 
få tag i dem. HR Direkt däremot, det är en suverän service, som man kan ringa 
upp och få snabba svar. 

 
Ytterligare ett problem som flera chefer har uppmärksammat gällande tillgängligheten 
är att det saknas ”back-up” för varandra inom HR och då främst på HRBP-nivå. 
Cheferna önskade att HR, med sin stora organisation, på ett mer effektivt sätt skulle 
kunna stötta varandra när vissa avdelningar är hårt belastade. HRBP och Staffing är två 
roller som av cheferna upplevdes ha varit, och kanske fortfarande är, överbelastade i 
och med genomförandet av HR-transformationen. Flera chefer hyste förståelse för att 
det inte alltid kan vara lätt att som HRBP vara tillgänglig med tanke på hur mycket de 
har att göra. En chef betonade i samband med dessa brister dock att HR har väldigt bra 
assistenter som ofta kan hjälpa till, även om man kanske hellre skulle vilja ha kontakt 
med en HRBP. 
 

Jag tror att den [tillgängligheten] skulle kunna förbättras. Just när det gäller på 
Business Partner-nivå, att ha back-up och så för varandra. Så att man alltid har 
någon att kontakta utöver HR Direkt. [...] Att man ökar den flexibiliteten för oss 
kunder. 

 
Som det är nu så är ju Human Resource Business Partnern en länk mot väldigt 
många och då blir ju tillgängligheten lidande. Däremot brukar det ifrån att man 
har sökt någon tills man har fått en kontakt inte ta så jättelång tid. Men det kan 
vara svårt att få direktkontakten. 
 

Vidare är det är inte bara tillgängligheten att få tag på en specifik HR-person som 
efterfrågades av cheferna utan även tillgänglighet på viss kompetens tyckte flera chefer 
saknades. Cheferna menade att mycket av den efterfrågade kompetensen finns, men att 
den inte är tillräckligt utbredd. Exempelvis önskades större kompetens till fler inom HR 
kring områdena kompetens- och grupputveckling, eftersom man som chef ville att det 
skulle finnas en möjlighet att arbeta med medarbetarutveckling även i fungerande 
grupper. Resurserna upplevdes av cheferna endast räcka till för de grupper inom vilka 
det redan finns inneboende problem. Att sprida och tillgängliggöra viss kompetens 
menade cheferna skulle kunna var till förmån för hela företaget. Flera chefer erkände i 
sammanhanget dock att de inte i alla lägen kollat upp vad HR verkligen har att erbjuda. 
Det är lätt, menade de, att man som chef ibland förväntar sig att tjänsterna ska serveras 
en, utan att man själv kollat upp och efterfrågat tjänsten eller kompetensen. 
 

Där [inom kompetens- och grupputveckling] har de väl också en personlig 
kompetens som ofta är väldigt efterfrågad. Vissa inom HR har jobbat med det, 
men sen har vi inte haft problem i min grupp och då har man inte fått den 
prioriteringen. Och den kompetensen är väldigt efterfrågad. Så där skulle jag 
gärna se att fler kunde hjälpa till ifrån HR. 

 
En chef uttryckte vidare att kompetensen inom HR kan vara väldigt varierande och 
vederbörande saknade HR-personal som har erfarenhet från den operativa 
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verksamheten. Av intervjuerna framkom att flera chefer saknade verksamhetserfarenhet 
bland HR-personalen, men flera av dem hyste tillförsikt eftersom de menade att detta 
troligen kommer bli bättre och bättre i och med att HRBPn idag i större grad sitter med 
på ledningsgruppsmöten ute i verksamheten. 
 

Vikten av kompetensutveckling. 
Avseende hur HRs arbete fungerar idag, efter HR-transformationen, upplevde cheferna 
att det har blivit bättre inom många områden, t.ex. i arbetet med rekrytering och i arbetet 
med grupp- och kompetensutveckling. Inom det senare nämnda området tyckte cheferna 
dock att mer måste göras och att arbetet måste bli ännu bättre. Som ett centralt framtida 
arbetsområde för HR-funktionen betonade samtliga intervjupersoner vikten av en 
effektiv och konkurrenskraftig kompetensutveckling för medarbetarna. Cheferna tyckte 
att HRs viktigaste arbete ligger i att arbeta med att behålla och utveckla kompetenta 
medarbetare. Ett flertal chefer uttryckte att arbetet kring dessa frågor har blivit tydligare 
nu efter HR-transformationen. De menade att HR är på rätt väg, bl.a. i och med 
avdelningen Learning & Development som erbjuder bra hjälp och stöd, men mycket 
inom området kan fortfarande förbättras. Flera chefer uttryckte även en önskan om ännu 
mer stöd till cheferna i arbetet med kompetens- och grupputveckling.  
 

Det [arbetet med kompetens- och grupputveckling] är väl kanske tydligare nu. Just 
att man kan ta in Learning & Development i olika utvecklingsfrågor för grupper 
och så, så att de finns ju där som en resurs. På det viset är det väl bättre. Förut var 
det nog beroende på vad som fanns, och vilka förmågor olika HR-personer hade. 

 
Ytterligare ett positivt steg i rätt riktning i arbetet med att stärka upp organisationen 
med rätt kompetens menade flera chefer är det faktum att HRBPna idag sitter med i 
ledningsgrupperna vilket är bra eftersom de då får en bättre inblick i vad respektive 
grupp eller avdelning efterfrågar. Det blir då lättare för HR att gå in och stödja olika 
grupperingarna med de resurser som de ser efterfrågas. Av intervjuerna framkom vidare 
att majoriteten av cheferna upplevde att arbetet med kompetensutveckling inom vissa 
områden har förbättrats på senare år och ett exempel är Talent Management-processen. 
De flesta chefer som medverkat i Talent Management-processen menade att idén med 
processen är god och att arbetet med densamma blir bättre och bättre. Några chefer 
uttryckte dock en osäkerhet kring hur själva processen egentligen ska bedrivas och ett 
ökat stöd och en större styrning från HRs håll efterfrågades. 
 

Det är bra att ha en sådan [Talent Management] process och jag tycker att den blir 
bättre och bättre men jag tycker att HR är lite diffusa i sitt sätt att jobba där. Vad 
är en talang och hur ska man bedöma? Det tycker jag är lite diffust. Man skulle 
behöva mer stöd där som chef.  

 
En nackdel med Talent Management-processen menade flera chefer var att man som 
chef inte vet vad som händer efter det att talangerna lyfts fram. Cheferna tyckte att HR 
tillsammans med cheferna måste arbeta mer med talangerna och deras utvecklingsplaner 
och se mera framåt för att processen ska uppnå sitt syfte. Idag menade de att det känns 
som att arbetet bedrivs men det händer inte så mycket i slutänden. Ett förslag som flera 
chefer föreslog som en förbättringsåtgärd när det gäller kompetensutveckling och Talent 



 23

Management var att låta personalen på Staffing få en större inblick i Talent 
Management-processen och i arbetet med de framlyfta talangerna.  
 

I Talent Management-processen, där åläggs det oss som chefer att lista eventuella 
talanger och få upp de i olika register och sådana här saker och där känner jag 
kanske en osäkerhet i hur mycket man använder och utnyttjar de delarna, i 
rekryteringsdelar och i rekryteringsprocessen. [...] Det är mer ungefär som en 
budget, att vi har de här talangerna rätt mycket i en låda och det är ingen som 
ropar efter dem, ingen som tittar aktivt i den och går igenom och så. Så det är väl 
ett ganska statiskt dokument. 

 
Något som majoriteten av cheferna tyckte var bra vid framtagandet av talanger är 
HRBPns aktiva medverkan när potentiella kandidater diskuteras. Samtidigt som 
framtagandet till största del alltså upplevdes fungera bra är cheferna besvikna när det 
gäller hur talangerna sedan tas till vara. Uppfattningen är att Staffing-personalens 
inblick i vilka talanger som företaget har är bristfällig. Detta menade vissa bidrar till att 
nyttjandet av hela företagets kompetens inte utnyttjas till fullo. HRs arbete på denna 
punkt önskas bli bättre. En chef ställde sig däremot frågande till om Staffing verkligen 
ska ha inblick i vilka talanger som finns och menade att Talent Management-processen 
snarare borde fungera enbart som ett ledningsverktyg. Vederbörande menade att det är 
chefens ansvar att planera för talangerna och placera dessa där de anser det behövas.  
 
Upplevelser av förändringen  
 

Bra förändringsarbete men brist på information. 
Förändringsarbetet i samband med HR-transformationen upplevdes av samtliga chefer 
som bra. De flesta cheferna tyckte sig inte ha märkt av själva förändringen så mycket 
mer än att vissa rutiner har ändrats, de flesta till det bättre. En chef uttryckte sig på 
följande sätt på frågan hur förändringen har upplevts: ”Jag har upplevt förändringen bra, 
alltså jag har inte märkt så mycket så då är det väl ett tecken på att det har gått ganska 
bra”. 

 
Något som flera chefer upplevde som ett problem under förändringen och efter 
densamma var att det ibland var svårt att hänga med i de administrativa ändringarna 
som följde av förändringen. Det kunde t.ex. handla om byte av mallar och formulär som 
det har varit svårt att anpassa sig till och i viss mån tyckte cheferna att informationen 
var bristfällig kring de nya rutinerna. Dessutom upplevdes det som svårt att få tag på 
någon från HR att fråga när osäkerhet har uppstått. Flera chefer hade under själva 
förändringen upplevt brister i HRs tillgänglighet. Cheferna uttryckte att HR verkar ha 
haft väldigt mycket att göra i och med förändringen och särskilt HRBPna har varit 
involverade i många olika delar. På grund av detta har det ibland tagit tid att få svar på 
frågor under förändringen, vilket har varit en nackdel i förändringsarbetet. 
 

Sen har jag en bild av att HR har haft väldigt mycket att göra under den perioden 
[förändringsperioden] och ibland tror jag att de har, just HRBP, varit involverade i 
väldigt mycket frågor, som har gjort att det ibland har upplevts tagit en väldig tid 
att få svar på vissa frågor.  
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Under förändringsarbetet med att genomdriva HR-transformationen och i kölvattnet 
efter detsamma tyckte många chefer att informationen var bristfällig. Information 
menade flera chefer har saknats både under själva förändringsarbetet kring vilka 
förändringar som ska göras och efter att förändringen skett kring hur HR-arbetet nu ska 
bedrivas. En chef påstod sig i stort sett inte ha hört någonting alls om vilka förändringar 
som skulle komma att ske och då är det svårt att vara delaktig i förändringsarbetet 
menade chefen. Merparten av cheferna tyckte dock att den viktigaste informationen 
hade kommit fram och att man visste hur HR nu skulle komma att arbeta osv. En yngre 
gruppchef påpekade att man inte vill ha för mycket information heller utan det räcker 
med att allting fungerar och eftersom vederbörande tyckte att arbetet fungerade bra så 
saknades inte information. En annan chef betonade att den information som finns via 
intranätet är fullt tillräcklig och bra om man undrar någonting. Flera chefer betonade att 
det ligger på chefens ansvar att ta reda på sådant som man inte förstår eller undrar över 
och det är inte bara HRs fel om cheferna inte vet hur de ska arbeta kring vissa frågor.  
 
Av intervjuerna framkom att samtliga chefer, trots att vissa ansåg att informationen 
varit tillräcklig, tyckte att HR skulle kunna bli bättre på att informera om och redovisa 
sitt eget arbete gällande vad de gör och vad de har att erbjuda. De chefer som inte varit 
nöjda med informationen under förändringsarbetet tyckte att den nya organisationen 
borde presenteras mer och vad de nya HR-rollerna innebär borde tydliggöras. De 
menade att det är svårt att som chef veta vilka krav som kan ställas på HR och vilka 
resurser det är meningen att HR ska förse cheferna med. Cheferna ansåg att HR borde 
sälja in mer vilka tjänster de kan hjälpa till med genom att informera mer kring hur de 
arbetar. Helst borde någon från HR genom personlig kommunikation presentera den 
nya organisationen, ansåg en chef, eftersom ”det är ingen som hinner och orkar läsa vad 
som står på hemsidor”. Tidsbrist uppgavs av flera chefer vara en orsak till varför det i 
vissa avseenden varit svårt att ta till sig information kring förändringen. Det finns helt 
enkelt inte tid till att läsa in sig på hur HR arbetar, menade cheferna.  
 

Jag känner nog lite att jag tror att det vore bra om de [HR] gick ut och 
presenterade lite kring organisationen mer. Jag känner lite att jag inte riktigt vet 
hur det funkar. Det är mitt i ett kaos känns det som så jag är nog lite osäker på 
rollerna. De kanske skulle sälja in mer vilka tjänster de kan hjälpa till med, det 
tror jag vore bra. 

 
De högre cheferna som intervjuades tyckte att de varit tillräckligt informerade om HR-
transformationen och hur den nya HR-organisationen skulle se ut. De lägre cheferna 
uttryckte däremot i högre grad ett missnöje gällande informationshanteringen. En 
avdelningschef sade sig själv ha blivit välinformerad kring förändringen eftersom 
vederbörande haft förmånen att sitta med högt upp i flera ledningsgrupper. 
Avdelningschefen trodde däremot att chefer på lägre nivåer tyvärr inte får samma 
information och förståelse för förändringen eftersom informationen inte når ut 
tillräckligt långt i organisationen.  
 

Olika reaktioner beroende på chefsnivå. 
Av intervjuerna framkom att samtliga chefer tyckte att personalarbetet överlag har blivit 
bättre efter de förändringar som skett i och med HR-transformationen. Främst var det 
HRs nya rollfördelning som av cheferna framlyftes som positiv, men även det ökade 
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stödet ifrån HRs sida i arbetet med t.ex. rekryteringar har uppskattats mycket av chefer 
på samtliga chefsnivåer. Även om personalarbetet alltså generellt sett upplevdes ha 
blivit bättre tyckte många chefer, främst på lägre chefsnivå (sektionschef och 
gruppchefsnivå), att för mycket arbete och ansvar har lagts på cheferna. Ansvaret för de 
specifika HR-ärendena läggs mer och mer på cheferna och de känner ofta att de inte har 
tillräckliga resurser, varken kompetensmässiga- eller tidsmässiga-, att arbeta effektivt 
med dessa ärenden. Flera chefer betonade dock att de håller med om att det är chefens 
ansvar men att det är synd att det inte finns större resurser till att göra mer. Majoriteten 
av de gruppchefer som intervjuades upplevde att det idag finns mindre resurser från 
HRs håll att tillgå jämfört med innan HR-transformationen och de ansåg att de fick mer 
hjälp och stöd ifrån HR förr. En gruppchef uttryckte sin reaktion på förändringen på 
följande sätt: 
 

Det är lite ont om tid och det känns som att det läggs mycket på oss chefer. Vi ska 
göra mer och mer och vi blir mer och mer pressade från alla håll. Man får idag 
själv göra sådant som man fick hjälp med förut. Ja, jag tycker att det blir tyngre 
för cheferna, man fick mer hjälp förut. 
 

Chefer på högre nivåer (produktions- och avdelningschefer) uppskattade i högre grad 
jämfört med chefer på lägre nivåer HR-funktionens nya roller och de såg det som mer 
positivt att varje avdelning på detta sätt kan bli specialist inom sitt område. De högre 
cheferna upplevde även en större tydlighet kring vad varje avdelning arbetar med och de 
tyckte att det blivit tydligt vilket stöd cheferna kan efterfråga hos HR. Särskilt HRBPns 
roll har blivit tydlig och som högre chef upplevde man sig ha mycket stor nytta av den 
resurs som HRBPn utgör. HRBPns roll som en naturlig del i den strategiska 
verksamheten och som en given deltagare på ledningsgruppsmöten uppskattades i hög 
grad av dessa chefer. Även chefer på lägre nivåer uppskattade HRBPns roll, men de 
högre cheferna var mest nöjda.  
 

Som jag ser det så har den [förändringen] väl funkat bra och vi har fått det bättre, 
en annan kompetens på den Business Partner vi har gentemot mig och min 
ledningsgrupp jämfört med den vi hade tidigare. Han har en bättre höjd i sin roll. 
Han är ju med i ledningsarbetet på ett annat sätt och bidrar mer än tidigare.  

 
Chefer på lägre nivåer upplevde i högre grad att det finns mindre resurser idag ifrån 
HRs håll gällande personalrelaterat arbete och de tyckte i högre grad att det är svårt att 
få tag på HR-personal. HR Direkt var dock en funktion som generellt sett uppskattades 
mer av de lägre cheferna. Några chefer på högre nivå hade aldrig varit i kontakt med 
HR Direkt utan de vände sig till sin HRBP i alla ärenden. Chefer på lägre nivåer 
uppfattade även informationen som generellt sett sämre än chefer på högre nivåer, vilket 
det tidigare redogjorts för under temat ”bra förändringsarbete men brist på information”.  
 
 

Diskussion 
 
Syftet med denna undersökning var främst att undersöka hur AstraZenecas 
personalavdelnings kunder (cheferna ute på avdelningarna) upplever att personalarbetet 
fungerar, efter de förändringar som skett i och med HR-transformationen. Vad som 
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upplevs som bra respektive vad som kan förbättras ämnades lyftas fram. En jämförelse 
gjordes även med hur personalarbetet upplevdes fungera innan HR-transformationen. 
Undersökningen syftade även till att ta reda på hur förändringsarbetet har upplevts av 
kunderna och i samband med det om informationen varit tillräcklig. Huruvida chefer på 
olika nivåer har upplevt förändringsarbetet olika och tycker olika om den nya HR-
funktionen studerades också som ett led i att utvärdera HR-transformationen. För att 
besvara ovan nämnda syften gjordes en kvalitativ undersökning med halvstrukturerade 
intervjuer som datainsamlingsmetod. Intervjuerna sammanställdes och analyserades för 
att få ut resultatet. Efter en genomgång av litteratur på området har visst stöd hittats för 
de teman som jag kommit fram till, vilket stärker trovärdigheten och styrkan i studiens 
resultat. Vissa delar av studiens resultat har däremot varit motsägande tidigare 
forskning, och det kan bl.a. förklaras utifrån studiens begränsningar, vilka det redogörs 
för i metoddiskussionen. 
 
Personalarbetet idag 
Resultatet indikerar att personalarbetet idag upplevs som positivt och att en förbättring 
har skett jämfört med arbetet innan HR-transformationen. HRs nya roller var en del som 
cheferna lyfte fram som en positiv förbättring. I och med chefernas positiva intryck av 
HRs nya organisationsstruktur, med tydliga roller och avdelningar osv., kan HR-
transformationen till största del sägas vara lyckad. Syftet med den nya HR-
organisationen var att förbättra och effektivisera arbetet gällande HR-frågor på företaget 
och eftersom cheferna uppskattade den nya organisationens arbetssätt kan AstraZenecas 
HR-transformation ses som lyckad. Cheferna var nöjda med det faktum att de olika 
avdelningarna blir experter inom sitt respektive område, och enligt Ulrich (1997) är 
detta ett av syftena med denna typ av organisering. Rollen som administrativ expert ska, 
enligt honom, bl.a. innefatta att HR organiseras som olika serviceavdelningar med 
specialistkunskap.  
 
Min uppfattning, utifrån intervjuerna, är att det som ifrån chefernas håll upplevdes som 
mest positivt med den nya HR-organisationen är HRBPns roll som strategisk partner till 
verksamheten och även införandet av HR Direkt. Det skulle kunna vara så att varför HR 
Direkt uppfattas som så positivt är för att cheferna när som helst under arbetstid kan 
ringa dit och få snabba svar på sina frågor. I samhället idag är vi vana med att allt ska gå 
snabbt vilket gör att vi förväntar oss snabba svar oavsett vart vi vänder oss. Att HR 
Direkt kan leverera detta tror jag är orsaken till att de uppskattades så mycket.  
 
Ulrich (1997) hävdar att HR på olika sätt måste visa sitt värde för organisationen för att 
uppfattas som en positiv funktion. Att, som AstraZeneca gjort, låta HRBPna ingå i den 
strategiska verksamheten menar jag är ett steg i denna riktning. Cheferna uppskattade 
till största del HRBPns närvaro och bidrag på ledningsmötena och det stärker, enligt 
mig, även chefernas uppfattning av HRs totala värde för organisationen. Även Lawler 
III (2005) betonar att HR kan, och borde, skapa mer värde för företagen och det bästa 
sättet, enligt honom, att göra detta på är genom att bli en ”Business Partner” och på så 
sätt direkt förbättra hela verksamhetens prestation. Ett starkt samband har i tidigare 
forskning påvisats mellan HRs involvering i strategisk planering och chefernas 
uppfattning av HR-funktionens effektivitet (Wright, McMahan, McCormick, & 
Sherman, 1998, refererade i Wright et al., 2001b). AstraZenecas HR-funktion 
uppfattades av cheferna som mer effektiv efter HR-transformationen och det kan utifrån 
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tidigare forskning alltså förklaras av deras ökade medverkan i det strategiska arbetet. I 
framtiden kommer AstraZenecas HR-funktion troligen att uppfattas som än mer effektiv 
och värdefull eftersom mycket av deras arbete kommer att vara just strategiskt i syfte att 
nå organisationens övergripande mål. Studien av Wright et al. (2001b) stödjer denna idé 
då de menar att det faktum att HR integreras i strategiskt arbete och att vikten av att viss 
HR-service lyfts fram, t.ex. jakten på talanger, bidrar till ett mer respektfullt rykte. 
Deras resultat visar dock att linjechefer ser HR som bäst på att leverera ”vanlig” HR-
service och linjecheferna är inte speciellt imponerade av HRs effektivitet när det gäller 
bidrag till verksamheten genom strategiskt arbete. Trots att en av de intervjuade 
cheferna på AstraZeneca ifrågasatte HRs arbete och bidrag när det gäller det strategiska 
arbetet och deltagandet på ledningsgruppsmöten kan dessa resultat till stor del sägas 
motsäga resultatet i föreliggande studie. Majoriteten av cheferna på AstraZeneca tyckte 
att HRs bidrag till verksamheten gällande strategiskt arbete var mycket bra och 
uppskattat. Motsägelsen skulle dels kunna bero på att mycket kan ha hänt sedan deras 
studie genomfördes (2001) och fram till idag (2006), och dels att denna typ av resultat 
kan skilja sig en hel del åt mellan olika organisationer. Som försvar till deras resultat 
kan dock sägas att föreliggande studies resultat bygger på chefers uppfattningar kring ett 
fenomen som inte varit implementerat särskilt länge i organisationen. I AstraZenecas 
fall kan det vara så att linjecheferna ser syftet med HR som en strategisk partner som 
gott, men eftersom arbetet inte har pågått så länge kanske det är svårt att redan idag få 
fram vilket HRs bidrag till verksamheten faktiskt är på denna punkt. 
 
Av resultatet framkom vidare att cheferna tyckte att personligheten var mycket viktig i 
rollen som HRBP. De uttryckte att arbetet kunde vara väldigt personberoende beroende 
på vem man hade kontakt med och att vissa personlighetstyper passar bättre som HRBP 
är andra. Att flera chefer på AstraZeneca upplevde HRs arbete som för personberoende 
anser jag är en viktig fråga som företagets personalavdelning måste arbeta med i 
framtiden. Ulrich (1997) betonar att den centrala frågan som HR måste ställa sig är: 
”Hur kan HR skapa värde och leverera resultat?” och enligt mig är det viktigt att HR-
personalen har ett förtroende bland sina kunder för att ett värde ska skapas. Ulrich slår 
fast att personalarbetare bl.a. måste bli partners och medspelare för att deras funktion 
ska uppskattas och en förutsättning för detta, enligt mig, är att ett förtroende först 
skapas. Personalavdelningen borde kanske tänka om när det gäller anställandet av 
medarbetare till den egna funktionen och ställa högre krav på relevant utbildning 
och/eller erfarenhet. Av resultatet framkom att vissa chefer efterlyste HR-personal med 
mer erfarenhet från verksamheten. Detta skulle kunna vara ett bra sätt att stärka HRBP-
rollen och skapa ett bättre arbete eftersom de då vet mer om vad som efterfrågas av 
cheferna. Enligt Meisinger (2005) är det viktigt att HR-personal kan leverera ett resultat, 
har stora personliga färdigheter och kunskaper samt kan kommunicera på ett effektivt 
sätt. Hon poängterar exempelvis vikten av att information från HR är konsistent och lika 
kommunicerad till både de anställda och cheferna, eftersom detta gör att cheferna på ett 
effektivare sätt kan arbeta gentemot de anställda. AstraZenecas chefer upplevde att svar 
ibland kan skilja sig åt beroende på vart inom HR man vänder sig eller vem man får 
kontakt med. Det här är ytterligare ett problem som jag anser att personalavdelningen 
måste ta tag i och arbeta med för att HRs arbete ska bli än mer effektivt. 
 
Resultatet visade vidare att cheferna var nöjda med de nya och/eller mer effektiva 
processer som personalavdelningen idag, efter HR-transformationen, på olika sätt 
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använder sig av i sitt arbete och cheferna uppskattade den underlättning som ny teknik 
erbjuder. Meisinger (2005) redogör i sin artikel för att HR-personal bl.a. måste vara 
mycket kompetenta för att de ska uppfattas på ett positivt sätt. Ett område inom vilket 
de måste känna sig bekväma och vara kunniga är, enligt henne, inom just det tekniska 
området. Teknikens potential måste förstås för att dess styrkor ska kunna tas till vara. 
Även Svoboda och Schröder (2001) betonar detta. De menar att en viktig förändring i 
HRs arbete med att transformera sig för att bli morgondagens HR-funktion och anpassa 
sig till den nya verkligheten är att arbeta med olika typer av ”e-Business”. Jag anser att 
företag idag måste hänga med i denna utveckling och tillvarata de tekniska möjligheter 
som marknaden erbjuder. AstraZeneca har redan i viss mån implementerat ny teknik 
och olika elektroniska arbetssätt och de ligger således helt rätt i tiden. Beckhard (1992) 
betonar betydelsen av att ledningen förstår vikten av att utbilda de personer och grupper 
som är påverkade/involverade i en förändring. Han menar att utbildning är ett av de 
bästa verktygen för att minska resistans mot förändring och istället skapa en känsla av 
delaktighet i förändringen. Cheferna på AstraZeneca var nöjda med utvecklingen av de 
processer, t.ex. HR Desktop, som bidrar till en ökad inblick i personalarbetet och de var 
tillfreds med den utbildning de fått gällande de nya systemen. HR Desktop kommer att 
bli en del av chefernas nya vardag, vilket kommer att underlätta arbetet med 
personalrelaterade arbetsuppgifter. Jag anser att det är oerhört viktigt att utbilda 
personalen för att förståelse för det nya ska skapas och för att cheferna ska känna 
delaktighet. Detta har AstraZeneca till stor del lyckats med, men resultatet visar att de 
skulle kunna göra mer på detta område.  
 
Enligt Hempel (2004) är nya och avancerade ”eHR-processer”, t.ex. att via nätet kunna 
se flödet vid ett rekryteringsförfarande, irrelevanta om HR själva inte kan bidra och 
arbeta effektivt med dessa processer. I AstraZenecas fall har Staffing arbetat hårt med 
utarbetandet av den nya rekryteringsprocessen och lärt sig att effektivt utnyttja den, och 
detta skulle kunna vara orsaken till att den är så lyckad och uppskattad av cheferna. 
Hempels teori visar sig alltså stämma i detta fall eftersom Staffings arbete med 
processen har gett ett positivt resultat. Roehling et al. (2005) beskriver hur teknisk 
utveckling och förändring i många organisationer leder till att linjechefer får en hel del 
nya ansvarsområden relaterade till personalarbete, som tidigare utfördes av HR-
personal. ”HR-teknologin” gör att mycket av personalrelaterat arbete kan utföras online, 
via t.ex. Internetbaserade HR-program, och i dessa fall är det mest effektivt att, i den 
mån det handlar om chefernas underställda, cheferna själva tar över detta arbete. Även 
Granberg (2003) menar att trenden går mot att personalarbetet blir mer decentraliserat. 
AstraZenecas HR-funktion arbetar idag med processer som också cheferna kan arbeta 
med, vilket underlättar deras arbete. Det var mycket uppskattat av cheferna att på detta 
sätt få en ökad inblick i personalarbetet och att kunna arbeta själv med vissa frågor, utan 
HRs direkta inblandning. Denna typ av decentralisering kommer att bli vanligare i 
framtiden och enligt mig är det bra att så långt det är möjligt flytta arbetet till närmaste 
chef eftersom det då automatiskt kommer närmare de personer som direkt berörs, dvs. 
den underställda personalen. 
 
Effektiviteten inom HRs olika funktioner var en annan sak som cheferna tyckte hade 
blivit bättre i och med att HR idag, efter HR-transformationen, kan specialisera sig och 
utveckla anpassade processer osv. inom varje del. Att bidra strategiskt innebär, enligt 
Meisinger (2005), att identifiera problem, skapa strategier och ge förslag på alternativa 
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arbetssätt och i detta ligger att utforma system som följer utvecklingen och som 
anpassas till det nya. Detta har AstraZeneca uppenbarligen lyckats med då cheferna 
lyfte fram fördelarna med de nya, till verksamheten anpassade, processerna. Resultatet 
visar även på chefernas uppskattning av att samarbeta med HR både gällande HR-frågor 
och kring andra, verksamhetsrelaterade, frågor och de var mycket nöjda med det 
samarbetet. Enligt Cooke, Shen och McBride (2005) är ett av HRs framtida mål att öka 
linjechefernas involvering i ägandet av HR-beslut. De skriver att linjecheferna kommer 
att få större inflytande i HR-relaterat förändringsarbete. Den här idén får stöd i denna 
studie eftersom cheferna på AstraZeneca, efter HR-transformationen, har fått ett allt 
större inflytande, bl.a. tack vare utvecklandet av nya, användarvänliga, arbetsprocesser.  
 
En nackdel som cheferna såg i samband med de nya processerna, vilket resultatet 
indikerade, var att de saknade stöd från HR i arbetet med dessa. Maxwell och Watsons 
(2006) studie visade på skillnader i hur HR och linjechefer uppfattar personalarbetet och 
ett resultat var att HR ofta upplever att de ger mer stöd till linjecheferna än vad 
linjecheferna själva upplever. Cheferna på AstraZeneca tyckte att stöd från HR till viss 
del saknades i arbetet med de nya processerna och det kan mycket väl vara så att HR 
själva upplever stödet som tillräckligt eftersom mer stöd inte givits. Maxwell och 
Watsons (2006) resultat stämmer dock i alla avseende inte överens med föreliggande 
studies resultat. Deras studie visade nämligen på att missuppfattningar ofta finns 
gällande linjechefernas HR-roll och ansvar. HR tycker att linjechefernas involvering 
och ansvar är eller borde vara större jämfört med vad linjecheferna själva tycker. 
Cheferna på AstraZeneca förstod och höll med om att det är deras ansvar som chefer att 
ansvara för arbetet med HR-processerna, t.ex. rehabiliteringsprocessen, och således 
stämmer inte den refererade studiens resultat överens med föreliggande studie i detta 
avseende.  
 
Av resultatet framkom vidare att HRs tillgänglighet var något som borde förbättras 
eftersom förutom HR Direkt har HR-transformationen inte bidragit till den 
tillgänglighet som efterfrågas av cheferna. Främst var det HRBPns tillgänglighet och 
tillgänglighet på viss kompetens som efterfrågades. Cheferna på AstraZeneca upplevde 
att tillgängligheten på kompetens inom bl.a. grupputveckling och gruppdynamik 
saknades och att det inom vissa områden saknades en tillräckligt utbredd kompetens. 
Hansson (1997) påpekar att nätverk av olika slag är av central betydelse när det kommer 
till att lära av varandra. Han betonar att det inte bara är ”skolbänkslärande” och lärande 
från auktoriteter som skapar bred kompetens, utan att nätverk (t.ex. familj, vänner och 
kollegor) har minst lika stor betydelse. I sin bok ”Skapande Personalarbete” skriver han 
att ”råd och diskussioner på eget initiativ med kollegor och personer i egna nätverk har 
betytt mer.” (Hansson, 1997, sid. 137). Jag anser att HRs kompetens skulle kunna 
spridas bättre om HR-personal förstod vikten av informella samtal med t.ex. kollegor. 
Det behöver inte komma till stånd ett officiellt ”lärtillfälle” utan kunskap kan även 
spridas genom vanliga samtal. Jag tror dock att ökad utbildning för HR-personal inom 
t.ex. områdena kompetens- och grupputveckling är viktigt. Även Meisinger (2005) 
lyfter fram vikten av kompetens. Hon menar att framgångsrik, och av de anställda 
uppskattad, HR-personal måste vara kompetent och kompetensen ska inte bara omfatta 
HR-området utan även generell kompetens kring affärskunskap är viktig. Cheferna på 
AstraZeneca efterfrågade inför framtiden mer kunskap inom vissa områden och enligt 
mig är denna förfrågan berättigad. Företaget måste tillvarata de kompetenta medarbetare 
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som verkar i företaget och att erbjuda dem relevant stöd och utbildning kommer att öka 
chansen att de stannar kvar på företaget. Wright et al. (2001b) betonar vikten av att 
tänka på att det inte behöver vara systemen som HR utvecklat som är dåliga, när HRs 
service och tjänster misslyckas med att nå optimal kvalité, utan det kan även bero på att 
linjecheferna misslyckas med att implementera dessa effektivt och ta tillvara på den 
service som erbjuds. Min uppfattning är att det finns en relativt bred kompetens inom 
många HR-områden på AstraZeneca, men att cheferna kanske är dåliga på att aktivt 
efterfråga och tillvarata den. Några chefer nämnde i intervjuerna att de inte i alla lägen 
tillräckligt väl kollat upp vad företaget faktiskt har att erbjuda för service. Jag menar att 
ytterligare kompetens kanske krävs, men först är det viktigt att den nuvarande 
kompetensen kartläggs, marknadsförs och tillvaratas på bästa sätt. 
 
Vikten av kompetens- och grupputveckling var vidare något som framkom i resultatet 
och cheferna menade att dessa områden är bland de viktigaste som HR har att arbeta 
med och de kommer att vara mycket viktiga även i framtiden. Enligt Wright et al. 
(2001b) är HR och linjechefer relativt överens om vilka uppgifter som är HRs vikigaste 
och vilka av HRs uppgifter som måste förbättras, och HR fokuserar sina resurser för att 
utveckla dessa områden till glädje för cheferna. Utifrån studien är ett av de viktigaste 
områdena som HR måste arbeta med att attrahera, motivera och bibehålla 
högpresterande personal. Även Egdar och Geares (2005) undersökning om anställdas 
åsikter om personalarbete synliggjorde faktorer i personalarbetet som är viktiga för de 
anställda och ett sådant var just lärande och utveckling. Lärande och utveckling lyftes i 
deras studie fram som ett område vilket blir allt viktigare för att främja organisationens 
prestation och möjligheter till lärande och utveckling var något som linjecheferna tyckte 
måste förbättras. Detta stämmer överens med föreliggande studies resultat, eftersom 
cheferna betonade kompetensutveckling som ett centralt framtida arbetsområde för HR 
och att tillräckligt inte görs idag för att fylla chefernas behov av utveckling. Studien av 
Wright et al. (2001b) visade även på resultatet att linjechefer ofta inte bedömer HRs 
prestationer som lika effektiva som HR själva bedömer dem. Detta kan kopplas till 
föreliggande studie eftersom AstraZenecas chefer inte var tillräckligt nöjda med det 
arbete som HR bedriver inom vissa områden, t.ex. i arbetet med kompetensutveckling. 
HR själva tror säkert att de levererar tillräckligt eftersom mer resurser inte läggs på 
arbetet med kompetensutveckling. 
 
Hansson (1997) skriver att en övergång har skett och att företagets främsta tillgång idag 
är människors kompetenser och han menar att det ställer helt nya krav på t.ex. nya 
former för strategisk analys och ledning, som tar sin utgångspunkt i kompetens och 
lärande. Hansson betonar även att utvecklingen av människans kompetens inte kan 
beordras fram utan måste komma från individerna själva, men givetvis ska företaget 
ändå möjliggöra för kompetensutveckling. Att ökad kompetens inom området 
kompetens- och grupputveckling efterfrågas från AstraZenecas chefer är ett faktum. 
Enligt mig är det positivt att cheferna på AstraZeneca är måna om sin personals 
utveckling och om att företagets resurser ska nyttjas på bästa sätt. Som några chefer 
uttryckte i resultatet kan det dock vara så att stor kompetens finns, men att resurserna 
inte räcker till för att sprida den. Detta är något som jag tror att cheferna i viss mån 
måste finna sig i och enligt mig är det självklart viktigast att resurserna läggs på de 
områden och i de grupper där det finns problem. Hansson och Nicou (1991) redogör för 
att chefer ofta är passiva och okunniga inom området kompetensutveckling och att 
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ansvarsfördelningen är oklar mellan chefer och personalavdelningen, vilket skapar ett 
mer passivt och administrativt arbete från personalavdelningens håll, snarare än ett 
aktivt arbete med kompetensutveckling. Jag tror att det kan vara detta som har hänt i 
AstraZenecas fall, och därför blir det svårt att nå ut med kompetensen till alla grupper. 
Enligt Meisinger (2005) är en av HR-personalens nyckelkaraktäristika för att lyckas att 
bry sig om människor och värdera dem och det bidrag som de kan bidra med till 
organisationen. Eftersom AstraZenecas personalavdelning brister i servicen att kunna 
erbjuda kompetensutveckling både inom den egna funktionen och ut till medarbetarna i 
organisationen kan ovan nämnda karaktäristika inte sägas vara uppfyllt i föreliggande 
fall. Jag tror dock att bristen inte ligger i att företaget inte månar om sina anställda utan 
det är bristen på resurser som försvårar för HR-funktionen att kunna leverera sin 
kompetens i tillräcklig stor utsträckning.  
 
Ett sätt på vilket ett företags prestation kan förbättras är, enligt Lawler III (2005), att 
utveckla och arbeta med en effektiv Talent Management-process. Cheferna på 
AstraZeneca tyckte inte att företagets talangpool utnyttjas till fullo och således inte 
heller att verksamhetens prestation optimeras. Detta är ett område som 
personalavdelningen borde arbeta vidare med och utveckla för att effektivisera sin 
verksamhet. Cheferna efterfrågade en ökad inblick för Staffing i Talent Management-
processen i syfte att bättre tillvarata hela företagets kompetens. Det är viktigt att företag 
kan behålla talanger och vägleda dem till ”toppen” genom att erbjuda utmaningar av 
olika slag som utvecklar talangerna. Verktyget ”Talent Management” måste vara länkat 
till och öppet för andra HR-processer, t.ex. utvecklings- och belöningsprocesser. Det är 
även viktigt att data kan utbytas mellan olika HR-funktioner och att de anställda är 
medvetna om att dessa länkar finns och att processen är relativt transparant inom HR 
(Svoboda & Schröder, 2001). Denna teori visar på vikten av en stor öppenhet inom HR 
vid arbetet med dessa typer av processer och jag anser att detta är något som 
AstraZenecas personalavdelning kan förbättra som en del i sin vision att leverera en 
effektiv och uppskattad service i personalfrågor. Ett första led i detta arbete kan vara att 
låta Staffing få en bättre inblick i Talent Management-processen. 
 
Upplevelser av förändringen 
Av resultatet framgick, när det gäller chefernas uppfattning av förändringsarbetet, att de 
generellt sett tyckte att förändringen har fungerat bra, men att det i vissa avseenden 
fanns brister i informationen. Bristerna i information gällde bl.a. hur den nya HR-
funktionen skulle se ut och hur det nya personalarbetet skulle praktiseras och fungera. 
Tidigare forskning har visat att organisationsförändringar ofta har negativ påverkan på 
de anställda och att de ofta visar motstånd mot förändringar (Ferrie et al., 1998; 
Kivimäki et al., 1997). Varför HR-transformationen på AstraZeneca inte mötte stort 
motstånd och varför förändringen upplevdes positivt bland cheferna kan diskuteras 
utifrån flera perspektiv. En bidragande och förklarande faktor skulle kunna vara det 
faktum att AstraZeneca är ett privat aktiebolag. Worrall et al. (2000) har i sin studie 
nämligen påvisat att förändringar och dess negativa påverkan på individer varierar 
beroende på typ av organisation. En omorganisations negativa effekter är, enligt dem, 
inte lika framträdande i familjeföretag och privata aktiebolag jämfört med företag i den 
offentliga sektorn. En annan anledning till varför cheferna på AstraZeneca generellt sett 
såg positivt på förändringens genomförande kan vara det faktum att AstraZeneca är en 
mycket förändringsbenägen organisation. De anställda är vana vid förändring och de har 
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med tiden lärt sig att se positivt på dem eftersom de vet att positiva resultat brukar följa 
av en förändring. Granberg (2003) redogör för tre stadier som en person genomgår vid 
en förändring. Det sista av dessa stadier handlar om acceptans och att man ser positivt 
på det som ska komma ur förändringen. Min teori är att anställda på förändringsbenägna 
företag har lätt för att ”hoppa över” de två ”negativa” stadierna och direkt se framåt 
eftersom de vet att alla tjänar på det och energi behöver då inte läggas på det negativa. 
Mot bakgrund av ovanstående kan cheferna på AstraZeneca sägas vara av den 
konstruktiva typen, vilket Granberg (2003) menar är en av flera olika typer av 
personligheter som kan skönjas vid organisationsförändringar. De konstruktiva tar tag i 
genomförandet av förändringen och ser positivt på vad den ska ge. 
 
Forskare menar vidare att många olika faktorer kan ha betydelse för hur de anställda 
reagerar på förändring. T.ex. har information om förändringen och socialt stöd visat sig 
vara positiva faktorer som minskar negativa upplevelser av förändring (Angelöw, 1991; 
Falkenberg, 2004). Information är något som har visat sig vara mycket viktigt för att ett 
förändringsarbete ska bli så bra som möjligt. Detta kan inte sägas stämma in på 
föreliggande studies resultat eftersom både informationen och stödet från HR sågs som 
bristfällig men ändå upplevdes förändringen som bra. Resultatet visade visserligen att 
informationen om själva förändringen trots allt varit tillräcklig och kanske kan det vara 
ytterligare en anledning till varför förändringen upplevdes som positiv. I AstraZenecas 
fall fanns det inte bara brister gällande information till cheferna utan informationen 
upplevdes dessutom olika bland chefer på olika nivåer i företaget.  
 
Resultatet visade på flera punkter att hur förändringen och personalarbetet efter HR-
transformationen upplevdes till viss del var beroende av chefsnivå. Högre chefer tyckte 
att förändringen var mer positiv och att HRs arbete efter densamma generellt sett 
fungerade bättre jämfört med chefer på lägre nivåer. De högre cheferna tyckte dessutom 
i högre grad att informationen var tillräcklig, medan chefer på lägre nivåer såg brister i 
informeringen. En hel del tidigare forskning har visat på att hur en förändring och arbete 
efter en förändring upplevs av de anställda är beroende av hierarkisk nivå i företaget 
(Boswell, 2006; Burke & Cooper, 2000; Ivancevich et al., 1982; Swanson & Power, 
2001; Worrall et al., 2000). Bland annat har det visat sig att högre chefer generellt sett 
känner en större kontroll och ett större ägande av förändringen eftersom de i högre grad 
är direkt involverade i genomförandet av densamma, medan mellanchefer är de som 
ofta påverkas mest. De hamnar i kläm i och med pressen både uppifrån och underifrån 
från de anställda. (Ivancevich et al., 1982; Swanson & Power, 2001). Detta stämmer in 
på föreliggande studies resultat eftersom de högre cheferna som intervjuades i högre 
grad tyckte att förändringen var bra. Jag tror att de högre cheferna hade en större 
förståelse för förändringen eftersom de sitter med i de ledningsgrupper som även HR 
sitter med i. På så sätt har de fått en större inblick i och en bättre bakgrund till 
förändringen och därav har även förståelsen blivit större. Av resultatet framkom att 
cheferna på lägre nivåer inte tyckte sig ha blivit tillräckligt informerade om 
förändringen och det kan ha bidragit till deras något större motstånd. Cheferna på högre 
nivåer sa dessutom i intervjuerna att de inte trodde att informationen om förändringen 
nått ut tillräckligt i organisationen och det säger en hel del om hur informeringen gått 
till. Boswell (2006) påvisade i sin studie att de högre chefernas bättre förståelse för 
förändringen hänger ihop med att kommunikationen är bättre på högre nivåer jämfört 
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med på lägre nivåer. Detta resultat kan mot bakgrund av ovanstående sägas vara 
överensstämmande med resultatet i denna studie.  
 
Att det enligt Ivancevich et al. (1982) och Swanson och Power (2001) är mellancheferna 
som ofta hamnar i kläm vid förändringar stämmer även det in på denna studie. De 
gruppchefer som intervjuades gav uttryck för missnöjet med att allt mer arbete och 
ansvar läggs på chefen och att det är svårt att hinna med att både göra ett bra arbete med 
personalfrågor och samtidigt leverera verksamhetsresultat. Burke och Cooper (2000) 
menar att mellanchefer ofta är arga, deprimerade och trötta eftersom de negativa 
konsekvenserna av förändringarna tynger dem, både psykiskt, fysiskt och arbetsmässigt. 
Det har utifrån resultatet även visat sig vara cheferna på lägre nivåer som påverkats 
mest, bl.a. genom att deras dagliga arbetsuppgifter ändrats och genom att de fått mer 
ansvar i personalrelaterade frågor. Dessa chefer saknade även i högre grad stöd från HR 
i de processer som de idag arbetar med och ansvarar för, t.ex. i rehabiliteringsprocessen. 
Resultatet av Swanson och Powers (2001) studie visade att chefer borde ägna sig mer åt 
stöd och feedback till de anställda under pågående omstrukturering. Detta för att minska 
stress och således få ut mer av förändringen. Stödet kan handla om emotionellt stöd, att 
bry sig om, att lyssna och ge råd eller konkret stöd i form av hjälp vid problemlösning. 
Personalavdelningen på AstraZeneca borde utifrån detta ge mer stöd till sina kunder 
eftersom personalarbetet då kommer att bli bättre. Jag tror att det är viktigt att lyssna på 
sina anställda och om kunderna efterfrågar mera stöd måste man som stödfunktion 
kunna tillhandahålla det, särskilt i tider då mer ansvar läggs på cheferna. HR Direkt tror 
jag på detta område skulle kunna axla ett större ansvar och försöka stödja cheferna i 
deras dagliga arbete genom att lyssna på dem och ge råd. Att för mycket ansvar läggs på 
chefen var som sagt något som de lägre cheferna gav uttryck för och även de högre 
cheferna kunde ibland se detta som ett problem, t.ex. i rehabiliteringsprocessen. Det 
ökade ansvaret kan dock förklaras av flera saker och en är den nya tekniken som idag 
används i personalarbetet. Roehling et al. (2005) menar att teknisk utveckling och 
förändring, t.ex. i form av möjligheten att arbeta online, i många organisationer leder till 
att linjechefer får en hel del nya ansvarsområden relaterade till personalarbete, som HR 
tidigare ansvarade för. De menade vidare att det mest effektiva är att cheferna själva tar 
över personalarbetet i den mån arbetet handlar om chefernas underställda. Att mer 
ansvar läggs på cheferna i framtidens personalarbete är självklart och den rätta vägen att 
gå för att skapa bästa service till de anställda. Detta eftersom arbetet blir bäst om det 
kommer nära de som berörs.  
 
Metoddiskussion 
Föreliggande studie är kvalitativ och resultatet har analyserats med en blandning av 
deduktiv och induktiv tematisk analys. Det innebär att studiens resultat grundar sig i 
intervjutranskriberingarna, vilka bygger på de intervjuer som genomfördes med 
undersökningsdeltagarna och enligt mig är resultatet således väl förankrat i empirin. 
Detta eftersom intervjuerna gjordes med dem vars åsikter är av värde för denna 
undersökning, personalavdelningens kunder. Den valda analysmetoden är passande för 
studien eftersom jag dels deduktivt hittat områden värda att fråga om och dels induktivt 
följt intervjupersonernas tankar och åsikter kring de deduktiva områdena och kring de 
nya områden som kom upp i intervjuerna. När uppfattningar ska studeras är det viktigt 
att möjligheter finns till anpassning, samtidigt som det är viktigt att centrala delar täcks 
av för att resultatet ska bli givande. Syftet med en kvalitativ undersökning är att få en 
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god förståelse för ämnet och jag anser att en bra förståelse, i och med denna studie, har 
skapats av hur AstraZenecas personalavdelnings kunder upplever att personalarbetet 
fungerar idag samt att en förståelse har fåtts för hur HR-transformationen upplevdes. 
 
Studien har en relativt låg yttre generaliserbarhet eftersom resultatet som genererats 
enbart utgår ifrån AstraZenecas chefers uppfattningar om just AstraZenecas 
personalavdelning. Resultatet kan således inte sägas vara helt representativt för andra 
grupper, utanför den studerade populationen, även om många delar med största 
sannolikhet stämmer för även andra personalavdelningar. Ytterligare en begränsning i 
undersökningen är urvalsstorleken, vilken är för liten för att resultatet på ett säkert sätt 
ska kunna generaliseras till en bredare population. Jag känner dock att en mättnad 
uppnåtts i denna studie och att resultatet därför, med viss försiktighet, kan generaliseras 
till att gälla även utanför AstraZeneca. Något som kan vara en brist i urvalet är vidare 
det faktum att personalavdelningen hade inflytande över vilka de två första cheferna 
som intervjuades var. Jag tror att det faktum att dessa två chefer visste att HR kände till 
att de intervjuades, kan ha gjort att det som framkom i dessa intervjuer kanske inte är 
hela sanningen. Denna risk minskades dock genom att konfidentialiteten betonades för 
dessa två intervjupersoner. Det faktum att studien hade ett litet bortfall i och med att en 
av de tillfrågade cheferna tackade nej på grund av tidsbrist är även det något som bör 
poängteras i diskussionen. Det kan ha varit så att vederbörande av någon annan 
anledning än tidsbrist inte ville delta i studien, t.ex. att personen i fråga tyckte illa om 
personalavdelningen, och det är något som skulle ha kunnat påverka studiens resultat. I 
sammanhanget kan ändå sägas att en persons bortfall på tio tillfrågade är att betrakta 
som litet och således bör ingen större vikt läggas vid bortfallet.  
 
Den inre generaliserbarheten är att betrakta som god i denna studie och något som 
stärker denna är att jag hade inflytande över vilka kriterier som urvalet skulle väljas 
utifrån. Det var bra att deltagarna var heterogena vad gäller kön och att de jobbade på 
helt olika avdelningar inom Sweden Operations, samt att samtliga hade varit chefer på 
företaget både innan och efter HR-transformationen. Detta stärker, enligt mig, bredden i 
resultatet och jag tror att resultatet på grund av detta i större grad kan sägas gälla inom 
hela AstraZeneca och inte bara inom Sweden Operations. Även den yttre 
generaliserbarheten stärks i och med detta. Det faktum att deltagarna hade en relativt 
god spridning i ålder och att de varit anställda olika lång tid på företaget stärker även det 
den inre generaliserbarheten, eftersom de chefer som personalavdelningen servar har en 
stor spridning i ålder och olika anställningstid. En nackdel som bör diskuteras gällande 
urvalet var dock att ett icke-slumpmässigt urval användes eftersom det från en lista 
handplockades deltagare som uppfyllde de uppsatta kriterierna. Vid denna typ av urval 
kan man aldrig vara säker på att de valda deltagarna inte hade något gemensamt, som 
skulle ha kunnat påverka resultatet, eftersom det kan finnas kriterier som ej hänsyn 
tagits till. Kanske var det så att just dessa tilltalade mig på något sätt och därigenom 
hade något gemensamt. Sannolikheten för detta är dock mycket liten eftersom jag inte 
kände till vilka personerna på listan var. Mot bakgrund av ovanstående hade urvalet i 
föreliggande studie ändock varit ”starkare” om deltagarna hade valts helt slumpmässigt 
mot bakgrund av de valda kriterierna, t.ex. genom att låta en dator slumpa fram 
deltagarna. Detta fanns det dock inte möjlighet till i föreliggande fall på grund av de 
små resurser som stod till studiens förfogande. Ytterligare en brist gällande den inre 
generaliserbarheten var att några deltagare inte varit chefer speciellt lång tid innan HR-
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transformationen (några bara i ett år) och jag tror att det därför kan vara svårt för dem 
att jämföra hur arbetet fungerar nu jämfört med innan. Det cheferna tyckte då, innan 
HR-transformationen, speglar ju även vad de säger nu, och om erfarenheten är liten 
kanske uppfattningen om HRs arbete inte skiljer sig nämnvärt åt före och efter. Det 
hade mot bakgrund av denna diskussion varit bättre om flera deltagare hade varit chefer 
under en längre tid innan HR-transformationen. Den kvalitativa generaliserbarheten 
hade alltså, med utgångspunkt i ovanstående, varit större om fler personer hade 
intervjuats, om urvalet sket slumpmässigt och om flera deltagare hade varit chefer under 
längre tid innan HR-transformationen.  
 
En viktig aspekt att diskutera i sammanhanget är även det faktum att cheferna i 
intervjuerna ombads att berätta om hur de upplevde personalarbetet innan HR-
transformationen, dvs. hur de upplevde något som låg relativt långt bak i tiden (3-4 år). 
Av erfarenhet vet man att det generellt sett är svårt att återge hur något var tidigare, och 
i synnerhet när något nytt har ersatt det gamla, eftersom det som var förr då lätt kan 
blandas ihop med hur det fungerar nu. Man tenderar dessutom att återge sådant som förr 
upplevdes som negativt mer positivt eftersom det negativa ofta glöms med tiden samt 
att nuvarande känslor påverkar hur vi återger minnen. I föreliggande studie finns således 
risk för att cheferna har återgett hur de tror (hur de minns) att det var förr, och inte hur 
det i själva verket var. Min uppfattning är dock att detta inte är att betrakta som en stor 
begränsning i denna studie eftersom cheferna inte enbart skulle återge hur de upplevde 
personalarbetet förr utan även hur det upplever det idag. Det är ofta lättare att återge hur 
det var förr när en jämförelse görs med hur det är idag och således borde risken för 
felåtergivanden minska. Det faktum att frågorna i intervjuerna var relativt specifika, 
t.ex. ”hur upplevde du rekryteringsprocessen förr jämfört med idag?” bidrar även det till 
att cheferna borde ha lättare att återge korrekt information jämfört med om frågorna 
varit mer generella. Mot bakgrund av ovanstående diskussion bör allt för stor vikt inte 
läggas vid det faktum att deltagarna skulle återge sådant från långt bak i tiden, men ett 
varningens finger bör dock höjas. Tillförlitligheten i studiens resultat kan nämligen till 
viss del ifrågasättas eftersom man aldrig kan vara säker på att det som deltagarna 
återgivit från förr verkligen stämmer. 
 
Studiens slutsatser bör även betraktas utifrån det faktum att det inte är säkert att det är 
HR-transformationen i sig som ligger bakom studiens resultat utan den förändringen bör 
enbart ses som en starkt bidragande orsak. Även andra faktorer kan ha spelat in, som att 
det gått en tid mellan år 2003 och 2006 och att vissa förändringar kanske hade skett 
naturligt ändå, utan att HR-transformationen varit orsaken. Ett exempel skulle kunna 
vara att nya och mer effektiva processer utarbetats, eftersom de troligen hade kommit 
ändå, även om HR-transformationen som sådan inte genomförts.  
 
Avslutande kommentarer 
Trots små brister gällande den kvalitativa generaliserbarheten och gällande urvalet anser 
jag dock att studiens användbarhet är stor. Nyttan med det framforskade resultatet är 
stor eftersom andra personalavdelningar kan ta till sig av resultatet och på så sätt få 
hjälp med att utveckla den egna HR-funktionen till det bättre. Jag tror att resultatet kan 
vara särskilt användbart i företag som, precis som AstraZeneca, nyligen genomfört en 
omorganisering (transformation) av personalfunktionen samt för de företag vars 
personalavdelning är på väg att omorganiseras. Resultatet i denna studie visar på vad 
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cheferna tycker fungerar bra med HR-funktionens arbete idag och inom vilka områden 
som missnöje finns, och enligt mig borde dessa resultat tas tillvara för att förbättra 
personalfunktionens arbete även på andra företag. Inom de företag där en 
omorganisation står för dörren kan detta resultat dessutom vara till förebyggande hjälp 
för att personalfunktionen ska kunna sätta in rätt resurser tidigt, innan ett missnöje från 
kunderna hinner uppstå. Föreliggande studies resultat visar på att förändringen har varit 
lyckad och andra företag kan i och med det se AstraZeneca som ett gott exempel. 
Företagen kan se och lära och använda det som AstraZeneca lyckats med och undvika 
de fallgropar som påvisats i studien, t.ex. att underskatta vikten av information vid en 
organisationsförändring. Användbarheten är även stor av den anledningen att andra 
avdelningar än personalavdelningen, både på AstraZeneca och på andra företag, också 
kan dra nytta av resultatet och förhoppningsvis få en ökad förståelse för 
personalavdelningens arbete. Detta kan i sin tur förbättra personalavdelningens rykte på 
företagen, något som tidigare varit oförtjänt dåligt. 
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