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Sammanfattning 

Idag förespråkas ett alltmer strategiskt och värdeskapande HR-arbete. Managementkonsulten 

Dave Ulrich har utifrån dessa HRM-inspirerade idéer utvecklat en ny HR-modell, HR 

Transformation (HRT), vars koncept bygger på att HR funktionen differentieras; med en 

expertenhet, ett HR service center som sköter det administrativa och operativa arbetet samt 

Human Resources Business Partners (HRBP:s) som tillhör linjen och utför det strategiska HR-

arbetet. Trots att HRT-modellen har status som best practice visar forskning att modellen kan 

vara svår att implementera, framförallt HRBP-rollen och att det finns en risk för att den nya 

HRBP-rollen löskopplas. Syftet med denna studie är att utifrån ett nyinstitutionellt teoretiskt 

ramverk uppnå en ökad förståelse för hur enskilda HRBP:s på ett större företags division 

upplever sin roll och verklighet efter en genomförd HRT och undersöka huruvida de anser att 

det föreligger en diskrepans mellan rollens krav och den organisatoriska verkligheten och, om så 

är fallet, hur de ser på diskrepansen. Utifrån syftet formulerades fyra tematiska underfrågor. Hur 

väl implementerad upplever intervjupersonerna att HRT:n och deras roll är? Vad upplever 

informanterna som rollens styrkor? Vad upplever informanterna som rollens begränsningar? 

Hur ser intervjupersonerna på rollen i framtiden? Studien har en explorativ ansats, inspirerad av 

fenomenologin med primära källor i form av kvalitativa semi-strukturerade intervjuer samt 

befattningsbeskrivningar och annan företagsspecifik dokumentation som sekundära källor. 

Resultatet tyder på en upplevd diskrepans mellan HRBP- rollens krav och den organisatoriska 

verkligheten. Även om HRT-konceptet i teorin renodlar och effektiviserar HR-funktionen har 

det uppstått problem i praktiken. Resultatet visar dels på en avsaknad av nödvändiga rekvisit, 

såsom fungerande HR-system, dels ock på att modellen inte anpassades fullt ut efter Företagets 

specifika förutsättningar vid implementeringen av HRT-modellen. Detta medför implikationer 

för HRBP-rollen och för att kunna säkerställa HR-leveransen har det skett en löskoppling 

mellan den formella och informella HR-strukturen och även av HRBP-rollen, då det föreligger 

en skillnad mellan rollens teoretiska innehåll och det praktiska arbete som utförs. Informanterna 

är dock positiva till sin roll och sitt arbete och menar att HRT:n lyft och synliggjort behovet av 

strategiskt HR-arbete. Det framkommer att divisionens HRBP tror att rollen kommer sätta sig i 

framtiden men man förväntar sig då en roll anpassad efter organisationens förutsättningar och 

som i vissa fall kommer att kringgå det HRT-koncept organisationen köpte in 

Nyckelord 

Human Resources Business Partner (HRBP), Human Resources Transformation (HRT), 

nyinstitutionell teori, diskrepans, löskoppling, 
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Inledning 

Synen på Human Resources, HR, eller personalarbete har starkt förändrats de senaste åren och ett 

alltmer strategiskt HR-arbete förespråkas och är starkt på modet (Francis & Keegan, 2006). HR-arbetet 

har utvecklats från att främst ha levererat personaladministrativa lösningar till att vara ett viktigt 

styrinstrument för ledningen. Utvecklingen torde kunnas förklaras med att allt fler organisationer 

insett vikten av att anställa, utveckla och behålla kompetent personal (Ulrich, 1997). HR-funktionens 

fokus skall nu ligga på att arbeta mer strategiskt och värdeskapande (a.a.) och en del av de 

personaladministrativa uppgifterna har återgått till linjechefer (Frances & Keegan, 2006). Detta är en 

trend som kan kopplas till utvecklingen av Human Resources Management, HRM, där det traditionella 

personalarbetet, Personell Management, ersatts med ett mer proaktivt, konsultativt och strategiskt 

arbete HR-arbete med en HR-strategi kopplad till företagets affärsmål. Stor vikt läggs vid HR-

strategier, HR-processer, HR-program samt självservice-funktioner som skall skötas online 

(Armstrong, 2007). En viktig fråga som uppkommer är vilka praktiskaeffekter denna förskjutning av 

fokus får för de HR-anställda, framförallt de som numera skall ägna sig åt strategiskt arbete. 

 

Dave Ulrich, forskare vid Michigan University samt managementkonsult, har utifrån ovanstående 

HRM-idéer utvecklat ett nytt HR-koncept, H R Transformation (HRT), som även sprids genom andra 

konsultfirmor, med någon annan utformning, och som idag är på modet (Hällsten, Boglind & 

Thilander, 2006). HRT innebär en specialisering och standardisering av HR-arbetet, och en 

uppdelning av HR-aktiviteterna i transaktioner (administrativt arbete) och transformationer (strategiskt 

arbete). HR-leveransen delas in i en Three Legged Stool Model, (Ulrich, 1997) med en expertenhet 

med specialistkunskaper som arbetar konsultativt åt hela organisationen, HR Business Partners 

(HRBP), som tillhör linjen och arbetar med implementering av strategiska processer, samt ett HR 

servicecenter som arbetar operativt och administrativt med kärnverksamheten inom HR (a.a.). Det 

finns inom HRT även utrymme för att leja ut (outsourca) expertenheten eller servicecentret, så att 

organisationens kvarvarande HR-funktion kan ges en mer strategisk inriktning. Konceptet bygger även 

på ett ökat personalansvar för linjechefer och ett välutvecklat IT-stöd med system som underlättar det 

personaladministrativa arbetet för linjechefer och befintlig HR-personal (Hällsten, et al. 2006). 

 

HRT har fått stort genomslag i världen, inte minst i Sverige där både privata företag såsom Ericsson, 

Volvo Personvagnar, och statliga verk såsom Försäkringskassan och Skattverket anammat modellen 

(fackförbundet SIF, 2004). HRT synes ha fått status som ”den rätta modellen” för organisering av 

personalarbetet (Hällsten, et al. 2006). Företagens skäl till att genomföra HRT kan vara allt från att 
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effektivisera HR-funktionen, kostnadsrationalisera, då HRT innebär ofta en minskning av HR-

avdelningen, det ökade värdeskapande som strategiskt fokus innebär samt till den legitimitetskapande 

aspekten för HR-professionen, då HR lyfts från en social funktion till en strategisk (a.a). 

 

The Cranfield Network on International Human Resource Management, (CRANET)-studien 

(Lindeberg & Månson, 2010), genomförd på 280 privata och offentliga organisationer i Sverige under 

2008 och 2009, påvisar bland annat att 77 procent av organisationerna erbjuder chefer och 

medarbetare självservice med hjälp av IT, att 61 procent använder sig av strategiska affärspartners, 

HRBP, och att 57 procent har ett HR service center. Studiens resultat visar även att HR-funktionens 

strategiska roll ökar samtidigt som HR-avdelningarnas storlek minskar. Intressant nog påvisar studien 

också att decentraliseringen av personalansvar till linjechefer avstannat, vilket kan innebära att det i 

vissa fall skett ett återtagande av dessa frågor till HR-funktionen. Sammantaget tyder resultaten på att 

HRT är en trend som haft stort inflytande på organisering av personalarbetet i svenska företag 

samtidigt som studien även belyser den problematik som uppstår ifall modellen inte efterlevs av alla 

parter (a.a) 

 

Forskningen kring strategisk HRM, där HRT kan ses som en utveckling, har framförallt utförts i USA, 

Nederländerna och Storbritannien. Ett antal studier har utifrån nyinstitutionell teori analyserat 

strategisk HRM och hur dess utformning påverkas av institutionella faktorer samt hur företags strävan 

efter effektivitet och legitimitet får dem att anamma HRM-trenden (Paauwe & Boselie, 2003; Boselie, 

Paauwe & Richardson, 2003; Boon, Pauwe, Boselie & Den Hartog, 2009). I Sverige är det främst 

Hällsten, Boglind, och Thilander (2006), som bedrivit forskning om HR, HRM och HRT och de 

påpekar att det finns ont om teoretiskt grundade analyser och empiriska studier i ämnet då fältets 

frammarsch främst är konsultdriven.  De efterfrågar fler studier om HRT:s effekter och utbredning och 

vilka konsekvenser de nya rollerna innebär för verksamhet, medarbetare och chefer. Deras senare 

forskning (2009) påvisar bland annat att den nya HRBP-rollen, som främst skall innebära strategiskt 

arbete och ett nära samarbete med ledningsgrupper, upplevs som otydlig och implementeras på olika 

sätt. De påpekar dessutom att det finns en risk för att rollen löskopplas, då deras studie påvisar en 

diskrepans mellan befattningsbeskrivningen utifrån teorin och det praktiska arbetet som en HRBP 

egentligen utför. Även Josefsson och Thor (2007) har undersökt vad en HRBP-roll innefattar dock 

med fokus på samarbetet med linjechefer och hur de tillsammans agerar för att uppnå företagets 

affärsmål.  

Syfte och frågeställningar  

I tidigare forskning saknas kunskap om hur enskilda HRBP:s upplever sin roll på ett större företag 

efter en genomförd HRT. Här finns utrymme för att uppnå en djupare förståelse för HRT som 
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fenomen utifrån en central aktörs (HRBP:s) perspektiv; hur hanterar de sin nya verklighet och hur 

upplever de krav som ställs på dem?  

Syftet med denna studie är att uppnå en ökad förståelse för hur enskilda HRBP:s  upplever sin roll och 

verklighet. I likhet med tidigare forskning kring HRT kommer studien att utgå från ett nyinstitutionellt 

teoretiskt ramverk och undersöka huruvida informanterna anser att det föreligger en diskrepans mellan 

rollens krav och den organisatoriska verkligheten och, om så är fallet, hur de ser på diskrepansen. För 

att fånga HRBP:s perspektiv på sin nya roll formulerades fyra tematiska underfrågor: 

 Hur väl implementerad upplever informanterna att HRT:n och deras roll är? 

  Vad upplever informanterna som rollens styrkor? 

  Vad upplever informanterna som rollens begränsningar? 

  Hur ser informanterna på rollen i framtiden?  

Samtal fördes kring dessa frågor i syfte att förstå hur den nya rollen påverkat livet i organisationen  

Avgränsningar 

Studien är avgränsad till att undersöka hur HRBP:s på ett specifikt företags division upplever sin roll 

efter en genomförd HRT. Resultaten kan således inte generaliseras till andra organisationer och andra 

HRBP:s på andra divisioner. Uppsatsen begränsas vidare till de forskningsfrågor som presenteras 

ovan, studien kommer enbart undersöka HRBP:s upplevelser av den nya rollen och upplevelser av den 

organisatoriska verkligheten. 

Teori och tidigare forskning 

I avsnittet redogörs för den teoretiska referensram som ligger till grund för studien och som främst 

bygger på nyinstitutionell teori men även annan forskning som är relevant för syftet och 

frågeställningen. Eftersom nyinstitutionell teori inte är en enhetlig teoribildning utan snarare ett 

perspektiv på organisation och organisering (Eriksson-Zetterquist, 2009) presenteras ett urval av 

begrepp som är relevanta i förhållande till frågeställningen. Teoriavsnittet börjar dock med en kort 

sammanfattning av teoribildningens grundantaganden. Därefter diskuteras effektivitet och legitimitet 

som drivkrafter till organisationsförändringar, följt av löskoppling, och förståelsen av 

organisationsförändringar som ligger under temat implementering. Därefter följer teori och forskning 

om HRT, HRBP-rollen och dess begränsningar som i analysen kopplas till rollens styrkor, 
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begränsningar och HRBP-rollen i framtiden. Teoriavsnittet avlutas med en summering av teoretiska 

ställningstaganden och dess implikationer. 

Nyinstitutionell teori  

Nyinstitutionell teori är en teoribildning, som med utgångspunkt inom organisationssociologin  

ifrågasätter organisationers rationella handlande och istället menar att omgivande faktorer, mönster, 

och moden styr organisationer och deras förändringsprocesser (Eriksson-Zetterquist, 2009). 

Organisationer ses som öppna system som är beroende av resurser för att överleva. Fokus ligger på 

den påverkan institutioner har på organisationer i deras tillskansande av de viktiga resurserna, varav 

legitimitet är en av de viktigaste (DiMaggio & Powell, 1983; Meyer & Rowan, 1977). Det finns en 

mängd olika definitioner på institution, såsom regler, normer och rutiner i samhället och inom 

nyinstitutionell teori kan institutioner ses som regulativa, normativa eller kognitiva system (Scott & 

Davies, 2007). Inom sociologisk nyinstitutionell teori studeras främst hur informella institutioner, 

såsom rationaliserade myter (Meyer & Rowan, 1977), styr organisationers handlande och dess 

formella struktur, som främst bidrar med legitimitet. Rationaliserade myter är gemensamma, självklara 

föreställningar eller idéer som aktörerna tar för givna och dessa påverkar aktörerna utan att de alltid är 

medvetna om det. Organisering handlar utifrån detta perspektiv mer om att anpassa sig efter 

institutionaliserade regler än att samordna och kontrollera aktiviteter (a.a.). Aktörsperspektivet inom 

nyinstitutionell teori är relativt begränsat eftersom fokus ligger på det kollektiva handlandet och 

eftersom det saknar utrymme för handlingar då institutionerna styr, ofta på ett omedvetet plan (Scott & 

Davies, 2007). Fram till 1990-talets början fokuserade nyinstitutionell forskning främst på stabilitet 

och homogenisering inom organisationsfält men har därefter följts av en rad studier som använt sig av 

teoribildningen för att även förstå förändring (Eriksson & Zetterquist, 2009). 

Implementering 

Legitimitet och effektivitet som drivkrafter vid organisationsförändring 
Inom nyinstitutionell teori är strävan efter legitimitet av de omgivande institutionerna en bidragande 

orsak till organisationens överlevnad och framgång. Organisationsförändringar syftar inte alltid till att 

effektivisera verksamheten utan sker ibland för att verksamheten skall bli mer legitim. Vilken drivkraft 

som är starkast, effektivitet eller legitimitet beror på om organisationen verkar på ett tekniskt eller 

institutionaliserat fält. Inom de institutionella fälten där främst serviceföretag verkar är det svårt att 

mäta produkter och kvalitet, varför strävan efter strukturell överensstämmelse med omgivningens krav 

och legitimitet, blir en drivkraft. Inom de tekniska fälten blir teknisk effektivitet en viktigare drivkraft 

(Meyer & Rowan, 1977). Nyinstitutionell forskning kring strategisk HRM visar att både 

effektivisering och legitimitet är viktiga drivkrafter när de gäller implementering av strategisk HRM. 

Det finns en spänning mellan drivkrafterna och organisationer försöker balansera mellan krav på 
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konformitet och differentiering gentemot konkurrenter när det gäller implementering av en mer 

strategisk HRM-funktion för att finna den design som passar den institutionaliserade kontexten bäst 

(Boon, et al. 2009). Annan forskning drar slutsatsen att utvecklingen av den strategiska HR-funktionen 

i Storbritannien och USA främst har effektivisering som drivkraft medan andra europeiska länder, 

Tyskland undantaget, mer drivs av den legitimerande aspekten (Boselie, et al. 2003). 

 

Företagets strävan efter effektivisering och legitimitet leder ofta till institutionell isomorfism eller 

organisatorisk likriktning (Meyer & Rowan, 1977; DiMaggio & Powell, 1983), och är en viktig 

anledning till varför företag inom samma branscher har likande struktur. DiMaggio och Powell (1983) 

särskiljer tre former av isomorfism, tvingande, som framförallt kommer genom politisk påverkan och 

lagregleringar, mimetisk, som innebär att mindre framgångsrika företag imiterar mer framgångsrika 

organisationer samt normativ som bygger på de anställdas professionalisering, då professionella har en 

gemensam utbildning och bildar nätverk, som leder till mer likriktade organisationer. Paauwe och 

Boselie (2003) har utifrån dessa tre former av isomorfism, vilka är olika starka i olika 

institutionaliserade kontexter påvisat att beroende på vilken mekanism som är starkast så påverkas 

utformningen av HR-strategier och HR-processer och implementeringen av strategiskt HRM i 

organisationer på olika sätt. I relation till HRM är exempel på tvingande mekanismer, 

arbetslagstiftning och fackförbund, exempel på mimetiska mekanismer är moden för organisering av 

HR-funktionen, exempel på normativa mekanismer är professionaliseringen av HR-anställda som 

genom nätverk och kurser blir mer orienterade mot strategiskt arbete, då detta sprids av ett flertal 

konsultfirmor (a.a.). Hällsten et al. (2006) argumenterar utifrån isomorfismbegreppet, (Meyer & 

Rowan, 1977; Di Maggio & Powell, 1983), att HRT är att se som ett mode eller idé som verkar 

legitimerande för företag och som sedan några år har status som best-practice och därför anammas av 

många organisationer trots att hittillsvarande studier inte visat på alltför positiva effekter, med 

undantag för kostnadsreducering, då en genomförd HRT ofta innebär en minskning av befintlig HR-

personal.  

Löskoppling 

Inom institutionell teori är begreppet löskoppling eller isärkoppling (de-coupling) viktigt. Begreppet 

benämner ett fenomen där organisationer kopplar loss delar av organisationsstrukturen från varandra, 

ofta rör det sig om löskoppling mellan den formella och informella strukturen (Eriksson-Zetterquist, 

2009). En organisations framgång och överlevnad bygger på både effektivitet och legitimitet och dessa 

två krav kan vara motstridiga, legitimitetsskapande förändringar kan skapa motsättningar med tekniska 

aktiviteter, koordination och effektivitetskrav. I situationer där den formella strukturen främst 

anpassats efter omgivningens institutionaliserade krav behöver den inte nödvändigtvis spegla de 

interna aktiviteterna eller olika effektivitetsmål. Genom att löskoppla den formella strukturen från den 

informella, det faktiska handlandet, kan organisationen anpassa sig efter moden och svara på 
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förändringar i dess institutionaliserade miljö utan att verksamheten förändras (Meyer & Rowan, 1977). 

Brunsson (1987) ser löskopplingen mellan den institutionaliserade myten och det praktiska handlandet 

som en form av hyckleri. Organisationer säger en sak, beslutar på ett annat sätt och handlar sedan på 

ett tredje sätt. Enligt Brunsson (1987) är löskopplingen i många fall ett måste för att en organisation 

skall kunna fungera utifrån interna krav och de motstridiga krav omgivningen ställer, vilket även 

Eriksson-Zetterquist och Styhre (2008) påvisar i sin studie om införandet av ambitiösa jämställdhets-

planer i organisationer. Genom att löskoppla planen från organisationens praktiker för rekrytering, 

kunde organisationen fortsätta agera utifrån dess förutsättningar samtidigt som den upprätthåller 

bilden av en legitim organisation (a.a.).   

 

Svensk forskning kring HRT påvisar en tendens till att HRBP-rollen löskopplas då det föreligger en 

diskrepans mellan modellens arbetssätt och det praktiska arbete de utför. HRBP ägnar mindre tid åt 

strategier än vad som är tänkt och har fortfarande en stor del operativa arbetsuppgifter, vilket inte är 

tanken med HR-T (Boglind, et al. 2009).  

Reformer och översättningens betydelse vid organisationsförändringar 

Under tidigt 1980-tal utvecklades något som kommit att kallas den skandinaviska institutionella teorin. 

Den har sin grund i bland annat Meyer och Rowan (1977), Di Maggio och Powell (1983), men 

angreppssättet präglas av ett fokus på organisationsförändringar; varför de är svåra att genomföra samt 

hur organisationer tar upp idéer och påverkas av moden. Brunsson (2006) menar att administrativa 

reformer, vilket definieras som medvetna förändringar av organisationens struktur, arbetssätt eller 

ideologier, har blivit rutin och sker löpande. Moden i den institutionella omgivningen leder till beslut 

om reformer som ofta är lätta att inleda men betydligt svårare att genomföra. Glömska samt nya 

moden gör att det alltid finns nya möjligheter att inleda nya reformer, och svårigheten att genomföra 

reformer leder till nya reformer. Brunsson (2006) tar upp det problematiska med användandet av 

konsultbyråer i förändringsarbetet, då de är med i inledningen men sällan under själva genomförandet 

och därför saknar erfarenhet av själva implementeringen, vilket även Hällsten et al. (2006) ser som 

problematiskt när det gäller de HRT modeller som konsultbyråerna säljer. 

 

Begreppet eller metaforen ”översättning” är ett annat sätt inom skandinavisk institutionell teori att se 

på organisationsförändringar (Czarniawska & Jorges, 1996). Moderiktiga idéer om förändring sprids i 

världen och fokus ligger på hur intentioner, slumpmässiga händelser och institutionella normer 

samverkar när dessa idéer sprids mellan olika praktiker. De idéer som får störst genomslag är de som 

är de mest moderna, spännande och intressanta vid en viss tidpunkt. Förändringar i organisationer äger 

rum när man tar in dessa moderiktiga idéer som lösningar på lokala problem i organisationen. 

Översättning innebär att det sker en lokal anpassning efter organisationens kontext i 

förändringsprocessen, vilket förklarar varför genomförda reformer och organisationsmodeller ser olika 
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ut och implementeras på olika sätt. Idéer om förändring materialiseras i en ny kontext och blir till ett 

objekt eller en handling som sedan översätts till något konkret och meningsfullt i den specifika, nya 

kontexten och efter organisationens förutsättningar. Översättningsprocessen bidrar med en förståelse 

för hur en idé på modet kan få olika innehåll och betydelse beroende på organisationens kontext och 

påvisar att även modet förändras när det följs (a.a.).  

 

HRT kan ses som ett globalt institutionellt mode och det är av intresse att studera när en global modell 

möter en lokal miljö med vissa specifika förutsättningar utifrån den tolkning och innebörd olika 

organisationer tillskriver fenomenet (Hällsten, et al. 2006). I den förändringsprocess som 

genomförandet av en HRT innebär, sker ofta en lokal anpassning (översättning) som innebär en 

förändring men kanske inte i linje med vad som exakt förväntades av modellen. En modell kan inte 

kopieras rakt av utan hanteras av människor i organisationen som har olika motiv och utvecklar olika 

förståelser för hur modellen ska implementeras utifrån den institutionaliserade kontexten 

(Czarniawska & Jorges, 1996). För övrigt är ”översättning” också något som Ulrich (1997) påpekar är 

mycket viktigt.  Han menar att det är nödvändigt att anpassa en HRT efter organisationens 

förutsättningar och verksamhet för att modellen skall kunna fungera optimalt och pekar på svårigheter 

som kan uppkomma utan anpassning. I modellen ska HRBP-rollen i huvudsak ägna sig åt strategiska 

frågor och konsultativt arbete åt chefer, men forskning visar att det finns en tendens att rollen 

involverar sig mer i den operativa verksamheten än vad som är tänkt enligt HRT, vilket kan ses som 

en form av översättning. (Hällsten, et al. 2006).  

HRBP-rollens styrkor och svagheter 

HRT och HRBP-rollen enligt Ulrich 

Som tidigare nämnts innebär HRT en HR-funktion i form av en pall med tre ben (Three Legged Stool 

Model); HR-leveransen delas upp i tre olika HR-funktioner, (Ulrich, 1997) med ett Center of 

Expertise, HR Business Partners och ett Service Center. Uppdelningen medför att administration och 

operativt arbete sköts av servicecentret, expertfrågor och utveckling av HR-strategier av Center of 

Expertise, vilket frigör tid och möjliggör ett mer strategiskt HR-arbete och fokus för HRBP:s (a.a.). 

Även utbyggnad av IT-stöd såsom datoriserade HR-system på nätet med själv-service leder till ett mer 

strategiskt fokus för företagets HRBP:s då anställda och linjechefer själva får föra in 

personaladministrativa uppgifter i systemen. HRBP:s utgör den enda delen av HR-funktionen i själva 

verksamheten och är den strategiska partnern som ansvarar för implementeringen av HR-strategier 

utifrån företagets övergripande affärsstrategi i organisationen. De utgör även länken mellan de olika 

HR-leverantörerna och skall säkerhetsställa att HR-leveransen skapar ett mervärde för dess kunder. 
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HRBP-rollen kännetecknas av ett konsultativt arbete gentemot linjecheferna som i och med HRT tar 

över ett flertal personaladministrativa uppgifter som tidigare legat på HR-avdelningen. (a.a.). 

 

Ulrich (1997) har även utvecklat en modell för HR-medarbetares roller och fokusområden som 

resulterar i en HR-funktion som levererar mer värde. Utifrån den har Ulrich (1997) identifierat fyra 

roller som först i kombination kan anses uppfylla HRBP-rollen, vilket påvisar den komplexitet och 

breda roll en HRBP innehar. Rollerna skall inte uppfattas som statiska och hur utformningen av 

HRBP-rollen utifrån dessa fyra dimensioner kommer se ut beror på organisationens design och behov 

(a.a.). De fyra rollerna är strategisk partner, administrativ expert, förändringsagent och employee 

champion. Ulrich (1997) ger även exempel på olika arbetsuppgifter för en HRBP som kopplas till 

dessa olika roller. Som strategisk partner arbetar HRBP med implementering av HR-strategier 

kopplade till övergripande affärsmål, inom den administrativa expert-rollen ligger ansvar för 

utvecklandet av metoder och policies som underlättar det operativa HR-arbetet, förändringsagent-

rollen innebär arbete kring organisationsförändringar och som employee champion försäkrar sig en 

HRBP att medarbetarnas engagemang och kompetens ligger på en hög nivå, vilket bygger på en god 

relation med de anställda (a.a.). För denna studie är dessa roller främst användbara för att uppnå 

djupare förståelse av de olika dimensionerna av det strategiska arbetet en HRBP skall utföra och visar 

tydligt på rollens komplexitet. 

HRT:s och HRBP-rollens svagheter 

Det finns en del forskning som undersökt vilka konsekvenser konceptet HRT får på HR-funktionen 

och de problem som kan uppstå med HRBP-rollen (Frances & Keegan, 2006; Reilly, 2006). Reilly 

(2006) menar att differentieringen av HR-funktionen leder till oklarheter inom ansvaret för HR-

leveransen, då kommunikationen de tre olika funktionerna emellan inte alltid fungerar som den ska. 

Detta medför att även om service-centret står för utförandet av den operativa HR-leveransen så är det 

ändå organisationens HRBP:s som står för det yttersta ansvaret utan någon inblandning eller kontroll 

över resultatet (a.a.). Frances och Keegan (2006) menar att den problematik som den lösa kopplingen 

mellan det strategiska HR-arbetet och det operativa HR-arbetet innebär, är en av HRT modellens 

största utmaningar. Specialiseringen av de olika HR-rollerna leder också till att vissa HR-frågor 

hamnar mellan stolarna och det för medarbetaren eller chefen inte står klart vart de skall vända sig 

eller om svaret finns att söka inom online HR-system (Reilly, 2006). Det operativa HR-stödet tenderar 

också att försvinna eller nedprioriteras, då varken expertenheterna eller Business Partnern skall arbeta 

operativt och service-centrets resurser inte räcker till för hela verksamheten (Reilly, 2006; Frances och 

Keegan, 2006). För att HRT modellen skall fungera krävs välfungerande kommunikation mellan de tre 

HR-funktionerna och en flexibilitet vid nyttjandet av HRT-konceptet för att HR-funktionen skall 

kunna leverera det resultat dess kunder är i behov av (Reilly, 2006). 
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Business partner rollen och HR-funktionens strategiska fokus får även andra implikationer för 

medarbetare. Modellen ser inte till medarbetarnas behov och rollen som employee-champion (Ulrich 

1997) med individutveckling som fokus axlas varken av HRBP:s eller linjecheferna (Frances och 

Keegan, 2006). Linjechefer brister ofta i sina personalarbetsuppgifter. Differentieringen av HR-

funktionen medför att medarbetarna inte längre har ett HR-stöd att vända sig till när det gäller 

välbefinnande och utveckling samt att företagets HRBP:s i vissa fall inte heller ser det som sin uppgift 

(Frances & Keegan, 2006). Ulrich och Brockbank (2005) diskuterar i senare publikationer vikten av 

att HR-funktionen axlar employee-champion rollen, innebärandes att HR skall arbeta för att stötta 

medarbetarna på ett konstruktivt sätt. Samtidigt så menar de att det kan upplevas som något oklart 

vilken del av den differentierade HR-funktionen som skall axla det ansvaret inom HRT-modellen 

(Ulrich & Brockbank, 2005). Frances och Keegan (2006) efterfrågar en mer balanserad agenda för 

HRBP:s där fokus ligger på både strategisk arbete och medarbetarnas välbefinnande, då risken finns 

att medarbetarna helt glöms bort, vilket ter sig något ironiskt då HR trots allt är en personalfunktion.  

Summering av teoretiska ställningstaganden och implikationer 

Nyinstitutionell teori och forskning kritiseras ibland för att främst benämna och definiera 

organisatoriska fälts utvecklingar och organisationsförändringar utan att förklara dem, vilket gör att 

det är svårt att avgöra om en organisationsförändring misslyckats eller om den genomförts med 

strävan efter legitimitet som drivkraft (Stern, 1999). Dessutom finns det få studier som styrker 

antagandet om att organisationer idag är mer likriktade (Scott & Davies, 2007). Denna studie grundar 

sig dock på nyinstitutionell forskning med god förankring i empirin och man kan på goda grunder anta 

att strategisk HRM och HRT är ”modernt” och har haft stor inverkan på företags design av HR-

funktionen. 

 

Den rikedom som finns inom den nyinstitutionella teorin av begrepp som betonar att moderna 

organisationsförändringar är mycket komplexa företeelser som inte enkelt implementeras och 

förändrar organisationen, gör angreppssättet särskilt relevant för min studie. Legitimitet och 

effektivitet är viktiga drivkrafter bakom beslut om förändring varav det är av intresse att undersöka 

vad som föranledde Företaget att genomföra HRT:n.  Studier visar att organisationsförändringar inte 

alltid implementeras; den formella arbetsbeskrivningen blir ett oanvändbart dokument som löskopplas 

från det faktiska arbete som utförs i organisationen. I detta fall skulle det betyda att HR-strukturen 

informellt fungerar annorlunda än den HR-modell som uttrycks i organisationens formella 

beskrivning. Specifikt skulle det innebära att arbetsbeskrivningen för HRBP-rollen skiljer sig från det 

dagliga arbete som studiens informanter utövar i rollen. I dess mest extrema scenario skulle HR-

arbetet i princip fortlöpa som det alltid gjort, trots införandet av HRT:n. Utifrån Brunssons (2006) syn 

på reformer ämnar även studien belysa huruvida HRT:n på Företaget lett till nya reformer och nya 

förändringar då det möjligtvis föreligger svårigheter i att implementera HRT:n rakt av. Slutligen blir 
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det intressant att undersöka upplevelsen av översättning; huruvida divisionens HRBP upplever att 

företagets HR-arbete enligt HRT-modellen har justerats i enlighet med företagets specifika 

förutsättningar och hur rollen som HRBP i så fall har upplevts ändra mening och innehåll utifrån 

denna översättning. Den komplexa och mycket krävande roll en HRBP har gör det särskilt intressant 

att undersöka upplevelsen av en diskrepans mellan modell och verklighet och hur utövare av rollen 

upplever de möjligheter och svårigheter som det innebär att hantera rollens krav. 

Metod och data 

Fenomenologisk ansats 

Syftet med uppsatsen är alltså att undersöka hur HRBP:s upplever sin roll och att därmed fördjupa 

kunskapen kring fenomenet HRT. Min personliga uppfattning är att det i tidigare forskning saknas 

förståelse för HRBP:s erfarenheter och verklighet, varvid denna studie inspirerats av en 

fenomenologisk ansats. Fenomenologin är både en teori och metodlära inom filosofin och den 

moderna fenomenologin utgår från Edmund Husserl. Husserl förespråkade subjektivitet och en 

naturlig inställning till världen samt menade att den subjektiva upplevelsen av världen, människans 

livsvärld, var av intresse att studera. Livsvärlden är ett mycket viktigt begrepp inom fenomenologin, 

då förespråkare för inriktningen menar att vår livsvärld är den enda, konkreta och erfarbara verklighet 

som går att komma åt. Syftet med fenomenologin som kvalitativ metod är att främst genom intervjuer 

komma åt ett fenomens essens, dvs. innersta väsen, som kommer igen i alla informanternas 

livsvärldar, genom beskrivningar av flera individers levda erfarenheter och den mening eller betydelse 

de tillskriver ett fenomen. Även de individuella variationerna är av intresse (Creswell, 2007).  Jag 

anser att en djupare förståelse av HRBP:s livsvärld hjälper oss att bättre förstå fenomenet HRT då 

rollens utövare via sin subjektiva upplevelse av modellen med dess styrkor och begränsningar bidrar 

till ny kunskap om hur fenomenet fungerar i praktiken. 

 

Denna studie är inspirerad av empirisk fenomenologi, som försöker undvika tolkningar av 

upplevelserna genom att presentera informanternas livsvärldar enbart utifrån deras erfarenheter och 

genom att jag som forskare skriver ned min förförståelse och sätter den i parentes (Creswell, 2007). 

Det ligger i vår mänskliga natur att tolka och det föreligger ofta vissa svårigheter när det att gäller att 

sätta sin förförståelse åt sidan, vilket även kommer att diskuteras genomgående i uppsatsen. Eftersom 

min frågeställning bygger på fyra tematiska underfrågor har jag i utformningen av intervjuguiden gjort 

avsteg från den fenomenologiska metoden, då den fenomenologiska metoden utgår från öppna vad- 

och hur-frågor (a.a.).  
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Metodval 

Min undersökning syftar till att belysa hur HRBP:s efter en genomförd HRT ser på sin verklighet och 

inte till att mäta eller kvantifiera vad HRBP-rollen innehåller, vilket hade förutsatt en kvantitativ 

ansats (Kvale, 1997). Givet syftet och inspirationen av fenomenologi var valet av en kvalitativ ansats 

tämligen självklar (Aspers, 2007; Creswell, 2007). Forskningsprocessen har varit mycket interaktiv 

och präglats av en växelverkan mellan teori och empiri, så kallad abduktion. Min intervjuguide och 

övergripande frågeställning var till stor del influerad av min förförståelse kring ämnet och 

nyinstitutionell teori medan de tematiska underfrågorna och resultatet utvecklas i samverkan av empiri 

och teori (Langemar, 2008).  

 

Jag har valt att genomföra en explorativ studie, inspirerad av fenomenologin, med primära källor i 

form av kvalitativa semi-strukturerade intervjuer (Kvale, 1997) som karakteriseras av en låg grad av 

struktur. Denna typ av intervjuform syftar till att jag som forskare skall kunna ta del av informantens 

livsvärld för att sedan beskriva och förstå det meningsskapande informanten gör (a.a.). Intervjuformen 

valdes således i förhoppningen om att den skulle innebära goda möjligheter att utifrån den 

fenomenologiska ansatsen och frågeställningen bidra med en förståelse och en beskrivning om hur 

HRPB:s upplever sin verklighet och sin roll. Befattningsbeskrivningar och annan företagsspecifik 

dokumentation användes som sekundära källor. Inför de kvalitativa intervjuerna läste jag in mig på 

befattningsbeskrivningen, Ulrichs (1997) syn på HRT samt på de nyinstitutionella studier och annan 

forskning som gjorts om hur HRT har kommit att fungera i praktiken för att bättre kunna ställa 

relevanta frågor och förstå informanternas livsvärld.  

Urval av företag  

Inför min undersökning tog jag kontakt med en större global koncern som jag har insyn i efter att ha 

varit HR-intern på divisionen i utlandet. På grund av min förförståelse och av att jag visste att 

organisationen, som hädanefter kommer betecknas som Företaget, hade genomfört en HRT och hade 

HRBP:s föll det sig naturligt att först försöka få tillträde till Företaget. Jag kontaktade HR-chefen på 

Företagets ena division i juni 2009 med förfrågan om jag hade möjlighet att studera deras HR-funktion 

i min C-uppsats. Krav på anonymitet och konfidentialitet ger inget utrymme för att närmare förklara 

vilken typ av verksamhet de bedriver, vilket möjligtvis är att se som en begränsning, men ett krav som 

ställdes för att få tillträde till företaget.  

 

Företaget är svenskt och har drygt 20 000 anställda i över 20 länder och fördelat på 600 kontor, varav 

10 000 anställda arbetar i Sverige. Företagets affär är uppdelat i fyra divisioner och varje division är i 

sin tur uppdelat efter affärsområde. Den division jag undersökt har ett mycket globalt fokus i 
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jämförelse med andra divisioner och har åtta affärsområden och sex stycken HRBP:s. Min 

kontaktperson är både HR-chef för divisonen men agerar även som Business Partner för två mindre 

affärsområden. Jag valde att enbart studera denna division då det framgått i kontakten med HR-chefen 

att det globala fokuset försvårat implementeringen av HRBP-rollen och att de upplevde viss frustration 

i sitt arbete. Att min frågeställning kom att fokusera på upplevelser av HRBP-rollen har utarbetats i 

samråd med både min handledare och min kontaktperson på företaget.  

Urval av informanter 

Inom kvalitativ forskning är urvalet mycket viktigt även om resultatet inte är generaliserbart på samma 

sätt som inom kvantitativ forskning (Kvale, 1997). Eftersom denna studie bygger på en 

fenomenologisk ansats har jag använt mig av ett kriterieurval (Creswell, 2007), där kriteriet var att 

informanterna har erfarenheter av den roll jag ville undersöka, det vill säga arbetade som HRBP:s på 

den division studien utfördes i. I och med att jag fått tillåtelse från HR-chefen på divisionen att 

genomföra studien hade jag lovats intervjuer med de HRPB:s som fanns att tillgå och för att belysa 

rollen från olika aspekter valde jag att intervjua hela HRBP-teamet på divisionen, medförandes att 

informanterna tog del av att samtliga HRBP:s deltog i undersökningen. Intervjupersonerna består av 

fem kvinnor samt en man, deras ålder är något skiftande men de har alla arbetat på Företaget med HR 

ett antal år.  I rollen som HRBP har de arbetat i mellan ett halvt år till fyra år, vilket är då HRT:n 

genomfördes. De är ansvariga för olika affärsområden och driver vid sidan av detta ett större eget 

projekt där hela divisionen ingår, exempelvis trainee program eller bonusprocessen. De har alla en 

akademisk examen, fyra inom personal eller HR, medan de två andra läst påbyggnadskurser inom 

detta ämne. Informanterna presenteras inte närmare med tanke på utlovad konfidentialitet och 

anonymitet, vilket möjligtvis är att se som en begränsning när det gäller studiens transparens.  I 

resultat- och analysredovisningen kommer intervjupersonerna gå under beteckningen IP1, IP2, IP3, 

IP4, IP5 och IP6 för att påvisa spridningen av citaten.  

Datainsamling 

Intervjuguide och förstudie 

Vid utformningen av intervjuguiden (se bilaga 1) utgick jag från min förförståelse, mitt teoretiska 

ramverk samt den övergripande frågeställningen, huruvida det finns en diskrepans mellan rollens krav 

och den organisatoriska verkligheten. Intervjuguiden utgick från tre övergripande teman, 

implementeringen av HRT, HRBP-rollen idag och HRBP-rollen i framtiden. Dessa induktivt skapade 

teman ansåg jag skulle täcka in det område jag avsåg undersöka, och utifrån dessa skrev jag ner ett 

fåtal öppna frågor samt stödord som skulle fungera som utgångspunkt i följdfrågor. Den låga graden 
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av struktur medförde att jag hade möjlighet att utveckla intervjun med informanten samtidigt som det 

hos informanten fanns utrymme att generera nya infallsvinklar och teman, som inte fanns med i 

intervjuguiden. Intervjuguiden inleddes med ett antal bakgrundsfrågor. Den första intervjun fungerade 

som en förstudie för att testa intervjuguiden, generera mer kunskap om fältet samt precisera 

frågeställningen (Aspers, 2007). I den intervjun kom Företagets HR-strategi upp till diskussion och 

intervjuguiden justerades och Företagets övergripande HR-strategi lades till som ett stödord. Överlag 

upplevde jag intervjuguiden som väl fungerande och även förstudien transkriberades och ingår i 

resultatet. 

Intervjugenomförande 

Efter att ha träffat min kontaktperson på Företaget och som meddelat mig att hon informerat berörda 

HRBP:s om min studie och att alla var villiga att ställa upp, skickade hon mig deras kontaktuppgifter. 

Via e-post skickade jag en introduktion till samtliga informanter där jag presenterade mig själv, syftet 

med min uppsats samt annan information om studien. Via e-post bestämde jag tid med respektive 

HRBP för intervju. Intervjuerna genomfördes i informanternas arbetsrum, förutom en som 

genomfördes i ett större konferensrum. Till intervjutillfällena hade jag sammanställt skriftlig 

information (se bilaga 2) som bland annat behandlade syftet med studien, etiska överväganden samt 

förfrågan om tillåtelse att banda, vilket informanterna fick skriva på innan intervjun började. 

Intervjuerna genomfördes utspritt under en period på ca fem veckor, från 17 maj till 18 juni och 

bandades. I slutet av intervjun fick informanterna möjligheten att tillägga något som de upplevde att 

jag missat fråga om. Samtliga intervjuer tog mellan 60 och 75 minuter. Intervjuerna transkriberades i 

regel dagen därpå och ordagrant då jag ansåg att det passade mitt forskningssyfte bäst, då även 

tankepauser och betoningar av ord har relevans för min förståelse av deras upplevelser (Kvale, 1997).  

Sekundära källor 

Studien baseras även på befattningsbeskrivningen som finns i ett dokument från den centrala HR-

funktionen där HR-strategi, mål och ansvarsområden för den nya HR-funktionen är fastställda. Även 

annan officiell dokumentation kring implementeringen av processen och anledningen till 

genomförandet av HRT:n  har använts. Jag har även besökt Företagets hemsida för att få information 

om Företaget och undersökt division, som även gåtts igenom med informanterna, för att 

säkerhetsställa att jag uppfattat informationen korrekt. Med tanke på utlovad konfidentialitet kommer 

detta material inte ingå i referenserna. 

Analys 
Analysen av de semi-strukturerade intervjuerna bygger på Kvales (1997) analysmetod för den 

kvalitativa forskningsintervjun. Även under datainsamling har tolkning och analys skett parallellt. De 

transkriberade intervjuerna genomlästes ett antal gånger så att jag kunde bilda mig en uppfattning om 
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materialet och strukturerades under de olika temana i intervjuguiden. Därefter eliminerades 

upprepningar, oväsentligt material för att få fram det som var väsentligt i besvarandet av 

frågeställningen och som kunde kopplas till studiens teoretiska referensram, vilket Kvale (1997) 

benämner klarläggning. Nästa steg blev att utifrån det väsentliga tematiserade materialet analysera 

innebörder och informanternas egna uppfattningar om hur de upplever sin roll och verklighet. Därefter 

sammanfattades de olika temana och belysande citat valdes ut (a.a.). 

 

Under analysprocessen framgick att det inte fanns något stöd i det empirin för temat rekrytering, då 

rekryteringen till rollen inte hade någon större koppling till hur informanterna upplevde sin roll och 

verklighet. Istället utvecklades utifrån empirin temat HRBP-rollen till två nya teman, HRBP-rollens 

styrkor, som belyser de positiva erfarenheter informanterna gjort som HRBP:s, och HRBP-rollens 

begränsningar, med fokus på de svårigheter och begränsningar som informanterna upplevt i sin roll. 

Detta medförde att de tematiska underfrågorna justerades och att studiens teoriavsnitt med tidigare 

forskning skrevs om för att passa de fyra olika temana. 

Etiska överväganden och återkoppling 

Denna studie har följt de forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet fastställt för 

samhällsvetenskaplig forskning (2001) och även den rekommendation som finns gällande återkoppling 

till fältet. De principer angående individskyddskravet som varit relevanta för denna uppsats är 

informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet.  Både i mitt introduktionsmail samt 

den skriftliga information jag sammanställt och som informanterna fick skriva under, informerades de 

om studiens syfte, att de närsomhelst hade möjlighet att avbryta deltagandet, att deltagandet var 

frivilligt och anonymt samt att resultatet endast kommer att användas för forskningsändamål (se bilaga 

2). Det färdiga resultatet kommer att skickas till informanterna, då de uttryckt önskan om det. 

Begränsningar 

Inom kvalitativ forskning är validitet och reliabilitet att se som en kvalitetskontroll som genomsyrar 

hela forskningsprocessen och bygger på en god forskningsdesign, en väl dokumenterad forsknings-

process och ett noga beskrivet analysförfarande, samt en beskrivning av de förutsättningar som ligger 

till grund för studien (Kvale, 1997).  En valideringsstrategi som användes under studien var 

triangulering av data (Creswell, 2007), då studien bygger på både primära och sekundära källor, där de 

sekundära källorna legat till grund för hur Företagets organisation ser ut, hur dess HR-funktion är 

uppbyggd, och vilka ansvarsområden de olika befattningarna har. Detta även för att skapa en närhet 

och förståelse för fältet, vilket även har betydelse för studiens validering (a.a.). Under intervjuerna 

framkom dock att befattningsbeskrivningen inte överensstämde med HRBP-rollens verklighet. 
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Informanterna är till stor del även styrda av respektive affärsområdes affärsplan, där olika HR-frågor 

finns representerade.
1
 Utifrån dessa dokument och affärsområdenas olika behov har de gjort en egen 

tolkning av sin roll. Detta innebär att det inte var optimalt att använda befattningsbeskrivningen som 

sekundär källa för att undersöka diskrepansen mellan den och den organisatoriska verkligheten, vilket 

naturligtvis påverkar studiens validitet och resultat. För att uppfylla studiens syfte hade det varit 

tydligare att använda sig av de olika affärsområdenas affärsplaner samt befattningsbeskrivningen. 

 

Ett annat problem med genomförandet av studien är att jag inte är tränad i kvalitativa intervjuer. Även 

om jag genomfört två andra intervjustudier och tagit del av litteratur som framhåller vikten av att inte 

ställa ledande frågor (Kvale, 1997), upplevde jag att jag vid vissa tillfällen ändå gjorde det, vilket 

naturligtvis kan ha påverkat studiens resultat och reliabilitet. Detta hänger samman med att jag trots 

mitt försök att sätta min förförståelse kring HRT och HRBP-rollen åt sidan, naturligtvis till viss del 

genom tidigare forskning bildat mig en uppfattning om modellens begränsningar.  

 

När det gäller studiens generaliserbarhet (Langemar, 2008) är denna studie avgränsad till att enbart 

gälla intervjuade HRBP:s på en viss division med specifika förutsättningar kopplade till divisionens 

globala verksamhet. Undersökningen gör inget anspråk på en större generaliserbarhet men då samtliga 

HRBP:s ingår i studien är resultaten generaliserbara på den population som undersöks (a.a.). 

Resultat och analys 

I detta avsnitt presenteras resultat och analys av det empiriska materialet, bestående av intervjuer och 

dokument. Resultatet analyseras och tolkas utifrån de fyra tematiska underfrågorna och de teoretiska 

perspektiv och begrepp som redovisats under teori och forskning. Inledningsvis presenteras en 

redogörelse av Företagets HR-funktion och dess design efter den genomförda HRT:n samt en kort 

sammanfattning av HRBP-rollens befattningsbeskrivning utifrån Företagets officiella dokumentation. 

Även om det framkom under studien att de olika affärsområdenas affärsplan också ligger till grund för 

den tolkning respektive HRBP gjort av sin roll, så är befattningsbeskrivningen relevant för studien, då 

den belyser HRBP-rollens viktigaste ansvarsområden utifrån HRT-modellen och teorin och sedan kan 

användas som en jämförelse med den organisatoriska verkligheten. 

                                                      

1 Detta är även ett exempel på en löskoppling mellan den formella och informella HRBP-rollen och 

kommer att diskuteras i resultat och analys. 
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Presentation av Företagets HR–funktion och 

HRBP-rollen 

Redan 2003 togs beslutet i Företagets ledning att genomföra en omorganisation av HR-funktionen och 

själva designen och utformningen pågick till 2006. Målet med projektet ”HR Transformation” var att 

få både ett enhetligt arbetssätt i HR-frågor i hela koncernen men även att höja effektiviteten och 

möjliggöra en högre grad av specialisering i varje roll. Projektet innehöll såväl design av HR-

organisationen, med tydliggörande av roller samt utbildning och förankring, som design av HR-

processerna, som nu blev globala och enhetliga. Företaget har inte outsourcat några HR -funktioner 

utan valt att omorganisera den interna HR-funktionen för ett bättre resursutnyttjande. Efter HRT 

delades HR-leveransmodellen upp enligt The Three Legged Stool, (Ulrich, 1997) med en HR Group 

Function som arbetar globalt med utvecklandet av strategiska processfrågar, HRBP:s partnern tillhör 

linjen och arbetar strategisk med bland annat bemannings- och kompetensförsörjning samt med 

implementering av strategiska processfrågor och ett HR-center som arbetar operativt och 

administrativt i olika specialistfunktioner. Servicecentret med det administrativa stödet flyttades ut 

från affärsområdena. Företaget fick även ett nytt enhetligt HR IT-system, HR-Systemet, och en 

direktlinje, HR-Linjen dit chefer och anställda har möjlighet att ringa för administrativa 

personalfrågor. Linjechefer, gruppchefer och team-chefer fick även ökat personalansvar, de nya 

systemen skulle underlätta och förenkla det personaladministrativa arbetet. 

 

Enligt befattningsbeskrivningen skall Företagets HRBP:s proaktivt stötta chefer och anställda i 

utvecklandet av organisationen samt skapa långsiktiga värden beträffande humankapitalet.  De skall 

påverka affärsdagordningen så att de HR-initiativ som tas maximerar affärens resultat och ligger i linje 

med den övergripande affärsstrategin. Företagets HRBP:s skall verkställa och modifiera de HR-

strategier och HR-processer som HR Group beslutat om efter divisionernas olikartade globala behov 

och efter gällande lagstiftning. En av deras viktigaste uppgifter är just drivandet av de olika HR-

processerna i divisionen, och exempel på sådana är successionsplanering, medarbetarundersökning, 

kompetensförsörjning och ledarskapsutveckling. De skall agera som förändringsagenter genom att 

utveckla processer och metoder som ökar organisationens förmåga till förändring samt stötta 

linjechefer i att driva förändringsprocesser. Det framgår av befattningsbeskrivningen att enbart chefer 

och viktiga anställda (key employees) ingår i HRBP:s-rollens ansvar. De andra medarbetarna skall 

vända sig till HR-Linjen vid frågor och den generella rekryteringen sköts av HR-centret, men HRBP:s 

har ansvar för chefsrekryteringen. 

Implementering av HRT och HRBP-rollen 
Vid frågan om vad intervjupersonerna upplever låg bakom beslutet om att genomföra HRT:n var de 

alla överens om att Företaget ansåg att det var för lite samordning mellan de olika HR-avdelningarna 
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på de olika divisionerna och att det fanns ett behov av att likforma och standardisera olika HR-

processer då dessa såg olika ut i organisationen. Dessutom var olika HR-system i bruk och man ville 

även införa ett globalt sådant för att förenkla kommunikation och HR-arbetet. Intervjupersonerna 

berättade även att det vid en större chefsenkät, där dock inte den division jag undersökte var med, 

framkommit att chefer i andra delar av organisationen inte var nöjda med HR-arbetet och att detta 

behövde effektiviseras. Detta föranledde Företaget till att ta in en ny personaldirektör, vars uppgift det 

var att driva genomförandet av HRT, då denna tidigare ansvarat för en liknande transformation på ett 

annat större företag. HR ansågs även kosta mycket pengar och även om kostnadsreducering inte var 

den officiella anledningen till att beslutet togs, har HR-personalen idag minskat med 30 procent. En av 

de intervjuade säger ” HR kostade mycket pengar och arbetade ineffektivt, arbetade i silos, generellt 

sätt, inte överallt men generellt sätt.” vilket tyder på att en effektivisering av HR-funktionen var en av 

anledningarna till beslutet om organisationsförändringen. HRBP upplever alltså att HRT drivits fram 

av behov av effektivisering, en drivkraft i linje med både Meyer & Rowan (1977) och Ulrich (1997). 

 

Vidare framkommer det under intervjuerna att samtliga intervjupersoner upplever att HRT-modellen 

är en trend eller ett mode som har haft stort inflytande på organisering av personalarbete och som de 

flesta andra större organisationer och koncerner i liknande branscher anammat, vilket kan kopplas till 

isomorfismbegreppet (Meyer & Rowan, 1977; DiMaggio & Powell, 1983). De intervjuade anser att 

det legitimitetsskapande som uppkommit genom att HRT är modellen på modet, även påverkat det 

beslut som togs. En av de intervjuade uttrycker det så här: 

Eftersom alla andra företag gjorde en HRT så tyckte Företaget att de också skulle göra en HRT, vi 

kan ju inte halka efter, ja det är ju jävligt modernt, den här Dave Ulrich, han tjänar ju hur mycket 

pengar som helst. Så det var ju lite sexigt, alla andra gjorde ju också det.(IP3) 

Ovanstående påvisar att Företagets HRBP upplever att också legitimitet varit en drivkraft vid 

Företagets beslut av att genomföra en HRT (Meyer & Rowan, 1977, Hällsten, et al. 2006; Boon, et al. 

2009). 

 

Att moden och trender är viktigt också för HR-personer i stort framhåller en annan intervjuperson som 

påpekar att man inom professionen, via bland annat externa nätverk, alltid ser till att hålla sig 

uppdaterad om trender inom HR för att ligga rätt i tiden och få inspirerande idéer. 

 

Omorganiseringen av HR-funktionen innebar även ett lyft av HR till den strategiska agendan, HR-

processerna blev globala, samtliga HRBP:s sitter med i respektive affärsområdes ledningsgrupp och 

medvetenheten om betydelsen av HR-frågorna har enligt intervjupersonerna i viss mån ökat. Detta 

ligger helt i linje med Ulrichs (1997) idé och samtliga intervjupersoner anser att detta även var av stor 

betydelse vid beslutet om HRT. ”Jag tror affären verkligen behövde mer strategiskt HR-stöd för att 

kunna ta affären framåt när det gäller personalfrågorna.” (IP6) Samtidigt påpekar dock flera av de 
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andra intervjupersonerna att de även innan HRT:n arbetade strategisk även om rollen och 

arbetsuppgifterna såg något annorlunda ut. 

 

När det gäller själva förändringsprocessen och implementeringen av HRT:n i Företaget upplever 

samtliga intervjupersoner att man ”försökte gå härifrån till dit på en väldigt kort tid” (IP2) och att man 

inte anpassade modellen efter Företagets förutsättningar eller efter människorna i organisationen. ”Det 

vi tappar bort är behovet av ställtid, det tar tid för människor i förändringsprocesser”. (IP5). Det 

kommunicerades dock att den HRT som skulle genomföras var anpassad efter Företagets behov och 

även om projektet uppfattades väldigt ambitiöst, med olika work-shops, upplever flera av de 

intervjuade att det lades ner alldeles för mycket tid på fel saker och att det hade krävts en mer 

pragmatisk inställning till HRT-modellen i Företaget. Det skrevs befattningsbeskrivningar som inte 

var förankrade i verkligheten och stort fokus låg även på att definiera olika processer som sedan i vissa 

fall inte var användbara.  

Det här är en konsultmodell som inte är anpassad efter den här organisationen eller den här 

verksamheten. Jag tycker det är usel rådgivning av konsultfirman. Köra ut en amerikansk modell på 

ett svenskt företag, Företaget för den delen köpte in plain vanilla, alltså det vanliga, de köpte in allt 

stöd utan anpassningar och sen försökte man anpassa processerna efter systemet. (IP6) 

Avsaknaden av en mer pragmatisk inställning till HRT-modellen eller anpassning av densamt den tid 

det tar för människor att ta till sig förändringsprocesser medförde att de intervjupersoner som var 

verksamma på divisionen innan den genomförda HRT:n upplever att det var mycket som inte 

fungerade alls i början. Denna uppfattning gäller processer, ansvarsområden och kommunikationen 

mellan de tre olika HR-funktionerna. Utifrån de teoretiska begrepp som presenterats tidigare, tyder 

ovanstående på en något misslyckad översättning (Czarniawska & Jorges, 1996) vid 

implementeringsskedet: en lokal anpassning efter organisationens kontext och förutsättningar i 

förändringsprocessen har inte skett.  

 

Under intervjuerna framkommer att en anledning till varför ovanstående problem uppstått beror på 

Företagets organisationsstruktur, en matrisorganisation vars divisioner ser mycket olika ut, försvårar 

en implementering av en köpt konsultmodell även om den anpassats efter organisationen.  

Anledningen till detta upplever de intervjuade är att de olika divisionerna har olika fokus och olika 

behov. Den division som uppsatsen undersöker är en mycket mer uttalad specialistorganisation än 

andra divisioner, den har ett annat globalt fokus och intervjupersonerna är samtliga överens om att 

implementeringen av HRT-modellen fungerat mycket bättre på de andra divisionerna. ”Jag tror att den 

här modellen inte är till för en global specialistorganisation.” (IP6).  

 

Ett annat problem som påtalas i intervjuerna gällande implementeringen av HRT:n är det bristande 

systemstödet. Företagets HRT bygger på ett välutvecklat systemstöd, i enlighet med Ulrich (1997), 
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och införandet av de nya systemen HR-Linjen och HR-Systemet skulle frilägga tid och resurser för det 

strategiska HR-arbetet i verksamheten. Det tog dock tid innan dessa system kom på plats och 

fungerade och även tillgängligheten på centret och på HR-Linjen upplevdes i regel som dålig. En av de 

intervjuade menar att det hade varit mycket bättre om Företaget först säkerställt att systemen var på 

plats innan man påbörjade HRT:n och flyttade ut det administrativa stödet från affären. De 

undermåliga systemen medförde att implementeringen av modellen samt differentieringen av de olika 

HR-funktionernas ansvarsområdens försvårades, vilket inte går att lasta modellen för då Ulrich och 

Brockbank (2005), poängterar vikten av ett välutvecklat systemstöd för en lyckad implementering.   

 

De fyra HRBP:s som var verksamma under själva genomförandet av HRT:n upplevde stor frustration i 

sin nya roll i och med de problem som implementeringen och förankringen av modellen medförde. 

Även om modellen inte fungerade som den skulle, var de fortfarande tvungna att leverera det affären 

efterfrågade och ofta under stor tidspress. Lösningen på problemet blev att löskoppla den formella 

HR-strukturen från den informella (Meyer & Rowan, 1977) och istället för att lägga in ärendenummer 

i HR-Systemet eller ringa HR-Linjen, använde de sig av deras gamla kollegor som tidigare arbetat 

administrativt på divisionen och nu satt på servicecentret. 

Då tar man till de gamla kontakterna, man ser verksamheten genom ett raster av lösningar, då ringer 

jag den och den, då kringgår man ju hela systemet men annars är det ganska svårt att lösa 

problemen. Så under ett par års tid byggde det på gamla relationer i de nya processerna. Och det är 

ovärderligt och det ska man faktiskt erkänna att det är så. (IP5) 

Det finns även andra exempel på löskoppling (Meyer & Rowan, 1977) mellan den formella och 

informella HR-strukturen. Flera av intervjupersonerna påtalade den problematik som uppstod när all 

rekrytering skulle skötas av HR-centret och av staffing-personal som rekryterade åt hela Företaget. 

Cheferna på divisionen ogillade hela idén då de upplevde det som oerhört viktigt att de som 

rekryterade var nära divisionens affär och förstod dess kultur. En lösning som en HRBP använde sig 

av var att ta med sig en rekeyterings-specialist och rehab-specialist och lät dem sitta en dag i affären 

och presenterade även dem för affärens chefer dels för att specialisterna från HR-centret skulle 

utveckla bättre förstående för affären dels ock för att cheferna skulle få ett ansikte och ett namn på 

vilka de skulle anlita. ”Sen var det väl en del som tyckte att man inte ska göra så, det ska ju inte vara 

ett namn eller telefonnummer, men, men, man får vara lite smart.” (IP4) 

 

När det gäller själva förankringen av HRBP-rollen upplever flera av intervjupersonerna att rollen är 

ganska odefinierad och otydlig, till skillnad från resten av HR-organisationen som har mycket mer 

definierade arbetsuppgifter, vilket styrks av Boglind, et al. (2009). Detta beror bland annat på att 

HRBP:s i sin roll både är styrda av HR Group och befattningsbeskrivningen samt av respektive 

affärsområdes affärsplan, där även HR-frågor finns representerade. Dessa styrinstrument är inte alltid 

förenliga med varandra och kommunikationen dem emellan är bristfällig ”Vi tillhör HR-



 20 

organisationen men de som har behov av oss är affären men de som äger vår agenda är processägarna 

(HR Group).” (IP5). Utifrån affärens och processägarnas i viss mån olikartade målbilder och behov 

har intervjupersonerna upplevt ett behov att göra sin egen tolkning av rollen och vad den innebär. 

 

Ett annat problem som flera av informanterna påtalar när det gäller implementeringen av HRBP-rollen 

var att HR Group hade och i viss mån fortfarande har en drömbild av hur en Business Partner skall 

agera och arbeta. HR Group var av uppfattningen att de tidigare HR-konsulterna behövde genomgå en 

stor förändring i sin roll och få en helt annan närhet till affären för att kunna driva det strategiska 

arbetet som kännetecknar HRBP-rollen medan, de intervjuade är av den uppfattningen att de även i sin 

tidigare roll arbetat strategiskt och långsiktigt. Intervjupersonerna anser att mycket av den officiella 

dokumentationen om den nya HR-funktionen och deras roll som HR Group skickade ut, enbart 

upplevdes som förvirrande och som skilt från den verklighet de arbetade i. ”Group vill att vi ska vara 

väldigt mycket mer i affären och jobba och driva helt andra saker, än sådant som är HR-relaterat, 

vilket vi alltid har känt att det inte är rätt.” (IP2). Divisionens HRBP:s menar att det naturligtvis är 

oerhört viktigt för dem att förstå affären och känna till den men att de sitter med i ledningsgruppen för 

att de bidrar med något annat, det mänskliga perspektivet, vilket HR Group inte alltid tycks förstå. Det 

framkommer att HR Group verkar ha en annan syn på strategiskt HR-arbete än vad intervjupersonerna 

har. 

Vad är HR-strategiskt alltså? Jag skulle vilja gå så långt att alla de här människorna som skriver om 

HR-strategi, fan kejsaren är naken, jag vet hur många människor som helst som går omkring och 

säger att de skulle vilja jobba lite strategiskt.  Men så länge det inte är i överensstämmelse med vad 

affären tänkt göra, go fuck yourself, det är ingen som bryr sig, det är totalt ointressant, snudd på 

korkat. Vad är HR:s roll? HR:s roll är fortfarande att stötta businessen inte driva den. (IP3) 

Informanterna menar även att det förekommer vissa svårigheter i HRT-modellens samt deras 

befattningsbeskrivnings försök att renodla strategiskt arbete och administration, vilket påverkar rollens 

förankring negativt. Först och främst innebär inte den nya modellen att divisionens HRBP:s inte längre 

utför administrativa uppgifter, vilket är tanken enligt HRT. Dessutom så menar informanterna att 

strategiskt HR-arbete och strategiska HR-beslut alltid kommer innefatta viss administration, då det 

behövs genomgång och sammanställande av faktaunderlag för att kunna arbeta strategiskt och fatta bra 

beslut.  

 

Vad som även upplevdes och fortfarande upplevs som problematiskt gällande implementeringen av 

HRBP-rollen är att flertalet chefer fortfarande vänder sig direkt till sin HRBP istället för HR-centret 

eller de andra systemen när de har frågor och förväntar sig att dessa även snabbt ska besvaras även om 

det inte är uppgift för en HRBP. Vissa av intervjupersonerna menar att det blivit bättre och cheferna 

lärt sig att använda systemen nu men att de fortfarande lägger tid på att hjälpa chefer med 

arbetsuppgifter som inte ingår i rollen. Även detta går att se som en form av löskoppling av den 
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formella och informella HRBP-rollen (Meyer & Rowan, 1977; Boglind, et al. 2009). Det utökade 

personalansvaret axlas inte heller alltid av cheferna i divisionen, vilket även medför att samtliga 

HRBP:s i vissa fall själva får föra in personaladministrativa uppgifter i HR-systemen. Detta ser dock 

intervjupersonerna inte som något man kan lasta cheferna på divisionen för, då de sitter med tungt 

affärsansvar och det inte är respektfullt att lägga detta ansvar på dem. Naturligtvis medför dock detta 

att HRBP-rollen inte enbart kan fokusera på strategiska frågor.  

HRBP-rollens styrkor 
Vid intervjuerna framkom att samtliga HRBP:s är mycket nöjda med sitt arbete och trots hög 

arbetsbelastning och viss frustration upplever de sig oerhört behövda och uppskattade, de känner att de 

utför ett värdefullt arbete. De beskriver en stor lojalitet gentemot deras chefer och intervjupersonerna 

menar att de får oerhört mycket positiv feed-back ifrån dessa. Affärsområdenas chefer upplevs ha en 

mycket positiv syn på HR och HR-frågorna får stort utrymme i de olika affärsområdenas agendor. De 

nu gemensamma, globala processerna synliggör HR-strategin och de viktigaste HR-målen på ett annat 

sätt. ”Nu kan man peka på de viktigaste områdena i vår strategi när det gäller människor i våra 

ledningar och säga: This is it.” (IP5) Detta upplever intervjupersonerna som något positivt med rollen 

och som lyfter HR till en mer strategisk nivå (Ulrich, 1997). När det gäller frigörandet av tid och 

resurser för strategiskt arbete är intervjupersonerna något oense, men merparten av HRBP:s upplever 

ändå att det nu finns mer tid och fokus för framtidsinriktade frågor, beroende på att HR-centret 

övertagit en del av deras tidigare arbetsuppgifter. Det finns nu en möjlighet att vara en one-point of 

entry när det gäller strategiska frågor vilket styrks av Ulrich (1997).  

Det har ju frigjort mer tid, förut satt vi ju i alla rekryteringar, gjorde tester och det tar ju jättelång tid 

om man har många rekryteringar. Det kan jag ju slussa ut och det frigör ju mer tid att sitta med 

strategiska frågor eller det andra man har på agendan. (IP1) 

Vissa av intervjupersonerna är dessutom mycket nöjda med HR-centret och dess specialister och 

menar att de utför ett mycket gott arbete inom exempelvis rekrytering, avveckling och arbetsrätt. 

Tillgången till specialisterna medför att tid frigörs till ett mer strategiskt fokus, då de själva slipper 

sätta sig in i dessa frågor.  

 

Vad samtliga HRBP:s är överens om är att HRT-konceptet, som innebär att varje HRBP har ansvar för 

ett helt affärsområde, ger en mer holistisk syn på affärsområdet och en bättre förståelse av helheten när 

det gäller HR och strategiskt HR-arbete. Det samarbetas över divisionsgränserna och även mer med 

affärsområdescheferna. Även om vissa HRBP:s menar att målen i och med HRT inte förändrats, anser 

flera av intervjupersonerna att rollerna blivit tydligare och även målbilden, framförallt de långsiktiga 

målen, något som kan kopplas till Ulrichs (1997) modell.  
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Senaste halvåret har divisionens HRBP:s arbetat fram ett måldokument där både HR Group:s och de 

olika affärsområdenas mål finns representerade och konkretiserade i olika arbetsuppgifter, vilket 

förenklar tolkningen av rollen och deras arbete. Även om måldokumentet inte tillkommit på grund av 

HRT-modellen menar flera av intervjupersonerna att man på grund av modellen ändå sett behovet att 

sammanställa ett sådant. 

HRBP-rollens begränsningar 
När det gäller HRBP-rollens begränsningar är intervjupersonerna överens som att de har en oerhört 

hög arbetsbelastning och utför betydligt fler arbetsuppgifter än de som finns nedtecknade i 

arbetsbeskrivningen. ”Vi sitter ungefär med 1,5 roll per skalle.” (IP2), vilket till viss del beror på 

divisionens globala fokus och drivandet av de HR-processerna som de ansvarar för. HR-centret, HR-

Systemet och HR-Linjen arbetar endast med den svenska delen av organisationen och informanterna 

har därför ingen möjlighet att få fram globala uppgifter om exempelvis lönehistorik som behövs 

sammanställas inför processerna, vilket medför att den undersökta divisionens HRBP:s manuellt måste 

ta fram dessa uppgifter. ”Det är oönskat att man måste jobba så mycket med manuella grejer och inte 

har något som helst stöd och egentligen ska man ju rapportera att man jobbar med fel grejer då.” (IP6). 

Den höga arbetsbelastningen beror även på, vilket tidigare har nämnts, att intervjupersonerna utför 

både personaladministrativa och andra uppgifter åt deras chefer, vilket inte ingår i deras 

befattningsbeskrivning. Att informanterna ägnar tid åt administration och åt att ta fram uppgifter 

manuellt påvisar en diskrepans mellan HRBP-rollen utifrån teorin och det praktiska arbete divisionens 

HRBP:s utför och det kan även ses som det skett en löskoppling (Meyer & Rowan, 1977; Boglind, et 

al, 2009) mellan den formella och den informella HRBP-rollen. Enligt intervjupersonerna är rollens 

höga arbetsbelastning kopplad till divisionens affär och globala fokus samt till de anställda i 

divisionen.  

Vi är den delen av organisationen som tjänar mest pengar och är också känd för att vara mest 

besvärliga, eftersom vi har den affär och de människor vi har, som inte är särskilt lydiga av sig och 

inte köper vad som helst. Vi som jobbar med HR får ett svårare jobb att implementera och få saker 

och ting att fungera i den här divisionen. (IP2)  

Ovanstående medför att samtliga HRBP:s upplever att de inte har möjlighet att arbeta så strategiskt 

som de skulle vilja eller som rollen är tänkt att göra, de har inte tid och möjlighet med tanke på alla 

andra arbetsuppgifter de måste utföra. 

 

En annan begränsning med modellen och HRBP-rollen som intervjupersonerna påtalar är att de inte 

upplever att HR-funktionen eller det HR-arbetet de bedriver blivit mer effektivt efter genomförandet 

av HRT:n. Detta trots att HRT-modellen bygger på att HR-funktionen med dess specialiserade roller 

skall medföra ett mer effektivt HR-arbete (Ulrich, 1997), vilket även var en av anledningarna till att 
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beslutet om modellen togs. ”Inte mer effektivt, men man gör saker och ting på andra sätt nu.”(IP4). De 

gemensamma processerna upplevs som tunga och svulstiga och det bristfälliga systemstödet medför 

mycket manuellt arbete. Dessutom så ifrågasätter informanterna om HR i dagsläget verkligen kostar 

mindre och tror inte att deras chefer upplever att de får mer ”value for money” (IP5). 

  

Intervjupersonerna upplever vidare HRBP-rollen som otydlig samt bred och komplex (Ulrich, 1997) 

med tanke på att resten av HR-organisationen är mycket mer väldefinierad med mer specialiserade 

roller. Detta medför att många av de arbetsuppgifter som hamnar mellan stolarna och inte finns med i 

någon befattningsbeskrivning, blir HRBP:s ansvar då de sitter i affären och har krav på att hela tiden 

leverera till sina chefer och då det inte finns utrymme för något glapp. Dessutom ansvarar HRBP:s för 

HR-leveransen. ”Det är fortfarande de där grejerna som ingen gör, som vi får sitta att göra, och det är 

ju nästan bara administration, vilket går stick i stäv med rollen.” (IP1), vilket naturligtvis 

informanterna upplever som en av rollens begränsningar. Detta kan tyda på en form av löskoppling 

(Meyer & Rowan, 1977; Boglind, et al. 2009) av den formella och den informella HRBP-rollen, eller 

att ”översättningen” av modellen kanske inte fungerat i organisationen. 

 

Differentieringen av HR-funktionen och den bristande kommunikationen emellan de tre HR-

funktionerna, som alla informanterna påtalar, har lett till implikationer när det gäller HRBP:s roll som 

ansvarig för HR-leveransen till respektive affärsområde, vilket är i linje med Reillys (2006) 

forskningsresultat. De upplever att de inte alltid kunnat säkerställa HR-leveransen till deras chefer, 

som vid tillfällen varit missnöjda med det resultat som levererats från HR-centret. Därför har 

intervjupersonerna varit tvungna att dubbelkolla och ägna tid åt arbetsuppgifter som inte ligger inom 

deras ansvarsområde, vilket naturligtvis leder till en högre arbetsbörda. ”Jag har liksom ibland inte 

kunnat lita på dem, kvalitén på vissa rekryteringar har inte funkat .” (IP1). Samtliga HRBP:s är oroade 

över den bristfälliga samordning som finns mellan HR-funktionerna. Exempelvis har HR-centret sina 

egna Key Performance Indicators, (KPI:er) dvs. nyckeltal och mål, med en mängd besparingar, medan 

ansvariga på HR Group helst vill bemanna upp centralt, vilket leder att det operationella HR-stödet 

nedprioriteras, vilket även Reilly (2006) problematiserar och som naturligtvis får konsekvenser för 

HRBP-rollen. 

 

Vad som vidare påtalas som en begräsning med både HRBP-rollen och HRT-modellen av många av 

intervjupersonerna är att det lämnas alltför lite utrymme för medarbetarnas behov, vilket även Frances 

och Keegan (2006) diskuterar. Enbart chefer och key employees ingår i HRBP:s ansvar så 

informanterna är oroliga över att medarbetarna kommer i kläm och inte har ett HR-stöd att vända sig 

till, vilket kan ses som att Ulrichs (1997) employee champion roll inte axlas av varken dem själva eller 

linjecheferna. I samband med samtal kring employee champion rollen upplever intervjupersonerna att 

det behövs mer tid för samtal och coachning av chefer, de upplever att ledarskapet är av stor vikt när 
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det gäller att behålla rätt kompetenser och utveckla organisationen. Man upplever helt enkelt att HRT-

modellen lägger en alltför stor tyngdpunkt på struktur och att det finns en risk för människorna i 

organisationen glöms bort. Informanterna efterfrågar mer tid för samtal och för att möta både chefer 

och medarbetare, då det är människorna som utgör Företagets viktigaste resurs och då HR är en 

personalfunktion (se också Frances och Keegan 2006 för liknande resonemang). 

Människans behov, den belyser inte tillräckligt mycket de mänskliga behoven. Vi pratar om 

beteenden som strukturella företeelser men det är mänskliga behov bakom, det är beteendevetenskap 

bakom. Det tycker jag inte transformationen tar hänsyn till. (IP5) 

HRBP-rollen i framtiden 
För att bättre förstå hur de intervjuade upplever möjligheterna att påverka och utveckla sin roll som 

HRBP frågade jag om hur de såg på sin roll i framtiden. Merparten av informanterna visar tillförsikt 

och tror att rollen kommer ”sätta sig” (IP1). Implementeringen har tagit tid, men nu börjar deras chefer 

lära sig systemen och använda sig utav dem, vilket underlättar samtliga HRBP:s arbetsbörda. Det har 

även tagit tid för intervjupersonerna att förstå sin roll och agera samt anpassa sig utifrån de 

förutsättningar rollen har. ”Man måste lära sig att säga nej också, det finns inget stopp liksom.” (IP1). 

En bidragande orsak till att informanterna ser med större tillförsikt på framtiden är att HRT-modellen 

under de senaste åren anpassats mer efter Företagets och divisionens verksamhet, vilket inte var fallet 

under implementeringsfasen då HR Group var emot alla försök till förändringar. 

Men det gick ju ganska snabbt och så insåg de att man måste anpassa lite, dels pockade vi på, 

cheferna pockade på och sen verkligheten, det funkade liksom inte. Jag upplevde att man hade ett 

litet motstånd mot att förändra, att man så gärna ville hålla fast vid den här optimala modellen. 

Känslomässigt kanske jag tänker, att hade man gått ut från början och sagt att vi kanske ska anpassa 

oss lite, hade man kanske inte köpt det hela, då hade man kanske bara kommit halvvägs (IP 4) 

Under det senaste halvåret har divisionen plockat tillbaka en administrativ assistent, samt även fått 

annan administrativ hjälp, då en stor del av intervjupersonerna tid upptagits av operativt arbete. ”Det 

är ju ganska vanligt när man centraliserar, då tar man bort resurser, så byggs de upp efter ett tag igen.” 

(IP5), ett agerande som kan kopplas till Brunsson (2006) som menar att reformer ofta är svåra att 

implementera och genomföra och leder till nya reformer och organisationsförändringar. I framtiden 

tror vissa av informanterna att Företagets HRT-modell än mer kommer att justeras. 

Jag tror att det kommer gå tillbaka en bit, redan nu har man ju börjat anpassa sig och man har ju 

hört lite skvaller på stan. Vissa tar ju nu hem sin HR-operations. Det kanske inte behöver gå lika 

långt tillbaka som förra gången, det kanske kan bli någonting i mitten. (IP4) 

Divisionens HRBP:s har även lyckats utverka att de har egna staffing-specialister på HR-centret som 

rekryterar främst åt deras division, vilket medför att rekryteringsspecialisterna får en annan närhet till 

divisionens affär och en annan förståelse för vilken typ av människor divisionen vill anställa. 

Ovanstående förändringar, som går tvärtemot modellen, kan ses som en form av översättning 
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(Czarniawskia & Jorges, 1996) eller lokal anpassning efter vissa förutsättningar som innebär en 

förändring men inte exakt vad som förväntades av den HRT-modell Företaget köpte in. 

 

För att HRBP-rollen skall kunna fungera på ett bättre sätt i framtiden påtalar samtliga intervjupersoner 

att det är av yttersta vikt att HR-systemen blir mer effektiva och globala samt att HR-centret även kan 

ta fram uppgifter om enheterna utomlands, vilket ännu inte har skett. Enligt intervjupersonerna är det 

sagt att detta skall ske inom ett år, vilket naturligtvis skulle frigöra oerhört mycket tid för divisionens 

HRBP:s då de själva inte skulle behöva ta fram en mängd uppgifter manuellt, vilket dessutom går 

emot på Ulrichs (1997) HRT-modell och dess HRBP-roll. 

Som den här rollen är tänkt att vara, tycker jag passar mig alldeles utmärkt. Jag tror vi är på väg dit 

och jag tror det blir bra när grejerna faller på plats. Mera saker måste falla på plats först. Det är 

alldeles för svenskt. (IP 6) 

Informanterna är dock inte helt överens om huruvida systemstödet kommer att förbättras och om 

systemen verkligen blir globala så snart. De menar dock att systemstödet är ett av de viktigaste 

rekvisiten för att Företagets HRT-modell skall fungera. 

 

Trots att samtliga HRBP:s är positiva till rollens utveckling i framtiden, uttrycker de oro över att 

kommunikationen mellan de tre HR-fuktionerna inte fungerar. De upplever att gapet funktionerna 

emellan tenderar att bli större, med olika målbilder och KPI:s, (Key Performance Indicators), även 

nyckeltal för verksamheten, vilket får implikationer för HRBP-rollen och hela Företagets HR-

funktion. För att modellen skall kunna leverera det HR-stöd som efterfrågas krävs enligt informanterna 

en bättre samordning av HR-funktionen, vilket även forskning om HRT styrker (Reilly, 2006). Önskan 

om samordning och samsyn uttrycks fint av en av de intervjuade: ”Att få ihop den här skråkänslan, 

den får man inte tappa när det blir olika öar, jag menar förut hade vi ju alla samma glasögon på oss.” 

(IP4)   

Diskussion och slutsatser 

Syftet med denna studie är att uppnå en ökad förståelse för hur undersökt divisions HRBP:s upplever 

sin roll och verklighet. Den övergripande frågeställningen som uppsatsen ämnar besvara är huruvida 

informanterna anser att det föreligger en diskrepans mellan rollens krav och den organisatoriska 

verkligheten och om så är fallet även belysa hur de ser på den diskrepansen. Utifrån denna 

frågeställning formulerades även de fyra tematiska underfrågorna som uppsatsen syftade till att 

besvara: Hur väl implementerad upplever informanterna att HRT:n och deras roll är? Vad upplever 
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intervjupersonerna som rollens styrkor? Vad upplever intervjupersonerna som rollens begränsningar? 

Hur ser informanterna på sin roll i framtiden?  

 

Genom att ta del av informanternas livsvärld och deras erfarenheter som HRBP:s  bidrar uppsatsen 

med ny kunskap om fenomenet HRT, som är HR-modellen på modet, och en större förståelse för hur 

intervjupersonerna på Företaget handskas med sin verklighet och roll efter en genomförd sådan. De 

slutsatser som dras av resultatet och analysen av de fyra tematiska underfrågorna är att samtliga 

informanter upplever en diskrepans mellan HRBP-rollens krav och den organisatoriska verkligheten, 

vilket bland annat beror på en dålig anpassning av HRT-modellen efter Företagets förutsättningar, en 

mindre lyckad implementering av organisationsförändringen vilket i sin tur lett till en löskoppling av 

HRBP-rollen. HRBP-rollen upplevs som mycket komplex och bred, samtidigt som intervjupersonerna 

är mycket nöjda med sitt arbete och känner att de levererar ett stort värde till affären. Deras upplevelse 

är att HRT:n lyft behovet av strategisk HR och de tror dessutom att rollen kommer sätta sig i 

framtiden. Det kan dock diskuteras huruvida den framtida och omtolkade rollen har särskilt många 

beröringspunkter med den ursprungliga HRT-modell som köptes in och huruvida löskopplingen av 

HRBP-rollen kommer att minska eller om de nya anpassningarna leder till en ännu större diskrepans 

mellan den teoretiska modellen och verkligheten. Pekar anpassningarna och omtolkningen istället mot 

utvecklandet av en ny HR-modell och HRBP-roll med återtagande av administrativa resurser och mer 

fokus på stöttande relationer? 

 

När det gäller drivkrafter bakom Företagets beslut att genomföra HRT:n menar intervjupersonerna att 

även om både effektivisering och legitimitet kommunicerades som bakomliggande orsaker till beslutet 

så upplever de inte att HR-arbetet blivit mer effektivt. HR-arbetet utförs numera på ett annorlunda sätt 

men Företaget har varken studerat eller försökt mäta huruvida effektiviteten höjts. Detta kan tolkas på 

två sätt; antingen kan man se det som att HRT fått status som en rationaliserad myt vars 

effektiviseringseffekter bara förutsätts och aldrig undersöks, eller som att ökad legitimitet från den 

institutionaliserade omgivningen var den viktigaste anledningen till genomförandet av HRT:n. Det är 

dock uppenbart att HRT åstadkommit ett mer enhetligt arbetssätt när det gäller HR och att detta 

önskemål också spelade stor roll. 

 

Den diskrepans informanterna upplever kan även tolkas som att hur den HRT-modell som köps in 

anpassas efter organisationers olikartade förutsättningar har stor betydelse för implementeringen, men 

även hur viktigt det är att de rekvisit som behövs för att genomföra en HRT, exempelvis HR-system, 

finns tillgängliga för att HRT:n skall lyckas, Det är dock viktigt att poängtera att Företagets 

organisationsstruktur med fyra divisioner, vars uppbyggnad ser olika ut, naturligtvis försvårar en HRT 

och en lyckad implementering av en sådan. En möjlig slutsats är att om Företaget inledningsvis haft en 

mer pragmatisk och flexibel inställning till HRT-modellen och anpassat den efter de olika divisionerna 
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och deras förutsättningar, vilket Ulrich och Brockbank (2005) förespråkar, är det möjligt att modellen 

fungerat bättre. Resultatet visar på den svårighet som finns för komplex organisationsstruktur 

bestående av divisioner med olikartade arbetssätt och metoder som önskar en enhetlig struktur och 

arbetssätt kring personalfrågor. Oavsett komplexiteten är det tydligt att de intervjuade anser att 

företaget borde ha säkerställt systemstödet och implementerat globala HR-system, innan 

organisationsförändringen sjösattes då modellen bygger på att dessa fungerar. 

 

Resultatet tyder, i enlighet med tidigare forskningsresultat, även på att det skett en löskoppling mellan 

den formella och informella HR-strukturen och att HRBP-rollen har löskopplats för att HR-

organisationen skall kunna leverera det HR-stöd och HR-arbete som affären behöver. Exempelvis så 

använder sig informanterna av gamla kontakter på HR-centret och kringgår modellen men menar att 

det varit det enda tänkbara för att kunna säkerställa HR-leveransen till divisionen. Intervjupersonernas 

befattningsbeskrivning speglar inte heller deras verklighet fullt ut, de har motstridiga krav från både 

affären och HR Group och utför fortfarande administrativa arbetsuppgifter, medförandes att de inte har 

möjlighet att arbeta så strategiskt som rollen är tänkt att vara. Informanterna menar dock att det 

föreligger svårigheter med att renodla strategi och administration, då drivandet av globala, strategiska 

processer alltid medför administrativt arbete. Även med ett globalt systemstöd och administrativt stöd 

kommer strategiskt HR-arbete enligt intervjupersonerna alltid innefatta viss administration vilket 

under alla förutsättningar alltid kommer medföra implikationer för en implementering av en rent 

strategisk HRBP-roll i enlighet med det HRT-koncept som nu är på modet.  

 

Intervjupersonerna menar också, vilket styrks av tidigare teoretiskt resonemang, att HRT-modellen 

med dess specialiserade roller fokuserar för mycket på struktur och mönster samt inte ser till 

medarbetarnas behov. Employee champion rollen (Ulrich, 1997) axlas varken av informanterna eller 

linjecheferna. I linje med Frances och Keegans resultat (2006) efterfrågar intervjupersonerna en mer 

balanserad HRBP-roll där det finns mer tid för att möta medarbetarna och deras chefer. 

Intervjupersonerna menar att strategiskt HR-arbete även innefattar mänskliga relationer, vilket inte 

deras HRT-modell tar fasta på då den bygger på en viss typ av struktur och på specialiserade roller. En 

fråga som uppkommer och återstår att lösa är huruvida det är möjligt att inom ramen för den modell 

Företaget anammat förändra HRBP-rollen till en mer stöttande funktion.  

 

Trots upplevd diskrepans och hög arbetsbelastning är intervjupersonerna mycket nöjda med sitt arbete 

och känner att de levererar stort värde till affären. De upplever att HRT-modellen frigjort tid för mer 

långsiktiga frågor och att modellen lyft behovet av strategisk HR. De gemensamma och globala 

processerna har synliggjort Företagets HR-mål och ses som användbara verktyg när det gäller 

drivandet av HR-frågor i ledningsgrupperna. Efter HRT:n fick varje HRBP ansvar för ett större 

affärsområde, vilket gett dem en mer holistisk syn på deras affär samt på HR-arbetet. Detta kan tolkas 
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som att även om HRT-modellen inte fungerar fullt ut så har den lyft HR-funktionen till en mer 

strategisk funktion och Företaget har insett vikten av ett mer långsiktigt HR-arbete. 

 

När det gäller att generalisera studiens resultat är det mycket viktigt att poängtera att de slutsatser som 

kan dras enbart gäller undersökt divisions HRBP:s och deras specifika förutsättningar. Divisionens 

globala fokus med linjechefer utan tid och möjlighet att axla ett större personalansvar samt avsaknaden 

av fungerande globala HR-system medför att intervjupersonerna får en mycket hög arbetsbelastning 

och ägnar tid åt operativt arbete som inte ingår i deras befattningsbeskrivning. Självklart påverkas 

upplevelsen av en diskrepans av dylika speciella omständigheter. För att undersöka den upplevda 

diskrepansen mer uttömmande och förstå den förändringsprocess HRT:n inneburit hade även annan 

dokumentation och även andra frågeställningar varit av intresse, vilket jag möjligtvis kunnat fånga upp 

genom en mer grundlig förstudie samt med mer öppen undersökningsdesign. Som tidigare nämnts har 

jag upplevt det som svårt vid vissa tillfällen att sätta den förförståelse jag har om HRT:n begränsningar 

åt sidan vilket kan ha påverkat min agerande under intervjuerna samt tolknings- och analysprocessen. 

Därför hade det även varit av intresse att komplettera intervjustudien med deltagande observationer för 

att få en djupare och möjligtvis mer nyanserad förståelse av intervjupersonernas verklighet.   

Vidare forskning 
Det har gjorts mycket få studier om HRT-modellen och dess konsekvenser både i Sverige och 

internationellt, samtidigt som konceptet är att se som ett institutionellt mode när det gäller 

organisering av personalarbete. Detta bidrag belyser enbart en större organisations ena divisions 

HRBP:s och deras upplevelse av sina roller och HRT-modellen. Mitt resultat och tidigare forskning 

tyder på att även om HRT-konceptet utifrån teorin bygger på en renodlad och mycket funktionell 

modell så uppstår vissa problem vid omsättandet av modellen i praktiken. Därför är det av yttersta vikt 

att fortsätta studera vilka effekter och konsekvenser HRT:n har på organisationers HR-funktioner och 

huruvida HR-arbetet verkligen blir mer effektivt och värdeskapande efter genomförd sådan. Är HRT 

framtidens modell och går det att renodla strategi och administration eller kommer företag hämta 

tillbaka det administrativa stödet? Framförallt bör det studeras hur större företag med olika 

affärsområden implementerar HRT-konceptet och vilka anpassningar som görs för att modellen skall 

fungera i praktiken och inte enbart i teorin. En potentiell svaghet när det gäller HRT-modellen som 

framkom i studien var den bristfälliga kommunikationen mellan de tre HR-funktionerna, vilket även 

styrks av tidigare forskning, och därför vore det av intresse att fortsätta studera hur detta flöde ser ut i 

andra organisationer samt hur kommunikationen kan förbättras. Vad gäller HRBP som roll skulle det 

vara intressant att fortsätta fördjupa kunskapen kring hur människorna i rollen skapar sin yrkesidentitet 

och hur de förhåller sig till motstridiga krav när teorin ser annorlunda ut än verkligheten. 
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Bilaga 1. Intervjuguide 

Bakgrundsfrågor 

1. Hur länge har du arbetat på Företaget? 

2. Hur länge har dina arbetsuppgifter innefattat HR? 

3. Har du utbildning inom HR/beteendevetenskap? 

4. Kan du beskriva dina arbetsuppgifter? 

 

Implementering av HRT och HRBP-rollen 
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1. Hur är den nya organisationen uppbyggd? 

2. Varför fattade man beslutet om HRT? 

3. Hur såg implementeringen ut? 

4. Hur såg kommunikationen ut? 

5. Önskade och oönskade effekter? 

6. Motstånd och samarbete? (Linjechefer, HR, Personal) 

7. Företagets HR strategi? 

8. Hur såg implementeringen av HRBP-rollen ut? 

 

HRBP-rollen 

1. Hur rekryterades du till HRBP-rollen? Internt? Externt? 

2. Vilka är dina arbetsuppgifter? Viktigaste? Mest tidskrävande? Utmaningar? Problem? 

3. Vilka är dina samarbetspartners? Viktigaste? Mest tidskrävande? Utmaningar? Problem? 

Motstånd eller medvind? 

4. Vilket är ditt ansvarsområde? 

5. Vilka mål finns för ditt dagliga arbete? Viktigaste? Kort och lång sikt? Samma eller 

förändrats? 

6. Hur upplever du att det går för dig? Resultat? Motivation att nå mål? 

7. Hur ser samstämmigheten mellan det dagliga arbetet och befattningsbeskrivningen ut? 

Skillnader och likheter? Problem och möjligheter? 

 

HRBP-rollen i framtiden 

1. Ökar samstämmigheten med tiden? Utveckling? 

2. Om diskrepans, hur ser du på framtidens roll? Anpassning? Löskoppling? 

 

Avslutande fråga 

1. Nu har vi talat en stund om HRT och HRBP-rollen, tycker du det finns något ytterligare som 

är viktigt att beakta som jag glömt att fråga om? 

Bilaga2. Inför deltagande i en forskningsstudie 

Inför deltagande i en forskningsstudie 
 

Syftet med studien: Syftet med studien är att belysa och analysera hur ni som HRBP:s efter den 

genomförda HR Transformationen upplever att ert arbete och roll ser ut idag.  Hur stor diskrepans 

upplever ni mellan rollens krav och den organisatoriska verkligheten? 
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Huvudforskare: Jag, (Jill Möllerström) är huvudansvarig för detta projekt. Om du vill komma i 

kontakt med mig angående studien så når ni mig antingen via min mail jillisen_@hotmail.com eller 

via min mobil 076 243 16 07. 

 

Akademiska handledare: Lotta Stern, Sociologiska institutionen på Stockholms universitet, 

lotta.stern@sociology.su.se  

 

Deltagande: Medverkan i denna studie förväntas ta mellan 45-60 minuters intervjutid. Jag kommer 

ställa frågor kring dina upplevelser som HRBP om implementeringen av HRT:n och huruvida du 

upplever en diskrepans mellan rollens krav och den organisatoriska verkligheten. 

Resultatet av studien kommer att presenteras i en uppsats som du sedan får tillgång till och som även 

kommer att bidra till fortsatt forskning inom området. 

 

Konfidentialitet: Dina uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt och informationen från 

intervjuerna kommer att lagras på ett sådant sätt att ingen annan har tillgång till dem. Varken 

företagets eller ditt namn kommer att synas någonstans i uppsatsen, och materialet kommer enbart 

användas till uppsatsen. Uppsatsen kommer att lagras i Diva, vilket är universitetets databas.  All 

information som presenteras kommer att vara anonym och din röst kommer ges ett fiktivt namn för att 

kunna skydda din anonymitet och konfidentialitet.  

 

Frivillighet: Det är helt frivilligt att ställa upp i intervjun och du kan när som helst under intervjuns 

gång avbryta din medverkan. 

 

Tillåtelse att banda: I och med signeringen nedan så samtycker du till att intervjun bandas. Du kan få 

tillgång till bandet och efter studiens slut begära att bandet förstörs. Ingen annan än jag kommer ha 

tillgång till bandet. 

 

Tillåtelse och rätt till en kopia: I och med signeringen nedan så ger du ditt medgivande att medverka 

i denna studie. Du är införstådd med syftet av denna studie. Behåll gärna en kopia av denna tillåtelse 

för din egen del. 

 

 

 

 

Medverkandes signatur   Ort och datum 
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