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Sammanfattning
Syftet med denna studie är att undersöka om HR-personal upplever stress i förhållande till en
HR-transformation. De frågeställningar som applicerades på uppsatsen innefattade; resultatet
av HR-transformationen, vilka svårigheter den kunde medföra HR-personalen samt hur HRtransformationen inverkade på deras psykosociala arbetsmiljö med fokus på stress. Studien
genomfördes med hjälp av sex respondenter som arbetar på HR-avdelningar och som i någon
mån varit med om en HR-transformation. Insamling av data utgick från semi-strukturerade
intervjuer och analyserades genom tematisk analys. Det som framkommit av resultatet är att
hälften av respondenterna upplevde stress i relation till HR-transformationen. Resultatet av
HR-transformationen blev ett verksamhetsnära stöd, synlighet i verksamheten, ett bra
kollegialt stöd och att HR-perspektivet fanns med i strategiska beslut. Svårigheterna som
uppstod var otydlighet i förändringsprocessen, att det var tidskrävande och att arbeta enligt de
nya kraven. Förvirringen kring nya arbetssätt, otydlig arbetsfördelning vid implementeringen
och ett outtalat krav att ständigt vara tillgänglig för verksamheten var faktorer som bidrog till
upplevd stress.
Nyckelord: Stress, HR-personal, HR-transformation, Krav-kontroll-stödmodell,
vitaminmodell
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Abstract
This study´s purpose is to investigate whether HR staff experience stress relating to an HR
transformation. The issues applied to the essay included; the result of the HR transformation,
what kind of difficulties it could cause the HR staff, along with how the transformation
affects their psychosocial working environment with focus on stress. The study was
performed with the help of six informants, who is currently working in an HR department and
have in some form participated in an HR-transformation. Data collection was based on semistructured interviews and analyzed with a thematic method. The result showed that half of the
informants experienced stress relating to the HR transformation. The HR-transformation
resulted in close operational support, visibility in the business, good collegial support and that
the HR perspective was included in strategic decisions. Difficulties that arose were ambiguity
in the process of change and that the process was time-consuming and working with the new
requirements. Confusions about new working methods, unclear division of labor at
implementation and an unspoken requirement for constant availability for the business were
factors that contributed to perceived stress.
Keywords: Stress, HR staff, HR-transformation, demand- control- supportmodel, vitamin
model.
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1. Inledning
Det är idag inte främmande att organisationer måste förändras i syfte att konkurrera och visa
sig motståndskraftiga gentemot övriga marknaden. När det specifikt gäller förändringar och
transformationer inom HR handlar det om att vara konkurrenskraftiga men då i syfte att
förbättra den interna organisationen snarare än för att kunna konkurrera mot andra
organisationer. HR-transformation som begrepp innebär strukturförändring inom HR-arbetet
och har flera sätt att visa sig på. Det som HR-transformation har kommit att bli ett synonymt
begrepp till är en färdigställd leveransmodell, kallad Shared service-organisation alternativt
”den trebenta pallen”. Denna organisationsform syftar till att arbeta i tre centrala enheter som
tillsammans bistår med att bidra till ett mer effektiv och värdeskapande HR-arbete än tidigare
(Boglind, Hällstén & Thilander, 2013:12,13).
Trots ett effektivt HR-arbete i form av bland annat en Shared service-organisation elimineras
inte risken att drabbas av psykosocial ohälsa. En omfattande HR-transformation kan komma
att leda till en ökad upplevd stress bland HR-personalen då transformationer oftast ändrar
arbetssätten och stabiliteten för de anställda (Ulrich & Dulebohn, 2015:194, 195; Aronsson,
Hellgren, Isaksson, Johansson, Sverke & Torbiörn 2012:315). Stress är ett välkänt
samhällsproblem som påverkar många individer dagligen och som har ökat markant de
senaste åren. Mellan år 2010 och 2015 ökade antalet sjukskrivningar relaterade till
psykosocial ohälsa och stress med 57 000 fall (Försäkringskassan, 2017). Stress är en
reaktion som visar sig genom att en individ reagerar på en situation som kan upplevas som
farlig eller hotande. Beroende på hur individen reagerar avgör om situationen är en så kallad
stressor eller stressrespons (Almén, 2017:49,58).
Med bakgrund i att HR-funktionen förändras (Boglind, Hällstén & Thilander, 2013:17) och
att en förändring kan påverka individer negativt (Aronsson et. al., 2013:307, 315) uppstod ett
intresse för att undersöka hur den psykosociala ohälsan med fokus på stress kan drabba
personal inom HR som genomgår en transformation. Detta område är intressant att studera
med anledning av att det talas om hur en HR-transformation ska hjälpa till att förbättra
verksamheten, men det ses sällan till HR-personalen och dess upplevelse kring
transformationen. Trots att det är HR-personalen som arbetar aktivt med förändringen och
implementeringen av den, tenderar forskningen kring HR-personalens psykosociala hälsa i
dessa förändringsprocesser vara tämligen bristfällig.
Vid sökning av information samt forskning gällande HR-personals upplevelse kring en HRtransformation visade det sig att det inte finns mycket att tillgå. Det har bidragit till att denna
studien har en kunskapslucka att fylla och förhoppningen är att denna studie ska kunna bidra
med ytterligare information kring HR-transformationens inverkan på individer.
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1.1 Syfte:
Syftet med denna studie är att undersöka om HR-personal upplever stress i förhållande till en
HR-transformation. Vidare syftar studien till att kunna bidra med kunskaper kring hur HRpersonal upplever en HR-transformation sett till andra eventuella framkomna faktorer.

1.2 Frågeställningar:
•
•
•

Vad blev resultatet av den HR-transformationen som genomfördes?
Vilka svårigheter kan HR-personal stöta på vid en HR-transformation?
Hur upplever HR-personalen att arbetet med transformationen inverkar på deras
psykosociala arbetsmiljö med fokus på stress?
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2. Teoretisk referensram
I denna del presenteras den teoretiska referensram och tidigare forskning som utgör grunden
för denna studien. I slutet av denna del presenteras även de stressrelaterade modeller som
kommer att användas i analysen av resultatet.

2.1 HR-Transformation
HR-Transformation är ett begrepp för att beskriva en strukturförändring inom HR-arbetet.
Syftet med HR-transformationen är att förverkliga ett mer effektivt, strategiskt och
värdeskapande HR-arbete. HR-transformationens ursprung är från forskning baserad på
Human Resource Management (HRM) med den gemensamma ståndpunkten att förändra HRarbetet från en administrativ stödfunktion till att fungera och agera som en betydande del av
organisationens ledningsgrupp. Forskning på HR-området har tagit stor vidd både
internationellt likväl som inom Sverige (Boglind, Hällstén & Thilander, 2013:19–21, 47).
Det förändrade sättet kring hur medarbetare sågs på från HR-perspektivet har skiftat från att
anses vara en kostnadsfråga till att numera betrakta medarbetarna som en resurs som tillför
värde för verksamheten. Detta kom att framföras i litteraturen redan på 1950-talet. Det var
först under 1980-talet som tankesättet fick sitt genombrott ute i organisationer. Arbetet för
HR-personalen övergick i samma bana från att arbeta administrativt till att arbeta med frågor
angående hur mervärde ska skapas inom organisationen ut mot ”kunderna”, bestående av
chefer och medarbetare (Boglind, 2019:373; Boglind, Hällstén & Thilander, 2013:31; Ulrich
& Dulebohn, 2015:190). Därav ändrades även personalfunktionens namn till att numera gå
efter Human Resources alternativt HR (Boglind, 2019:373).
HR-transformation är ett resultat av hur personalfunktioner vill påvisa hur arbetsinsats
påverkar det ekonomiska resultatet och affärsnytta. Det är ännu oklart i vilken utsträckning
som personalfunktioners arbete har en affärspåverkan vilket medför till att de är mottagliga
för olika möjligheter att kunna bevisa detta på (Boglind, 2019:374). Human Resources
Management (HRM) – perspektivet har haft flertalet parter som under åren diskuterat
riktlinjer och innehållet för hur perspektivet ska ta sin form. Under 1990-talet fick HRMperspektivet en samsyn gällande att personalfunktionens förstahandsroll ska innebära att
verka för att stötta organisationsledningen i strategiska beslut och affärsstödjande (Ibid).
I takt med att HR ska börja arbeta enligt strategiska banor blir det en samtidigt en
överlämning av personalansvar till chefer. Däremot är det inte alla chefer som har
kompetensen, viljan eller intresset att ta över personalansvaret. Det finns då en risk för att
problem uppstå när HR-avdelningen byter arbetssätt och lämnar över det operativa HR
arbetet till chefer. Flertalet av de problem och brister som kan uppstå i dessa situationer är
bland annat av anledning till chefernas arbetsbelastning men även vid implementeringen av
en leveransmodell, såsom Shared service-organisationen (Hällstén, Boglind & Thilander,
2007:6-7). Resultatet av övertagandet gällande personalansvaret hos chefer kan även resultera
i att de motsätter sig att använda självserviceverktyg som finns tillgängliga i organisationen,
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likt en personalhandbok, och att de istället vänder sig direkt till HR-personalen som de
känner. Anledning till detta grundar sig i att chefer själva anser att personalansvaret bör ligga
på HR-avdelningen. Här kan det uppstå en gränsdragningsproblematik mellan HR och chefer
om vart ansvaret för olika typer av personalarbete ligger och syftet med leveransmodellens
implementering faller då den syftar till att tydliggöra för roller och ansvarsområden
(Thilander, 2013:6–7, 9). Enligt Thilander (2013:9) är det HR-funktionen som ansvarar för de
övergripande frågorna medan chef har det lokala och direkta personalansvaret.
Rövik (2008, ref i Boglind, Hällstén & Thilander, 2013:21) beskriver HR-transformationen
som ett styrningsparadigm med ett inkluderande styrningsoptimism samt ett top-down
perspektiv på hela organisationens verksamhet (Boglind, Hällstén & Thilander, 2013:21). De
förändringsidéer som konceptet HR-transformation innebär har sin grund i en Shared serviceorganisation. Utmaningen som tidigare forskning haft är att inte ha kunnat implementera en
färdig leveransmodell likt Shared service-organisationen i den verksamhet den ska verka
inom. Syftet är att finna de lösningar som fungerar bäst för verksamhetens mål samt
utveckling, vilket inte kan ske alla gånger om en färdig modell, som inte tar hänsyn till den
specifika organisationens mål och vision, implementeras utan vidare eftertanke (Thilander,
2013:4, 6).
Framväxten av organisationsförändringar är en vital del för organisationer men även för HR,
detta i syfte att vara konkurrenskraftiga och möta de krav som omvärlden ställer (Ulrich &
Dulebohn, 2015:194, 195). Det skulle kunna ses som ett argument till varför Shared serviceorganisationen fått stor genomslagskraft och blivit ett populärt arbetssätt, (Boglind, Hällstén
& Thilander, 2013:16, 31).

2.2 Shared service
Shared service-organisationen är en färdigställd lösningsmodell för HR-enheter att använda
sig av gällande att strukturera om arbetet enligt den transformation som ska genomföras.
Målet med HR-transformationen är att den ska resultera i att HR-enheten är effektivare samt
bidrar till värdeskapande för chefer och medarbetare. Genom att organisera HR-arbetet enligt
en Shared service-organisation innebär det att arbeta med centrala enheter som består av en
serviceenhet, en expertenhet och lokala ”HR Business Partners” (HR partners). Dessa tre
komponenter benämns ofta som den ”trebenta pallen” där varje ben representeras av en
komponent (Boglind, Hällstén & Thilander, 2013:12–13) Se figur 1.

(Figur 1. Egenkonstruerad figur. Trebenta pallen. Källa: Boglind, Hällstén & Thilander, 2013)
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Själva transformationen ska resultera i att HR-enhetens arbete ska bestå av fokusering på
resultatet snarare än aktiviteten och se till kundernas och intressenternas behov och inte
enhetens egna. Kunderna för HR-enheten är chefer och medarbetare. Arbetssättet som
förändras genom transformationen resulterar i att betrakta HR-enheten likt produktion och
försäljning där ändamålet är att effektivisera samt arbeta värdeskapande. Det är av vikt att
skilja mellan transaktionella och transformativa uppgifter. Det transaktionella HR-arbetet
som består av de standardiserade arbetsuppgifter är placerade inom Serviceenheten medan
det värdeskapande och transformativa arbetet utgörs av lokala HR-partners och
expertenheten. Ytterligare uppgifter som ingår i det transformativa arbetet är
organisationsutveckling, kompetensutveckling, värdegrundsfrågor och chefsutveckling.
Dessa delar av verksamheten är det som bidrar till verksamheten, att skapa värde och är även
det som reflekterar på det ekonomiska resultatet i form av högre intäkter (Boglind, Hällstén
& Thilander, 2013:48–49). Däremot är transformationens syfte att skapa värde av högre
prioritet snarare än att användas som en metod för kostnadseffektivisering (Boglind,
2019:379).
Lösningen som Shared service-organisationen erbjuder resulterar i att arbeta med
kostnadseffektivisering och standardisering. Flertalet organisationer ser positivt
på Shared service i och med kostnadseffektiviseringen men det framkommer även att det
finns mer än bara kostnadseffektivisering att vinna vid strukturförändringen. Den avgörande
aspekten ligger däremot i värdeskapande för kunderna och möjligheten att se till deras behov
och preferenser (Boglind, Hällstén & Thilander, 2013:55).
Införandet av en Shared service-organisation påverkar även cheferna i deras dagliga arbete
och hur de numera ska få hjälp att söka efter det stöd som tidigare infunnits hos HRavdelningen. Då HR-personalen ska arbeta mer strategiskt och med långsiktiga lösningar så
faller delar av det standardiserade HR-arbetet på cheferna att söka upp via flera olika
leveranskanaler. Beroende på vilken fråga som ska behandlas kan det finans olika kanaler att
nå informationen och svaren kring frågan i (Boglind, Hällstén & Thilander, 2013:12, 115).
Förändringar inom organisationer är oundvikliga och det har påståtts att organisationer inte
har något val, antingen förändras de eller går i konkurs. Det finns flertalet orsaker till att en
förändring genomförs, ett exempel på detta är för att de ska vara konkurrenskraftiga på
marknaden och erhålla den kompetens som krävs för att göra just detta (Jacobsen, 2013:20–
21). En organisationsförändring handlar inte enbart om organisationen i sig utan även om
dess anställda och hur förändringen påverkar dem. Förändringar behövs för att människan ska
kunna anpassa sig och överleva men samtidigt genererar förändringar känslan av otrygghet
och förlorad kontroll som människan inte tenderar att uppskatta. Trots en välplanerad och
välinformerad organisationsförändring kan den komma att möta motstånd från flertalet
individer. Orsaken till detta är att människan har ett behov av att känna stabilitet och trygghet
samt veta vad som kommer ske framöver. Om fallet inte är så, till exempel vid en
organisationsförändring, kan människan komma att reagera med försvarbeteenden (Aronsson
et.al, 2013: 307, 315). Ett exempel på försvarsbeteende som är vanligt förekommande och
påtagligt är stress (Almén, 2017:49, 58).
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2.3 Stress
Stress är en vital del för människans överlevnad och kan hänvisas bland annat tillbaka till
tiden då människor var jägare och samlare. Människorna på den tiden var beroende av deras
stressreaktion för att överleva i olika livshotande situationer där de till exempel stötte på ett
rovdjur och antingen fick slåss eller fly. Det är med hjälp av stress som människan kan
reagera vid farliga situationer och därmed fly, detta kom senare av döpas till ”fight or flight”
av psykologen Walter Cannon på 1930-talet (Weman-Josefsson & Berggren 2013:24).
Stress är i grunden inte något negativt utan stressen blir först negativ och till och med farlig
om den upprepas, är varaktig och där inte finns tid för återhämtning. Begreppet stress är
bredare än vad många tror. Begreppet har nu i modernare tid tagit form i flera diagnoser
bland annat utmattningssyndrom, utbrändhet, stressrelaterade utmattningsreaktioner och
stress- och utmattningsproblem. Stress har minst två olika komponenter som det är av vikt att
skilja på. Dessa är stressorer som även kan benämnas som stressituationer eller stresstimuli
och stressresponser som även kallas för stressreaktioner eller stressbeteenden. Stressorer, är
en situation som leder till eller som bidrar till att stressresponser uppstår. Det som avgör
huruvida en situation är en stressor eller inte bestäms av individens respons (Almén, 2017:19,
49, 58).
Stress har säkerligen förekommit så länge människan funnits men den har först studerats och
registrerats allt mer noggrant i modernare tid. Under 1990-talets slut ökade stressen och
därtill även antalet sjukskrivningar i Sverige markant (Almén, 2017:19). Under 1980-talet i
takt med att globaliseringen ökade, ökande även kraven i arbetslivet. Därtill kom
psykosociala aspekter såsom stress att bli ett allt mer omtalat fenomen och den allmänna
psykiska ohälsan eskalerade bland samtliga befolkningsgrupper. Det var kring denna tid som
begreppet utbrändhet tillkom (Weman-Josefsson & Berggren, 2013:16–17). En studie från
2001 visar på att 40% av registrerad sjukfrånvaro under 1990-talet kunde kopplas till
stressrelaterad problematik (Hoel, Sparks & Cooper, 2001, ref. i Almén, 2017.)
Likt nämnt ovan kan organisationsförändringar orsaka stress hos individen. De förändringar
som följer med en organisationsförändring har visat på en ökad stress bland chefer och
anställda. Diverse hälso- eller beteendeproblem har rapporterats som ett resultat av stress i
organisationsförändringar. Erkännandet av ökad organisatorisk stress och dess möjliga
korrelationer med mental hälsa har gett upphov till undersökningar av de negativa effekterna
av stress på arbetsplatsen och hur mycket stress kan orsakas av organisationsförändringar
(Tavakoli, 2010:1794).
Bland annat kan organisationsförändringar leda till ökade stressorer och krav hos individerna
till följd av att de till exempel inte vet hur det kommer att påverka deras roll eller att de har en
oklar bild av hur förändringen kommer bli. (Day, Crown & Ivany, 2017:4–5). Vidare har det i
flertalet studier visats på att strukturförändringar inom organisationer kan leda till en rad
olika arbetsrelaterade stressorer (Chauvin, Rohmer, Spitzenstetter, Raffin, Schimchowitsch &
Louvert, 2014:299–300). Dessa kan bland annat vara en ökad arbetsmängd, ökad tidspress
och förlorad kontroll över arbetet (Day, Crown & Ivany, 2017:4–5). Som resultat av detta kan
det leda till att individen upplever stress eller att skadliga effekter på individens hälsa uppstår
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(Chauvin et. Al, 2018:300). Sett till de faktorer som vid en organisationsförändring kan bidra
till stress kan de även kopplas till en osäkerhetsfaktor.Denna faktor kan resultera i att
individen upplever en känsla av förlorad kontroll över sitt arbete samt ett mer psykiskt
obehag som i sin tur kan leda till att denna väljer att lämna organisationen (Guidetti,
Converso, Loera & Viotti, 2018: 217).
Kontroll över arbetet och självständighet i arbetet har kopplats till bland annat mindre
upplevd stress och överlag bättre hälsa hos individen. I en studie som genomförts på läkare
gjord av Day, Crown och Ivany (2017:5-8) visade på att låg kontroll över arbetet var förenat
med högre stressnivåer. Forskning har visat på att organisationsförändring kan ses som
arbetsstressorer eller som ett krav vilket kan leda till försämrad hälsa. Vissa av de negativa
resultaten av en förändring kan dock mildras med tillräckliga resurser sett till både stöd och
kontroll. Forskning har vidare visat på att stressorer relaterade till strategiska
organisationsförändringar har associerats med högre nivåer av utbrändhet bland individer.
Vidare har det visats på att kontroll över arbetet har resulterat i längre nivåer av emotionell
utmattning kopplat till stressrelaterads ohälsa. Kontrollen över arbetet förhöll sig enbart till
förhållandet mellan förändringsrelaterade stressorer och effektivitet i arbetet. Individer låg
kontroll över arbetet hade lägre effektivitet i arbetet oavsett nivå av förändringsrelaterade
stressorer som de upplevde. Som resultat av detta har det även visat på att
organisationsförändring kan generera stressorer som motverkar alla positiva effekter av
kontroll över arbetet. Därmed påverkar en organisationsförändring individen som annars har
hög kontroll i arbetet negativt genom att tvetydighet och störningar av kontrollen uppstår.
Likt självständighet i arbetet och kontroll över arbetet kan stöd från chef vara av vikt vid
organisationsförändringar eftersom förändring ofta kan innebära en markant förlust av
uppfattad kontroll. När förändringsrelaterade stressorer var höga framkom det i studien att
individer med ett bra stöd från chef upplevde mindre emotionell utmattning i förhållande till
stress. Detta indikerar på att stödet från chefen spelar en signifikant roll i att hjälpa de
anställda att hantera arbetsstressorena som uppstår vid en organisationsförändring (Day,
Crown & Ivany, 2017:5-8)
Rollerna av stödkällor som upplevs inom arbetskontexten har i stor utsträckning undersökts
som betydelsefulla resurser för att handskas symptom som bland annat utbrändhet.
Forskning har visat på att socialt stöd främst fokuserat på buffert hypotesen, som beskriver att
det sociala stödet minskar bland annat stressorer. Inom den litteratur som behandlar
förändringar har vissa studier granskat rollen som stöd från chef ger i syfte att upprätthålla en
mer positiv inställning till förändring och psykologiskt välbefinnande under en
organisationsförändring (Guidetti, Converso, Loera & Viotti, 2018:219).
Organisationsförändringar, utan några positiva åtgärder eller metoder som tas av cheferna,
kan i första hand leda till negativa tankar och känslor, rädsla för förlust, tvetydighet, hög
arbetsbelastning och bristande kontroll i arbetet. Att hitta fördelar i förändringar kräver att
chefer tydligt pratar med medarbetarna om de vinsterna med förändringen och om att
vinsterna överväger förlusterna. Genom ärlig och tydlig kommunikation i syfte att ge
individer korrekt information om förändringen, dess konsekvenser och om hur förändringen
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kan hanteras, har visats på kan hämma uppkomsten av upplevd stress (Tavakoli, 2010:17961797).
I en analys gjord av Försäkringskassan från 2016 visas det på att antalet sjukfall i Sverige
mellan åren 2010–2015 ökade med sammanlagt 98 000 fall. Av de totalt 98 000 fall hade 57
000 av dessa sin grund i psykiska diagnoser, där en av de främsta orsakerna till ökningen var
för stressreaktioner. Vidare visar analysen mer specifikt på att år 2010 var antalet påbörjade
sjukfall med grund i psykiska diagnoser 82 000 medan det 2015 var 139 000 registrerade
sjukfall. Fall av psykiska diagnoser är sedan 2014 den främst förekommande orsaken till
sjukskrivningar (Försäkringskassan, 2017). I statistiken här påvisas inte sambandet mellan
antal sjukfall med grund i psykiska diagnoser i förhållande till organisationsförändringar.

2.4 Krav-Kontroll-Stödmodellen
För att kunna göra antaganden om huruvida en transformation inom HR leder till att HRpersonalen upplever en ökning av stress i arbetet används i denna studie bland annat Karasek
och Theorells Krav-Kontroll-Stödmodell (1990), se figur 2. Denna modell är omtalad och är
ett verktyg för att kunna göra en bedömning kring hur arbetssituationen tolkas av
medarbetarna i relation till faktorerna krav, kontroll samt socialt stöd. Då denna modell
laborerar mellan dessa olika faktorer ger det en bred bild av medarbetarnas psykosociala
arbetsmiljö och kan för denna studiens syfte bidra till att förmedla en bild av hur de olika
faktorernas samverkan kan resultera i upplevd stress bland HR-personal (Karasek & Theorell,
1990:31).

(Figur 2. Egenkonstruerad figur. Krav-kontroll-stödmodell. Källa: Karasek & Theorell, 1990)
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2.4.1 Krav
De krav som modellen refererar till är de krav som ställs på individen för att kunna utföra
sina arbetsuppgifter. Kraven som ställs kan exempelvis vara antalet rapporter som ska lämnas
in inom deadline, det kan avse arbetsbelastning i relation till mängden arbete, kvalitet och
kvantitet i arbetet men även kan kraven behandla svårighetsgrad samt rollkonflikter (Karasek
& Theorell, 1990:63; Thylefors, 2016:172, 173).
Individens krav i arbetet går även in på den psykologiska påfrestning och ansträngning som
krävs för att få arbetet gjort samt inom angivna tidsramar. Vid tillfällen då en arbetsuppgift är
så pass psykiskt krävande och leder till konflikter kolleger emellan, till följd av uppgiften i
sig, visar det på ytterligare en komponent av psykologiskt krav i arbetet som modellen syftar
till (Karasek & Theorell, 1990:63).
2.4.2 Kontroll
Det finns en nära koppling mellan kvalifikationsgraden som används i arbetet och individens
möjlighet till att ta beslut. Karasek och Theorell (1990:58) anser att dessa två delar av
kontroll sker i samband med varandra inom arbetet och har därmed sammankopplat de två
komponenterna till en – kontroll. En hög grad av kompetens hos individen medför en bättre
möjlighet till att fatta ett självständigt beslut och bidrar därmed till kontroll över
arbetsuppgiftens utförande. Kontroll i arbetet hanterar inflytande, delaktighet,
handlingsutrymme och beslutsutrymme i individens arbete. Det handlar även om möjligheten
till kompetensutveckling och lärande samt bredden till variation i arbetsuppgifterna.
När sambandet mellan krav och kontroll inte är balanserat finns det en ökad risk för negativ
belastning, och därmed en ökad risk för stressrelaterad ohälsa (Karasek & Theorell, 1990:58–
63). Att individen har beslutsutrymme i arbetet är en faktor som bidrar till reducerad stress
men det ökar lärandet, krav i arbetet kommer också att öka lärandet men även öka stressnivån
(Karasek & Theorell, 1990:61).
2.4.3 Stöd
Till en början var det krav och kontroll som modellen bestod av, men efter att modellen fått
motta kritik tillkom en dimension, nämligen stöd. Kritiken gällande krav-kontrollmodellen
menade på att den var enkel och missade viktiga aspekter om arbetsegenskaper och stödets
psykosociala inverkan på medarbetarna (Johnson & Hall, 1988:1336; Karasek & Theorell,
1990:56). Modellen, utan stödet, kan inte identifiera hur en individ mår i arbetet och förlorar
därmed en viktig aspekt sett till att undersöka hur individers hälsa är kopplat till arbetet som
modellen syftar till att göra. Det stöd som Karasek och Theorell (1990:68, 69) talar om i
krav-kontroll-stödmodellen är det sociala stödet som finns att hämta mellan kollegor och
mellan kollegor och chefer. Stödet dem emellan har visat sig ha en stor inverkan på arbetet
och arbetsprestation som inte går att förbise. Sedan 1920-talet har forskare enats om att
vikten av social interaktionen stärker individens hälsa. Genom att ha adderat socialt stöd som
en dimension i modellen går det att med större precision uttala om upplevelsen av arbetet
medverkar till om en individ ligger i riskzon för att drabbas av psykosociala sjukdomar likt
stressrelaterad ohälsa och hjärt- och kärlsjukdomar (Karasek & Theorell, 1990:68–70).
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House (1987:137) menar på att det inte finns någon konsensus i betydelsen av eller i
mätningen för begreppet socialt stöd. Socialt stöd syftar på funktionen eller på kvalitén av
stödet, något som kan vara av instrumentell, informativ eller emotionell form (House,
1987:137). Det instrumentella stödet svarar enligt Karasek och Theorell (1990:70–71) mot de
resurser och hjälpmedel som finns att tillgå, exempelvis genom system. Karasek och Theorell
(1990:69–71) menar på att vid samordning mellan kollegor vid komplexa uppgifter kan bidra
till oenighet, delad meningsuppfattning och vara en bidragande källa till stress. Därmed går
det inte enligt de att säkerställa att all social interaktion i arbetet är ett positivt stöd. Det
emotionella stödet avser stöd som ökar individens självkänsla och egenvärde (House,
1987:137) samt kan agera som en “buffert” av stöd att ta fram vid hög psykologisk
påfrestning i arbetet (Karasek & Theorell, 1990:69–71). Det informativa stödet syftar till
vägledning och rådgivning, vilket i sin tur visar sig i det emotionella stödet i form av
omtanke för individen (Cohen, 2004:676–677).

2.5 Relationen mellan krav och kontroll i arbetet
Fyra olika typer av psykosociala arbetsupplevelser genereras av de två faktorerna Krav och
Kontroll i relation till varandra. Det är individen själv som skattar huruvida kraven samt
kontrollen upplevs som höga respektive låga i arbetet. Karasek och Theorells (1990:31–40)
modell visar på hur individens upplevelse av dessa faktorer påverkar den psykologiska
arbetsmiljön.
2.5.1 Spänt arbete
I de arbeten där individen upplever att innehållet har för höga krav samt inte bidrar till att
kontroll över arbetssituation, hamnar arbetet inom det som Karasek beskriver som ett spänt
arbete. Ett spänt arbete ökar risken för att drabbas av psykologiska påfrestningar samt
drabbas av stressrelaterade sjukdomar likt hjärt- och kärlsjukdomar (Karasek & Theorell,
1990:32–34).
2.5.2 Avspänt arbete
Ett avspänt arbete identifieras enligt modellen som arbeten där kraven för arbetet anses vara
låga samt att kontrollen för arbetet anges vara högt. Karasek och Theorell menar på att med
en lägre grad av psykologiska krav och belastning finns där inte en hög risk av sjukdom som
exempelvis hjärt- och kärlsjukdomar. Individen tillåts svara på varje arbetsuppgift med
optimala förutsättningar och har möjlighet till total kontroll då det finns ett fåtal uppgifter att
ha i åtanke (1990:36).
2.5.3 Passivt arbete
Ett passivt arbete, enligt krav-kontroll- och stödmodellen, medför risken att den psykologiska
arbetsmiljön blir problematisk och risken finns därmed att insjukna i arbetsrelaterad ohälsa
om ett sådant arbete förekommer. Avsaknaden från utmaningar, kontroll samt utveckling i sitt
arbete bidrar till att individen blir tillbakadragen och omotiverat i sitt arbete med minskad
produktivitet (Karasek & Theorell, 1990:37).
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2.5.4 Aktivt arbete
Arbeten som kräver höga mentala krav är främst arbeten som går att finna inom
tjänstesektorn där även prestationskraven är höga men utan de psykologiskt negativa
påfrestningarna som även finns i spända arbeten. Aktiva arbeten ger den anställda
upplevelsen av stor kontroll över sitt arbete samt involverar denna i beslutsfattanden och
känslan av handlingsfrihet. I studier gjorda på både svensk och amerikansk population har det
visats att personer med dessa aktiva arbeten även är de som är mest aktiva utanför arbetet
trots de höga kraven som arbetet medföljer (Karasek & Theorell, 1990:35).
Krav och utmaningar i samband med bristande kontroll är inte förknippat med ökat lärande,
det är inte positiva utmaningar. Exempelvis är det osäkerheten över vilka
marknadsförändringar som kan leda till förlorat arbete något som skulle kunna betraktas som
stressande för många individer. Dessa former av osäkerhet är en typ av bristande kontroll.
När det är möjligt är det viktigt att först skilja på psykologiska kravet och beslutsutrymmet
och sedan undersöka deras gemensamma effekter på arbetsplatsen (Karasek & Theorell,
1990:62).

2.6 Tidigare forskning om Krav-Kontroll-Stödmodellen
I tidigare forskning där krav, kontroll och stödmodellen har applicerats i arbetslivet har det
visat på att individer som arbetar med hög arbetsbelastning löper större risk för att drabbas av
arbetsrelaterad stress (Huang, Wang & You, 2015:563). Gray-Stanley och Muramatsu
(2011:1066, 1070–1071) har även i deras studie kommit fram till att hög arbetsbelastning och
stress har ett positivt samband.
Befinner sig en individ i ett arbetsförhållande som innebär hög arbetsbelastning och
reducerade möjligheter till kontroll och personligt handlingsutrymme har dessa faktorer visat
sig ha ett positivt samband med olika stressorer så som stress och utbrändhet. Vid faktorer
som hög arbetsbelastning i samband med lågt socialt stöd från chef och kollegor har studier
visat på att det bidrar till ytterligare påslag till stress än vad höga krav i arbetet enskilt har
visat bidra till (Gray-Stanley & Muramatsu, 2011:1066). I kontrast till detta har Huang, Wang
och You (2015:563–564) visat på att arbete med hög kontroll medför bättre självförtroende
hos individer, med tillhörande känsla av att de är kapabla till att kontrollera arbetsmängden
samt att de finner stolthet i arbetet. Dessa faktorer har visat på samband med minskad stress.
När det gäller hur relationen mellan stöd i arbete och minskad stress i arbetet är något som
Gray-Stanley och Muramatsu (2011) uppger bör undersökas mer kring. Deras studie kring
stress i arbete på vårdbiträden har visat på ett positivt samband mellan hög arbetsbörda och
låg möjlighet till beslutstagande med utbrändhet, vilket är en stressor. Gray-Stanley och
Muramatsus (2011:1070–1071) undersökning visar på att det finns ett positivt samband
mellan kollegialt stöd och chefsstöd med reducering av stress i arbetet. Det sociala stödet har
även visat sig kunna agera som en buffert (Huang, Wang & You, 2015:563–564). Studien av
Gray-Stanley och Muramatsus (2011:1070–1071) visar även på att bristen av möjlighet till
personlig kontroll samt handlingsutrymme har ett positivt samband med stress, i form av
utbrändhet.
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2.7 Ansträngning-belöningmodellen
Ansträngning-belöningmodellen är etablerad av Johannes Siegrist år 1996. Modellen
understryker vikten av att det finns en balans mellan en individs upplevelse av den egna
arbetsinsatsen samt den belöning och den uppskattning individen lämpligen kan anta sig få,
se figur 3. Fokuset i denna modell ligger därmed på förhållandet mellan den prestation som
görs i form av ansträngning och engagemang i arbetet och det erkännande som individen får
tillbaka till exempel i form av en befordran, utvecklingsmöjligheter eller erkännande. En
viktig aspekt i modellen är av rättvisa som en betydelsefull del för att etablera en förståelse
för bland annat utmattningssyndrom eller andra tänkbara fenomen som resulterar i ett minskat
välbefinnande (Weman- Josefsson & Berggren, 2013:85).
På en arbetsplats förväntas en anställd leverera som del i en social konstruerad utbytesprocess
medan de omkring den anställde bidrar med belöningarna. När denna process brister då den
anställde levererar för mycket men inte får lika mycket tillbaka kan konsekvenserna, enligt
ansträngning-belöningsmodellen, bli att långvariga stressreaktioner utlöses och därtill bland
en förhöjd risk för hjärt-kärlsjukdomar. Ansträngning-belöningsmodellen är väl applicerad på
dagens moderna arbetsliv och kan ge en bra inblick på de effekter av de numera föränderliga
kontrakt som arbetsgivare och arbetstagare har. Dessa flexibla förbindelser kan möjligen leda
till att parterna tar mindre ansvar och är mindre lojala gentemot varandra som i sin tur kan
resultera i att informella kontrakt inte vidhålls och istället känner de sig svikna och orättvist
behandlade (Weman- Josefsson & Berggren, 2013:85).

(Figur 3. Egenkonstruerad figur. Ansträngning-belöningmodell. Källa: Weman- Josefsson & Berggren, 2013)

2.8 Vitaminmodellen
Vitaminmodellen, som är konstruerad av Peter Warr år 1987, är en modell vars syfte ligger i
att förklara kopplingen mellan arbete och psykisk hälsa eller ohälsa mer generellt, se figur 4.
Warrs vitaminmodell förutsätter att det finns tre olika dimensioner av välbefinnande som
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hänger ihop med arbete. Den första dimensionen är från missnöje till nöjdhet (trivsel på
arbetet), den andra är från obehag och olust till trygghet och den tredje och sista är från
depression till engagemang. Utöver dessa tre dimensioner har Warr etablerat en längre lista
över inslag i arbetet som påverkat välbefinnande. Denna ursprungliga listan från 1987
innehåller nio inslag i arbetet, även så kallade ”vitaminer”, dessa är följande:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Omväxling
Möjlighet att använda sin kunskap
Möjlighet till personlig kontroll
Tydlighet från omgivningen (feedback eller trygghet)
Värderad social position (respekt på arbetsplatsen)
Mål eller arbetskrav
Sociala kontakter och stöd
Fysisk säkerhet (arbetsmiljö)
Tillgång till ekonomiska resurser (Aronsson et. al 2012:151–152).

Den senare och uppdaterade listan från år 1999 och 2007 innehåller ytterligare tre inslag:
10. Karriärmöjligheter
11. Rättvis behandling
12. Stödjande ledarskap (Aronsson et. al 2012:174–175).
Warr gör en jämförelse mellan miljöfaktorer och vitaminer. Med dessa vitaminer menar Warr
på att trivseln kan förbättras, välbefinnande samt hälsa på arbetsplatsen likt vitaminer kan
bättra hälsan hos människan (Aronsson et. al., 2012: 173).
Vitaminerna i modellen valdes med hänsyn till att de lämpar sig i alla existerande
arbetsmiljöer och vitaminerna kan antingen främja eller hämma individernas välbefinnande.
Enligt modellen menas det på att sex av vitaminerna (Tillgång till ekonomiska resurser,
Fysisk säkerhet, Värderad social ställning, Stödjande ledarskap, Karriärmöjligheter och
Rättvis behandling) har en ständig effekt på individens mentala hälsa. Med detta menas mer
specifikt att nivån på dessa vitaminer är positiva men enbart till en viss punkt, efter den
punkten har vitaminerna ingen positiv effekt på den mentala hälsan. De övriga sex
vitaminerna (Möjligheten till personlig kontroll, Möjlighet att använda sin kunskap, Mål eller
arbetskrav, Omväxling, Tydlighet från omgivningen och Sociala kontakter och stöd) leder till
en ytterligare minskad effekt på mental hälsa. När vitaminerna uppnår en specifik nivå
kommer ökningen att generera en negativ effekt och därmed leda till negativa konsekvenser
på den mentala hälsan. I de fall där effekterna blir negativa antas det bli ett U-format
förhållandet i modellen, medan om effekterna blir positiva antas modellen bli en omvänd Uform (Mäkikangas, Feldt & Kinnunen, 2007:200–201).
Figuren nedan visar på ett scenario där vitaminernas effekt är positiv.
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(Figur 4. Vitaminmodell. Egenkonstruerad figur med inspiration av Thylefors, 2016)
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3. Metod
I detta kapitel kommer de vetenskapliga förhållningssätt som legat till grund för denna studie
att redovisas. Först presenteras urvalet av respondenterna. Därefter följer förklaringen
angående hur materialet har bearbetats, sedan hur materialet har analyserats och slutligen
presenteras metoddiskussionen där fördelar respektive nackdelar med valt metodologiskt
förhållningssätt.

3.1 Urval av respondenter
Denna studie genomfördes på olika organisationers HR-avdelningar i södra Sverige.
Respondenterna har arbetat inom HR-yrket mellan 2–15 år, dock inte på samma organisation
hela sitt yrkesliv, och har yrkestitlarna HR-chef, HR-specialist samt HR-strateg. I urvalet har
inte yrkestitlarna varit direkt påverkade av oss som uppsatsskribenter då avsikten inte var att
specificera till en eller flera yrkestitlar.
För denna urvalsprocess var det av vikt att respondenterna, i mer eller mindre grad, varit med
om en HR-transformation för att kunna besvara studiens syfte och frågeställningar. Med detta
som grund var det inte varit respondenternas kön eller ålder som varit avgörande för urvalet,
utan för att kunna besvara studiens syfte var det av vikt att respondenterna arbetade på en
HR-avdelning.
All kontakt med organisationer och enskilda individer har varit via mejl. Urvalet av
respondenter gjordes först genom att kontakt togs med organisationens HR-chef, detta i syfte
att få vår förfrågan skickad till berörda HR-kollegor med förespråkande om att de skulle
kontakta oss för deltagande i studien. Då detta endast ledde till ett gensvar togs beslutet att
istället kontakta enskilda individer på olika HR-avdelningar. Detta tillvägagångssätt
medverkade till större svarsfrekvens och att få kontakt med flertalet eventuella respondenter.
Efter vidare kontakt och förtydligande kring studien och dess syfte bokades intervjuer in med
totalt sex respondenter. Varje respondent blev, efter kontakt med oss, tilldelad ett följebrev
med ytterligare information kring medverkandet i studien (se bilaga 2). Vid eventuella frågor
angående medverkan lämnades både uppsatsskribenternas mejladress och telefonnummer
samt kontaktuppgifter till handledaren för denna studie ut.
Det var svårt att få kontakt med respondenter som har erfarenheter av en HR-transformation.
Det skickades ut ungefär ett tjugo-tal mejl till olika organisationer samt enskilda individer.
De svar som mottags var få men majoriteten av de som besvarade förfrågan angående att
ställa upp på intervju valde även att accepterat att medverka i studien.
Det mottogs även få svar från organisationer som meddelade att de gärna hade velat ställa
upp men av anledning till tidsbrist och ledighet inte hade möjlighet att medverka. En
organisation meddelade att de inte kunde medverka då de inte genomgått en HRtransformation. Majoriteten av de förfrågningar som gjordes var helt obesvarade eller att HRchefen hade mottagit förfrågan men sedan inte fått gehör från sina medarbetare gällande att
ställa upp som respondenter.
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Väl på plats för intervjun tilldelades respondenterna en samtyckesblankett (se bilaga 3).
Respondenterna blev via samtyckesblanketten informerade om att denna studie genomförs
enligt de etiska forskningsprinciper i enlighet med Vetenskapsrådet (Vetenskapsrådet,
2002:9–10). I samtyckesblanketten informerades de även om att medverkandet var frivillig
och de kan avbryta sin medverkan när som helst utan motivering. För att kunna genomföra
intervjuerna med respondenterna var det nödvändigt att få deras samtycke.
Då kontakt med en HR-chef resulterade i att en respondent valde att medverka i vår studie
tyder detta inledningsvis på ett sannolikhetsurval då vi inte påverkade urvalet. Däremot blev
vi tvungna att gå vidare med ett icke-sannolikhetsurval för att hitta resterande respondenter.
Detta gav ett större gensvar och därmed har ett icke-sannolikhetsurval även används för
denna studie (Denscombe, 2018:58–59).

3.2 Datainsamling
Studiens empiriska material samlades in genom kvalitativa semistrukturerade intervjuer.
Denna intervjumetod valdes då det fanns stora möjligheter i att kunna följa intervjun dit den
går och inte vara bunden helt till intervjuguiden (se bilaga 1). Med semistrukturerad intervju
fanns möjligheten att strukturera om i frågornas följd efter behov, att kunna ställa
följdfrågortill det som dyker upp under intervjuns gång och inte alla gånger behöva följa
intervjuguidens följdfrågor. Det möjliggjorde även för respondenterna att svara mer öppet
och svara utvecklande, gentemot vad en strukturerad intervju hade tillfört (Denscombe,
2018:269).
Analysen som gjorts har utgått från de teorier som denna studie behandlat samt från det
empiriska materialet. Detta har resulterat i en deduktiv ansats. Där har den teoretiska
referensramen återspeglats i resultatet samt i analysen då det fanns en tydlig koppling dessa
emellan. Detta resulterade även i att kunna dra slutsatser kring studiens frågeställningar
(Svensson, 2015:218).
3.2.1 Empirisk förankring
Kvalitativ undersökningsmetod är beroende av den tid, plats och sociala miljö som den
utspelats i och det finns därmed en svårighet i att försöka återskapa detta. Möjligheten att
samla in samma individer i en social miljö som inte har förändras sedan första
datainsamlingen är nästintill omöjligt (Denscombe, 2018:419). Därav är det av vikt att
redogöra för denna studie i förhållande till trovärdighet, tillförlitlighet och överförbarhet.
3.2.2 Trovärdighet
Det finns anledning att ställa frågan om träffsäkerheten kring kvalitativ undersökningsmetod.
Däremot finns inte något medel att använda för att visa på korrekt trovärdighet, dock finns
det olika förhållningssätt som kan stärka trovärdigheten om rimlig sannolikhet. Viktigt att
notera är att det inte finns några garantier gällande exakthet och träffsäkerhet utan det visar
snarare på att forskaren förhållit sig till god forskningspraxis. Detta skulle kunna tydliggöra
bedömningen gällande trovärdigheten samt hur bearbetat materialet är (Denscombe,
2018:420).
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För denna studie intervjuades respondenter som genomgått en HR-transformation och deras
utsagor blev därmed högst trovärdiga till studien. Flera av respondenternas utsagor stämmer
överens med varandra vilket bidrog till en enkelhet att undersöka teman men även att
verifiera deras kunskap i ämnet. Förutom att kontrollera respondenternas svar med varandra
så har forskning även legat till grund för tolkning av den empiriska insamlade data samt för
att öka trovärdigheten för studien (Denscombe, 2018:290–291).
3.2.3 Tillförlitlighet
Forskarens uppfattningar samt tolkningar vid en kvalitativ intervju kan ha en markant
påverkan i processen då det inte går att avgöra huruvida resultatet är förankrat i forskarens
integrering i processen eller om den är oberoende av forskaren. För att kunna stärka
tillförlitligheten bör forskaren redogöra för tillvägagångssättet av forskningen. Detta
genererar möjligheten för andra att kunna studera hur utfallet blir vid liknande fynd. Det
krävs därav en tydlig och fullständig beskrivning av beslutsfattande, den metodologiska
inriktningen samt för analysen (Denscombe, 2018:420–421).
3.2.4 Överförbarhet
Vid mindre undersökningsprojekt, som denna studie faller inom, är det svårt att kunna
angripa hur studien är överförbar på en större population. Därför är det av större intresse att
se till hur studiens överförbarhet, alltså hur stor sannolik det är att resultatet återfinns i
liknande studier (Denscombe, 2018:422). Medvetenheten gällande att resultatet för denna
studie inte har stor generaliserbarhet finns då den enbart undersöker sex respondenter och
deras personliga upplevelser. Studier som undersöker liknande personliga upplevelser kan
styrka denna studies trovärdighet samt medföra att även denna studie blir överförbar till en
större population.

3.3 Analysmetod
Det empiriska materialet har analyserats utifrån tematisering (Kruuse, 1998:140). Genom att
analysera varje transkribering för sig medförde det en djupare syn och förståelse för varje
framtaget tema. De teman som är framtagna för studien grundar sig först och främst i den
teoretiska referensramen men även i intervjuguiden då denna är baserad på teorin. De teman
som valdes var HR-transformation, Stress samt Krav, Kontroll och Stöd.
Vid genomgång av transkriberingarna markerades relevanta stycken som sorterats utifrån de
angivna teman, därefter applicerades de citat som stärkte respondenternas utsagor. Vidare
sammanfattades varje tema med fokus på främst att se till likheter i respondenternas utsagor
vilket även medförde att skillnader framkom. Av detta sorterades det ut antalet
respondenterna som uttalade sig i de likheter och skillnader som framkom. Där det ansågs
vara lämpligt för studien poängterades skillnader och likheter, detta i syfte att visa på att
respondenterna inte upplevde alla teman enhälligt.
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3.4 Etik
Då denna studie är en samhällsvetenskapligstudie och kan liknas vid ett mindre
forskningsprojekt är den för att följa de etiska koder och principer som huvudsaklig forskning
ska följa.
Under intervjuerna efterfrågades det att respondenterna vid flertalet tillfällen skulle ge
exempel och klargöra deras upplevelse om transformationen. Av detta blev ett mer fylligt
material att ha med i resultatet samt att kunna analysera kring (Denscombe, 2018:279–280).
För att undvika misstolkningar i respondenternas svar vid framställandet av resultatet valdes
att införa en slutfråga som syftade till att bekräfta eller förneka uppfattningen av
respondentens svar under intervjun. Därav fanns det i intervjuguiden avslutande frågor som
användes för att respondenterna inte skulle känna sig misstolkade och bli felaktigt citerade
(Öberg, 2015:62).
3.4.1 Forskningsetiska huvudprinciper
För denna studie var de fyra forskningsetiska principer kring forskningsetik tillämpade. Dessa
etiska huvudprinciper utgör grunden för forskningsetiska koder inom den
samhällsvetenskapliga forskningen (Vetenskapsrådet, 2002:5–6)
3.4.2 Informationskravet
Information om syftet gällande studien samt hur den i stora drag skulle genomföras skickades
ut till respondenten. Där framgick det även att deltagandet i studien var frivilligt och att
informationen som samlades in inte kom att nå oberörda personer samt att studie kom att
publiceras offentligt. Denna information fanns i både följebrevet samt i samtyckesblanketten
som tilldelades respondenten innan intervjun (Vetenskapsrådet, 2002:7).
3.4.3 Samtyckeskravet
Det var upp till varje respondenterna att bestämma huruvida de ville medverka i denna studie
eller inte. Respondenterna mottog en samtyckesblankett att signera innan intervjun inleddes.
De informerades även muntligt om att det var fritt att delta och att de kunde avbryta sin
medverkan utan förklaring. Detta innebär inte alla gånger att det redan insamlade materialet
måste förstöras utan det får lov att användas med respondentens samtycke (Vetenskapsrådet,
2002:9–10). Samtliga respondenter gav sitt samtycke genom att signera samtyckesblanketten.
3.4.4 Konfidentialitetskravet
Det var vår uppgift som uppsatsskribenter för denna kandidatuppsats att verka för att ingen av
deltagarna i denna studie kommer att ta till skada, verken fysiskt eller psykologiskt. Inte
heller skulle deltagarna drabbas av personlig skada som följd av att medverka i denna studie.
Beroende på den utgivna informationen som respondenterna gav kan det komma att få
negativa konsekvenser och det är därmed vår uppgift att medverka till en konfidentiell
kodning kring all känslig information som lämnas i syfte att skydda respondenterna
(Vetenskapsrådet, 2002:12–13).
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3.4.5 Nyttjandekravet
Det material som insamlats från respondenterna och som tillhör studien kom inte att nyttjas i
andra sammanhang. Respondenterna var informerade om att ljudinspelningar, anteckningar
samt transkribering kom att förstöras efter godkännande av studien (Vetenskapsrådet,
2002:14).
3.4.6 Förvaring av intervjumaterial
Denna studie var av begränsning i sin storlek och det material som framkommit från
respondenterna i form av intervjuer kom inte att arkiveras. Den information som
respondenterna lämnade kom att förvaras inlåst i syfte till att ingen obehörig ska kunna ta del
av materialet. Efter godkännande för denna kandidatuppsats av examinator kom ljudfilerna
från de mobila enheterna, samtliga anteckningar och dokumenten med transkriberingarna att
raderas (Vetenskapsrådet 2017:40).

3.5 Metoddiskussion
En klar fördel med att använda sig av intervjuer som verktyg vid insamling av material är att
intervjuerna kan genomföras på relativt kort tid och därmed kan många individers åsikter
kring ett eller flera specifika ämnen smalas in. Vid en intervju kan individerna tala om hur de
agerar i diverse situationer samt de kunskaper och upplevelser de har kring något. Under en
intervju har forskaren möjlighet att observera de intervjuades kroppsspråk, normer och deras
känslor, vilket inte syns i enbart den transkriberade texten. Ytterligare en klar fördel med att
genomföra intervjuer är att det kan genomföras inom i princip alla ämnen som existerar.
Dessutom är det möjligt att gå mellan analysen och resultatet samt ytterligare utföra
intervjuer för att få utforska teman som uppstått eller för att få förtydligande gällande frågor
som inte riktigt besvarats (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015:53–54).
En av nackdelarna samt riskerna med att genomföra intervjuer är att respondenter kan tala
utefter ett färdigt manus kring hur frågorna bör besvaras i deras mening, om given
intervjuguide i förväg. Det var enbart en av respondenterna för denna studie som efterfrågade
intervjuguiden i förväg. Upplevelsen under intervjun var inte att denne respondent talade
utefter färdigt manus utan hade samma eftertanke till svaren som övriga respondenter
(Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015:53–54). En annan nackdel med att genomföra intervjuer
är att de kan ge en relativt reducerad bild av det som undersöks, dels på grund av det som
beskrivits ovan, gällande att tala utifrån ett färdigt manus, och intervjuerna kan därmed oftast
utökas med ytterligare metoder i syfte att få bättre och fylligare resultat. I bästa av fall vore
den ytterligare metoden att genomföra observationer först och sedan intervjuerna i syfte att
kunna fråga kring det som observerats (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015:53–54).
Respondenterna kan uppleva att de utsätter sig för en risk att bli exponerade vid en intervju
(Vetenskapsrådet, 2002:12–13). Vid sådan känsla är det upp till oss som uppsatsskribenter att
visa på att deras medverkan i studien inte kommer att kunna kopplas till den, detta genom att
de kodas i materialet (Se kapitel 3.4 om Etik).
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Med en kvantitativ undersökningsmetod som enbart undersöker större mängden data genom
enkäter och frågeformulär försvårar det möjligheten att får fram bland annat känslor,
djupgående svar samt genererar inte möjligheten till att applicera in normer och värden i
forskningssammanhanget. Därmed var kvalitativ metod en klar fördel att använda sig av i
denna studie dels då den syftar till att generera djupgående svar till individuella upplevelser
kring studiens syfte och dels med hänsyn till den givna tidsramen. Att använda just kvalitativ
metod i denna uppsats ansågs som mest lämplig med hänsyn till ämnet. Ämnet stress kan
anses som känsligt och att för att kunna få djupa och uttryckliga svar har denna metod bara
hjälpt uppsatsen. Hade en kvantitativ metod istället använts kan det antas att svaren inte hade
blivit lika innehållsrika och därmed hade möjligen inte syftet och frågeställningar lika tydligt
kunnat besvaras (Ahrne & Svensson, 2015:11–12).
Studiens urvalsgrupp bestod av sex stycken respondenter. Av vikt för denna studie var att
respondenterna arbetade på en HR-avdelning samt hade varit med om en HR-transformation.
Kön, ålder och placering var därmed inte av vikt speciellt med tanke på den redan smala
tidigare forskningen kring ämnet. Vid ytterligare forskning kan det vara av relevans att ta
med det som aspekt. Ett urval på sex respondenter ger inte tillräckligt med information och
grund för att säkerställa att syftet med studien uppnås för detta hade ett större urval behövts.
Respondenternas svar räckte dock till att besvara de frågeställningarna som studien ställde i
förhållande till studiens omfång (Denscombe, 2018:422). Trots ett mindre urval av
respondenter bidrar samtliga till att öka trovärdigheten för denna studie, tack vare deras
medverkan i en HR-transformation i sina nuvarande organisationer eller i föregående
organisationer. Deras berättelse om hur transformationen inverkade på deras arbete och om
den bidrog till en ökad grav av stress är ytterst värdefull information, inte minst med tanke på
att detta är en kvalitativ studie. Att respondenterna själva har upplevt sin HR-avdelning i
förändring är individerna högst trovärdiga för denna studie. Då vi inledningsvis inte hade
mycket kunskap kring ämnet menar vi på att det inte bör ha påverkat vår förförståelse av
uppsatsen. Dock är vi medvetna om att en underliggande förförståelse efter intervjuerna
genomförts kan ha uppstått vilket vi har tagit i åtanke genom hela skrivprocessen. Som
tidigare nämnt är denna studie genomförd på en mindre population om sex stycken
respondenter som försvårar en tänkbar överförbarhet till en större population. Ytterligare
studier som undersöker liknande ämne och personliga upplevelser kan tänkas styrka denna
studien och då även vara användbar på större populationer.
Valet att ha semistrukturerade intervjuer lämpade sig bäst för denna uppsats med hänsyn till
att ha möjligheten att ställa följdfrågor till respondenterna vid antingen otydliga frågor eller
för att kunna få vidareutvecklade svar (Denscombe, 2018:269). Vid följdfrågor finns
möjligheten att respondenterna blivit avbrutna i sina tankar genom att följdfrågan ställts för
hastigt. Respondenterna gavs betänketid men möjligheten finns att denna tid inte var
tillräcklig och att de hade kunnat vidareutvecklat sina tidigare svar.
Genom att använda tematisk analysmetod bidrog det till att det empiriska materialet kom att
kunna tolkas på ett bredare sätt. Genom att ha möjligheten att etablera flera analysteman
kunde de framtagna analysteman belysas (Kruuse, 1998:140). Då vårt analysteman var
baserat på att analysera från teorierna och därtill de frågor som utgjorde intervjuguiden, kom
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våra analysteman att bli ganska självklara efter att transkriberingarna sammanfattats. Som
syns i analysen återfinns flera teman i varje analystema, detta på grund av att de påverkar
varandra och att de dels stödjer sig i varandra.
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4. Resultat
Under denna rubrik kommer studiens resultat presenteras utifrån det material som insamlades
under intervjuerna. Resultatet har kategoriserats i olika rubriker baserat på tematisk metod av
den teoretiska referensramen samt intervjuguiden då studien är teoristyrd av den deduktiva
ansatsen.
Det empiriska materialet samlades in från sammanlagt sex stycken respondenter där samtliga
arbetar inom HR-yrket. Samtliga respondenter har, i mer eller mindre grad, varit med om en
HR-transformation och därav var de lämpliga för denna studie. Respondenterna arbetar
samtliga i en organisation i södra Sverige. Då citat från respondenterna kommer användas i
resultatet benämns de enligt kodningen som nämns i metoden, respondent 1–6.

4.1 HR-transformation
Samtliga av respondenterna för denna studie menar på att HR-yrket har gått från att vara en
personaladministrativ funktion till att numera vara verksamhetsnära och främst agera som en
stöttande funktion till cheferna. Genom att HR har blivit ett verksamhetsnära stöd blev det
dagliga arbetet med verksamheten i form av att besvara frågor och följa processer hela vägen
enklare.
I och med transformationen och att HR övergick till att vara nära verksamheten blev det
därmed en förändring i arbetsuppgifterna samt i yrkesrollerna. Det blev mer markant att
respondenterna nu skulle arbeta brett med frågor som berör HR snarare än att bara vara
specialiserade inom en eller flertalet frågor. Majoriteten av respondenterna uppgav att de kom
att sitta med i ledningsgruppen. “Så det var då att man fick hantera samtliga HR frågor vid
den delen och sitta med i ledningsgruppen då. […] man har en generell del och så har man
en specialistdel då också” (Respondent 4).
Respondent 5 och 6 talar om att de har lokala HR Business Partners placerade ute i
verksamheten. Deras syfte är att arbeta brett med HR-frågor och känna verksamhetens mål
och vision. Vid behov av specialisthjälp vänder sig de lokala HR Business Partners till den
centrala HR-avdelningen.
Enligt några av respondenterna så tog deras transformation form genom att först arbeta
centraliserat men att sedan övergå till att arbeta decentraliserat. Respondent 2 beskrev att
deras centralisering bestod av att större delen av HR-enheten förflyttades till, i detta fall, ett
annat land vilket resulterade i att medarbetarna i första hand fick ringa eller mejla till det
nyetablerade servicecenter utomlands. Då detta i längden inte fungerade för verksamheten på
grund av dels språkbarriärer och dels svårigheten att formulera sin fråga via mejl till
serviceenheten, valde de att decentralisera och återgå till att ha hela HR-enheten på plats igen.
Respondent 6 uppgav att det går i cykler gällande HR-transformationen vilket leder till
centraliseringar och sedan decentraliseringar. Vidare uppgav respondenten att det
framkommer fördelar och nackdelar med båda sätten att arbeta på utifrån vad som passar
verksamheten i relation till konkurrensen samt förändringarna som HR-avdelningen
genomgår. Respondent 6 talar om att HR-transformationer är som trender, de kommer och
går.
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Arbetet efter själva implementeringen av transformationen mynnade även ut i både positiva
och negativa aspekter. Flera utmärkande positiva aspekter var att HR-personalen blev mer
synliga ute i verksamheten, cheferna uppskattade deras närvaro och HR-personalen upplevde
ett bättre självförtroende, “Chefer och ledningen tyckte att HR gjorde ett bra jobb. Då blev
det en stolthet hos personalen.” (Respondent 1).
Ytterligare positiva aspekter som HR-personalen upplevde var tydlighet mot verksamheten
med HR-avdelningens arbete, att skapa synergier samt att de kom närmare övrig personal.
Respondent 4 nämner närhetsprincipen som uppstår när HR-personalen syns ute i
verksamheten. Detta bidrog även till att chefer nyttjade HR-avdelningen och dess kompetens
mer och i viss mån upplevde några av respondenterna att cheferna gärna ville lägga över
arbetsuppgifter på dem. Respondenterna menar på att det inte är HR-personalens uppgift att
ta göra chefernas arbetsuppgifter utan att stötta i deras arbetsprocess. Respondent 5 upplever
det ibland som att gränsdragningen inte är helt enkel när det kommer till att hjälpa eller att
göra. Respondenten upplevde att om de stöttade upp eller hjälpte till i en fråga kunde chefen
tendera att förvänta sig att få arbetet slutfört av respondenten.
I och med transformationen så nämner majoriteten respondenter att arbetsbelastningen kom
att öka temporärt under perioden då de skulle cementeras i sina roller och arbetsuppgifter.

4.2 Svårigheter med HR-transformation
Samtliga respondenter uppgav att de upplevde svårigheter med HR-transformationen. De
svårigheter som respondenterna talade om varierade från individ till individ då
transformationerna som respondenterna genomgick inte var den andra lik. Trots att
transformationerna såg olika ut fanns där vissa svårigheter som var genomgående för
samtliga respondenterna.
Majoriteten av respondenterna upplevde att en genomgående svårighet var att
implementeringen av transformationen var förvirrande och otydligt. Otydlighet kan bero på
hur chefen väljer att presentera implementeringen av transformationen till verksamheten. Är
den processen från början otydlig är chansen stor att hela implementeringen blir otydlig och
förvirrande. Respondent 3 talar om att så kan fallet vara då dennes chef var väldigt tydlig från
start om vad som förväntades av avdelningen samt vad målet med transformationen var. Tack
vare detta upplevde respondent 3 inte förvirring eller otydlighet under hela
implementeringens gång.
Respondent 2 benämner att det oftast är uppifrån som direktiven gällande en HRtransformation kommer och att det inte är alltid som de uppifrån ser hur det faktiskt kommer
att fungera nere i verksamheten. Det kan leda till att HR-avdelningen får lösa de otydligheter
som uppstått samt de eventuella problem som kan tillkomma under implementeringen, “[…]
oftast kan jag tycka att i sånna här stora organisationer, det benämns här uppe att såhär ska
vi göra men man tänker inte hela vägen ner. […] och så blir det vi här nere som får reda upp
det så det blir gjort.” (Respondent 2).
Respondent 1 benämner att processen att transformera HR-avdelningen var väldigt
tidskrävande samt att implementera denna förändringen associerades med blandade känslor
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bland personalen “Att man blir rädd, förvirrad, ni vet förändringskurvan, att man liksom inte
vet vad man ska göra, man känner inte, man tappar självförtroendet för att man inte kan de
nya arbetsutgifterna och allt det här som händer ju.”. (Respondent 1).
Respondent 5 talade om att i och med de nya roller som uppstod med transformationen så
fann en del personal att det ställde en del krav som gjorde att en del valde att avsluta sin tjänst
och söka annat.
I övergången från att vara en personaladministrativ funktion till att bli en mer
verksamhetsnära stöttande funktion, upplevde respondent 6 ett större motstånd från cheferna
som därmed fick allt fler arbetsuppgifter som de tidigare förväntade sig att HR-avdelningen
gjorde. Vidare pratar respondent 6 om att implementeringen av den så kallade
“personalhandboken” inte gick friktionsfritt, hela processen upplevdes som krånglig och
kämpig av såväl chefer som HR-personalen. Det etablerades även ett HR-servicecenter där
chefer kunde ringa in och ställa frågor, detta upplevde respondent 6 drogs lite för långt åt ena
hållet då cheferna, istället för att få svaret direkt av HR-personal på plats, i första hand skulle
ringa in till servicecentret.
Överlag finns det ett genomgående bekymmer hos HR-personalen om att hinna med de nya
samt de gamla arbetsuppgifterna som nu föll på HR-avdelningen i och med transformationen.
De nya arbetsuppgifterna kan likställas med nya krav från chef till medarbetare att hantera.

4.3 Krav
Att kraven på HR–avdelningen ökade i och med HR-transformationen menar samtliga
respondenter tydligt på, men frågan om huruvida detta var bra eller dåligt eller till och med
både och var olika beroende på respondenten. Majoriteten av respondenterna uppgav att
kraven på dem överlag är väldigt diffusa och att det inte är alltid som det är tydligt vad
ledningen eller VD:n vill att de ska göra, vilket kan vara både kan vara bra och dåligt. Dels är
det bra då det ger HR-personalen stor frihet att få skapa något av det själva men dels kan det
vara dåligt då HR-personalen kanske inte vet exakt vad det är de ska uppnå. Samtidigt är det
ett krav att stämma av med ledningen eller VD:n så det som görs är bra eller på rätt väg.
Samtliga respondenter uttryckte att HR-avdelningen nästan alltid har relativt hög
arbetsbelastning då de trots allt arbetar med människor och inte kan pausa arbetet, likt det går
att göra med maskiner. I och med transformationen fick HR-personalen allt fler och nyare
arbetsuppgifter som bidrog till en högre arbetsbelastning, detta uttryckte sig respondent 1, 4
och 6 om. Detta resulterade även i högre krav på HR-avdelningen att hinna med och kunna
prioritera bland arbetsuppgifterna. Respondent 5 benämnde att de, sedan transformationen
ursprungligen påbörjades, hela tiden till följd av förändringen i organisationen arbetar
mycket. “Men det innebär ju också att vi jobbar med intensivt så just min arbetsbelastning ja
den är mycket, men jag gillar att jobba mycket också.” (Respondent 5).
Respondent 2 och 5 beskrev att det är ett självklart krav att arbetsuppgifterna skulle utföras
då det var därför de var anställda och att det inte bara gällde HR-avdelningen utan vilken
anställd som helst, därmed beskrev de nog snarare ett generellt krav men trots det ett viktigt
krav.
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Majoriteten av respondenterna menar på att kraven skapas av individerna själva inom HRavdelningen till följd av otydligheterna från ledningen eller VD:n. Utöver detta menar
respondent 4 på att det ändå är tydligt vad som krävs av denne i arbetet överlag men att detta
snarare kommer med erfarenhet av HR-yrket, ”[…] man börjar förstå vad som förväntas av
en […].” (Respondent 4). Trots fortsatta otydligheter menar respondenten på att HRpersonalen med tiden ändå lär sig förstå vad som krävs av dem och hur de ska hantera det.
Det finns outtalade krav som respondenterna har i sitt arbete. Ett av kraven är att deras dörr så
gott som alltid ska vara öppen och därmed även vara tillgängliga för verksamheten, detta talar
respondent 1, 2 och 3 om. Detta krav är både på gott och ont. Vid andra prioriterade
arbetsuppgifter upplevs det som påfrestande att dörren ska vara öppen för alla anställda då det
oftast kan ta lång tid om anställda kommer in och behöver hjälp. Samtidigt vill
respondenterna gärna hjälpa de anställda och därmed blir det en dragkamp mellan att hinna
med de deadlines de har och att stötta de anställda.
Majoriteten av respondenterna menar på att de krav som ställs på dem, speciellt efter
transformationen, sträcker sig från att lära känna verksamheten, vara nära den, säkra
kommunikationen och stötta chefer samt anställda, till att ligga några steg före, att läsa av
verksamheten samt sätta upp mål som sedan ska brytas ner i syfte att driva verksamheten i
den riktningen. Respondent 5 menar vidare på att i och med transformation kom rollerna
inom HR-avdelningen att förändras vilket ställde helt nya krav, krav som vissa fann positiva
och andra negativa.
Kraven som finns i arbetet menar respondent 2 och 3 på är många och krävande. Det uppgavs
att kraven dels finns i yrkesrollen samt i att föregå med gott exempel gällande stress,
planering samt hög arbetsbelastning då det är sådana frågor som bland annat hanteras av
respondenterna. Detta kravet är vitalt då arbetet riktar sig mot ett verksamhetsnära stöd. HRavdelningen numera arbetar mer verksamhetsnära och i det dagliga arbetet möter både chefer
och övrig personal.

4.4 Kontroll
Genom att de krav som ställdes på respondenterna under implementeringen av
transformationen upplevdes som diffusa, fick de därmed ingen riktig kontroll över sin
arbetssituation. Respondenterna uppger att de fick det svårt att kunna beräkna när en
arbetsuppgift skulle vara färdigställt i och med att det, som tidigare nämnts, finns ett krav på
att de alltid ska vara tillgängliga för både chefer och medarbetare när det passar dem och inte
respondenterna. Detta resulterade även i en upplevd förlorad kontroll på grund av svårigheter
att planera arbetet. ”Visst du ska göra en tabell, en lönegrej, visst det brukar ta en halvtimme
då tar det säkert en halvtimme, kanske 45 minuter. Men kommer någon in eller det händer
någonting det är någon konflikt eller där är någon som mår dåligt eller det är bara någon
som vill in och prata […] de kommer oftast oanmälda så och då vet man inte hur lång tid det
kommer ta och hur mycket mer arbete det ger.” (Respondent 2).
Respondenterna uppger att det är ledningen eller VD:n som delegerar ut till HR-avdelningen
vad som ska genomföras. Dock upplever inte alla respondenter att det alltid medföljer en
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tydlig beskrivning på hur det som har delegerats ut ska genomföras och det är där som
respondenterna uppger att de upplever förlorad kontroll sett till arbetsuppgifterna som
medföljer. Respondenterna uppger att vid otydlig beskrivning tar de sig friheten att själva
tolka utförandet av det som delegerades. Majoriteten av respondenterna uppger att de överlag
hade relativt stort handlingsutrymme i sitt arbete efter det att uppgifter från ledningen eller
VD:n distribuerats.
Respondent 2 beskriver att det inte upplevs finnas en begränsning kring vad som kan
åstadkommas och inte, något som även respondent 6 uttalar sig finna i sin verksamhet. Där
upplever inte respondenten att verksamheten tvivlar på vad HR-avdelningen kan åstadkomma
och verkställa. Respondent 6 uttrycker även att denna har så pass stort eget
handlingsutrymme och mandat i sitt arbete efter transformationen att denne inlett nya projekt
i verksamheten. “Det kommer inte så mycket ifrågasättande kring saker vi vill göra som det
kanske gör gentemot dom andra funktionerna då men det är ju för att vi skapar ett sånt stort
mervärde, tror jag, som gör att vi har förtjänat det handlingsutrymmet på nått sätt.”
(Respondent 6). Även respondent 5 medger sig ha ett stort handlingsutrymme och möjlighet
att testa sig fram efter att ha fått stor tillit från verksamheten. Detta har resulterat i att denne
fått arbeta både självständigt och i grupp med nya projekt som tillkommit efter det att
transformationen implementerats. Respondent 3 talar om att det efter transformationen
förväntas att denna har ett stort eget handlingsutrymme i sitt arbete med de arbetsuppgifter
som tillkommit. Ovan nämnda respondenter har även talat om att ett stort handlingsutrymme
och tillit inte har skapat svårigheter gällande hur de hanterar handlingsutrymmet.
Respondenterna upplever att handlingsutrymmet medför något positivt i deras arbete och att
tilliten som verksamheten har givit medför en trygghet i möjligheten till att testa sig fram och
hjälpa till att utveckla verksamheten.
Som tidigare nämnts så har majoriteten respondenterna uppgett att de numera ingår i
ledningsgruppen, vilket innebär att de i och med detta fått större inflytande och är med att
delge sitt perspektiv på större beslut som tas. På så sätt får de även möjligheten att se vad
besluten får för utfall när de väl är verkställda och hur det har påverkat verksamheten samt de
anställda. Samtliga respondenter uppgav att de arbetade brett med alla frågor som ingår i HRyrket, allt från det arbetsrättsliga till rehabilitering samt pensionsavgångar. De är därmed
delaktiga i flera processer och även i det dagliga arbetet nu efter att HR-avdelningen har
förflyttats ut till att arbeta verksamhetsnära med chefer för direkt stöttning och rådgivning.
Respondenterna upplever sig ha större möjlighet att kunna vara med och påverka efter
transformationen och det har även mottagits bra hos cheferna.
En utmärkande aspekt i HR-arbetet är det interna stödet som respondenterna uppger att de är i
behov av för att kunna hjälpa varandra och få mer kontroll på situationerna. ” […] sen har
man ju kollegorna inom sin verksamhet, ibland är vi också beställare till varandra eller vi
behöver varandras hjälp.” (Respondent 3).

4.5 Socialt stöd
Det största stödet som samtliga respondenter upplevde att de hade tillgång till vid
implementeringen av HR-transformationen var det interna stödet kollegorna emellan.
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Majoriteten av respondenterna upplevde att en tydlig kommunikation med sina kollegor och
chef angående arbetssituationen underlättar arbetet då de blir insatta i situationen och kan
assistera vid behov. Majoriteten av respondenterna anger att det är stödet från kollegorna som
möjliggör för avlastning av arbetsuppgifter när tiden är begränsad. Vid ett sådant tillfälle
beskriver respondenterna att de upplever att tydligt stöd från chef i prioritering av
arbetsuppgifter bidrar till minskad upplevd stress. Det är även till kollegorna som
respondenterna vänder sig till främst i det dagliga arbetet för stöttning och hjälp av
arbetsuppgifter, men även för att kunna prata högt och lågt med.
Respondent 1 talar om vikten av att ett bra stöd hos kollegorna under tiden för
implementeringen av transformationen på HR-avdelningen är en vital faktor för en lyckad
transformation. Det var av särskild vikt att inte tappa den sammanhållning HR-avdelningen
hade före transformationen i och med förändringen att arbeta mer verksamhetsnära och i ett
direkt möte med cheferna. Därav fortsatte HR-avdelningen med gemensamma fikapauser och
lunchraster för att fortsätt med det viktiga kollegiala stödet som finns inom avdelningen. “Så
de kunde förarbeta tillsammans, prata om problemet tillsammans [...].” (Respondent 1).
Det var inte alla respondenter som upplevde sig ha det stödet som de önskade under
implementeringen av transformationen. Respondent 4 önskade sig få ett stöd från en
utomstående part, som inte bestod av företagshälsovården, för att få möjlighet att prata ut om
svårigheter, uppkomna känslor samt hur ett ärende kan få respondenten att må. Snarare än det
dagliga stödet som fanns bland kollegorna gällande möjligheten att fråga och bolla idéer
angående hur en uppgift ska lösas, det praktiska. ”Inte bara prata hårdvara, hur gör jag med
det här? Utan man kan prata, hur känns det här för dig och föra det här och sitta i den här
situationen med en chef och en person som är upprörd och gråter.” (Respondent 4).
Trots att samtliga respondenter upplevde att en bra kommunikation var en bidragande faktor
till att implementeringen av transformationen underlättade så fanns det samtidigt viss
frustration kring kommunikationsvägarna hos vissa respondenter. Frågan gäller då att
arbetsuppgifter med det dagliga arbetet inte ska falla mellan stolarna under det pågående
arbetet. Respondent 5 upplevde det ibland svårt att finna tiden att vara stödet utåt mot chefer
och personal samtidigt som det dagliga arbetet ska göras enligt tidsplan.
Även IT-stödet som fanns att tillgå under implementeringen har delad mening hos
respondenterna i hur bra det fungerade. Respondent 5 meddelade att de inte fick något större
IT-stöd under implementeringen och att det i sin tur bidrog till förvirring i
kommunikationsvägarna inom organisationen och de olika avdelningarna. Respondent 4
beskriver att IT-stödet var bristfälligt när respondenten började arbeta inom HR-yrket men
har med åren utvecklats till det bättre. Respondent 6 uppgav att tillgången av IT-stöd inte
lever upp till behovet.
Utöver det interna stödet i form av kollegorna, som uttrycks vara det största stödet
respondenterna hade att tillgå, uppgav samtliga respondenter att de får mycket stöd externt.
Detta kan innebära stöd från jurister, från arbetsgivarverket, från deras
arbetsgivarorganisation samt av företagshälsovården. Dessa externa stödfaktorer upplevde
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flera av respondenterna som välbehövliga i det dagliga arbetet och som ett bra stöd att
använda sig av vid svårare frågor.
De bristerna i kommunikationen som flera av respondenterna uppgav medverkade till att de
ansåg detta som en bidragande faktor till upplevd stress inom arbetet vid flera tillfällen under
transformationen.

4.6 Stress
Fenomenet stress upplevs olika beroende på individen. Alla respondenter uppgav att de
reagerade olika på HR-transformation och de delar som tillkom.
Vissa av respondenterna upplevde att transformationen medförde en viss otydlighet och
förvirring i form av att de inte hade full koll på sina nya arbetsuppgifter och eventuella nya
roller, kollegornas nya arbetsuppgifter, vem som utförde vad och att det i början saknades
information kring transformationens tillvägagångssätt. Den otydlighet och förvirring som
upplevdes medverkade till att stress uppstod för vissa av respondenterna under
transformationen. Respondent 2 upplevde till följd av otydligheten att tanken på att missa
vitala arbetsuppgifter då arbetsuppgiftsfördelningen var något oklar, ledde till upplevd stress.
Respondenten såg att det fanns en risk med det att uppgifter kunde falla mellan stolarna och
glömmas av.
Respondent 1 fann att förändringen och allt det nya kring transformationen stressade
kollegorna, det var inte alla som önskade att arbeta ute nära verksamheten efter att tidigare ha
arbetat i en personaladministrativ funktion isolerad från verksamheten. Respondenterna
upplevde att det dels var på grund av att kollegorna hade arbetat med det föregående
arbetssättet under längre tid och dels var det deras bristande kompetens gällande det numera
verksamhetsnära arbetet som väckte stor rädsla, då de tidigare inte mött cheferna mer än via
mejl och telefon. Respondent 1 uttalade även sig om att perioden då transformationen
implementerades bestod av mycket förvirring då HR-avdelningen inte alltid visste om de
arbetade i det nya sättet eller i det gamla. Respondent 6 talade även om att stressen inte bara
visade sig i det nya arbetssättet utan även med att fortsätta arbetet med de gamla
arbetsuppgifterna
Det som nämndes i kravkapitel gällande det outtalade kravet att ha dörren öppen som
respondent 1, 2 och 3 talar om, genererade en upplevd stress då deras arbetsuppgifter kunde
bli lidande. Detta talar även respondent 4 om, att vara på plats direkt och svara på frågor
direkt uppleves som en pressad och stressande situation i början. Respondent 2, 5 och 6
uppgav att de inte upplevde att implementeringen av transformationen eller själva
transformationen medförde stress. Trots att respondent 2 uttryckte sig att kravet gällande att
ha öppen dörr kunde upplevas stressigt ibland, var respondenten ändå noga med att poängtera
att transformationen som helhet aldrig blev stressig. Frustrationen kring att inte ha vetskapen
om vem som utförde vad i startskedet av transformationen var något som respondent 5
uttalade sig om men benämnde det inte som stressigt.
Alla respondenter som upplevde stress i förhållande till transformationen, hanterade den
olika, generellt var det kollegialt stöd som gjorde att många ändå kunde ta sig genom
stressen. Ett annat vanligt sätt att hantera stressen på var genom att kommunicera mycket
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internt och hålla ögonen öppna för om kollegor var stressade. Dock talade respondent 4 om
att denne inte så mycket hanterade stressen utan mer hade taktiken att ”go with the flow”. ”
[…] man har ju inget val utan det är bara att inrätta sig och göra det. Eller så söker man sig
ett nytt jobb”. (Respondent 4).
Respondenterna som uppgav att transformationen medförde stress försökte även aktivt själva
medverka till att minska på denna. Detta gjordes på olika sätt där vissa gick till kollegor och
chefen för att diskutera eventuell uppstådd stress och andra valde att planera arbetet samt
tänka strategiskt. Flera av respondenterna benämnde att de upplevde att morgonmöten och
frekventa avstämningsmöten var ett sätt att motverka stress i arbetet. HR-avdelningen fick i
och med mötena och avstämningarna tillfälle att uttala sig om otydligheter gällande
transformationen som upplevs vara en bidragande faktor till stress. Respondent 6 såg
planering, omfördelning av arbetsuppgifter samt öppen kommunikation med kollegorna som
ett verktyg till att hantera stressiga situationer. “Ja okej, vi har ju en väldigt tät dialog. Vi
stämmer av, jag kan knappt räkna gångerna per dag som vi stämmer av saker.” (Respondent
6).
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5. Analys
I detta kapitel kopplas det empiriska materialet ihop med teorierna i syfte att få ett
helhetsperspektiv.

5.1 HR-transformation
Samtliga respondenterna upplevde att HR-transformationen innebar en övergång från att vara
en personaladministrativ funktion till att arbeta närmare verksamheten. Detta ledde i sin tur
till att det dagliga arbetet med bland annat att följa processer hela vägen och besvara frågor
blev enklare, vilket går linje med vad Boglind, Hällstén och Thilander (2013:47-48) beskriver
om HR-transformation. I och med att resultatet visar på att majoriteten av respondenterna
finns med i ledningsgruppen kan det tänkas att HR har blivit en större del att ta hänsyn till i
strategiska beslut som kan antas tas i ledningsgruppen. Boglind, Hällstén och Thilander (Ibid)
förklarar HR-transformation i linje med att arbeta mer strategiskt och därmed kan det anses
att transformationen som respondenterna upplevt sker i samma riktning som den Boglind.
Hällstén och Thilander (Ibid) talar om.
Att respondenterna arbetade mer strategiskt upplevde de som en del i deras nya uppdrag,
medverkandet i ledningsgruppen kan tänkas ha medfört dem ett större helhetsperspektiv på
verksamheten än vad de tidigare hade. Det Boglind, Hällstém och Thilander (2013:21,31)
talar om, att det strategiska även ska medföra ett mervärde för kunderna, är ingenting som
respondenterna uttalade sig om relaterat till deras strategiska arbete. Det kan antas att
respondenternas tanke till ett mer mervärde för kunderna var deras närhet i verksamheten där
de stöttar och ger råd till cheferna i deras arbete. Boglind, Hällstén och Thilander (2013:19–
21) talar dessvärre inte om vad ett mervärde specifikt innefattar i förhållande till en HRtransformation. Den belöning som respondenterna mottog genom ett närmre arbete med
verksamheten resulterade i uppskattning och bekräftelse från verksamheten då den menade på
att respondenterna utförde ett bra arbete. Detta faller i linje med det som Weman-Josefson
och Berggren (2013:24) beskriver kring ansträngning-belöningmodellen, att prestationen som
individen gör i form av arbetsinsats optimalt ska generera någon form av belöningen som till
exempel uppskattning.
Boglind, Hällstén och Thilander (2013:12-15) beskriver strukturarbetet genom att tala om
Shared service som ett sätt att arbeta med en HR-transformation som syftar till att uppnå
effektivitet och värdeskapande i HR-rollen. Resultatet visar på att respondenterna inte
upplever att de arbetar på det sätt som Boglind, Hällstén och Thilander (Ibid) beskriver. Det
som däremot framkom var att en av respondenterna talade om ett servicecenter som
organisationen etablerat och dit cheferna kan ta kontakt för hjälp med enklare frågor. Detta
kan liknas med den delen i Shared service-organisationen som består av bland annat en
serviceenhet. Av respondenterna framkom det inte att de använda sig av en Shared serviceorganisation i den HR-transformation som rådde. Det kan därmed antas att respondenterna
inte arbetar enligt den organisation som en HR-transformationen många gånger syftar till. Av
två respondenter fram kom det att de använder sig av HR Business Partners i sina
organisationer och därmed kan det antas de använder sig av ett av de tre ben som Shared
service-organisationen syftar till i sitt arbete.
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Det verksamhetsnära arbetet bidrog till uppskattning från cheferna som då nyttjade
respondenterna mer, men även då cheferna fick mer klarhet i vad HR som avdelning kan
stötta upp kring. Respondenterna uttryckte till följd av detta en stolthet över sitt arbete, vilket
också ledde till ökat självförtroende. Detta menar Weman-Josefsson och Berggren (2013:85)
på är något som är behövligt, att det ges positiv feedback, på individens upplevda prestation
men utan belöning och uppskattning i arbetet kan det bidra till långvarig stressreaktion. Den
vitamin som benämns som “Tydlighet från omgivningen” skulle möjligtvis även kunna
kopplas in här i och med chefernas uppskattning till respondenternas närvaro (Mäkikangas,
Feldt & Kinnunen, 2007:200–201). Dock uttalade sig respondenterna inte om att de upplevde
en avsaknad av uppskattning för deras arbete, därav kan det antas att respondenterna inte är i
riskzonen för stress i relation till uppskattning (Weman-Josefsson & Berggren, 2013:85). Det
skulle då kunna ses som att uppskattningen är en bidragande faktor till minskad upplevd
stress. Till följd av chefernas större nyttjande av respondenterna kom en
gränsdragningsproblematik att uppstå gällande ansvarsfördelning kring personalansvaret för
chefer respektive för respondenterna. Detta går i linje med det Thilander (2013:6–7)
beskriver angående gränsdragningsproblematik mellan respondenterna och chefer. Det kan
därmed tänkas vara så att transformationen medförde en omfördelning av personalansvar som
inte var tillfredsställande för cheferna och som då medförde gränsdragningsproblematiken.
Trots ett ökat självförtroende hos respondenterna visade resultatet på att vägen dit inte var
enkel. Respondenterna uppgav att de upplevde kommunikationen från HR-chef som otydlig
gällande transformationens process och utfall, detta tenderade att resultera i att
respondenterna upplevde förvirring i implementeringens gång. Det kan därmed tänkas att
trygghet är en faktor som respondenterna var i behov av vid genomgåendet av
transformationen. Detta beskriver Aronsson et. al. (2013:307, 315) som ett behov för
individen att känna vid en förändringsprocess. Detta styrks även i att en respondent uppger att
dennes chef var tydlig genom hela implementeringen av transformationen och att
respondenten därav inte upplevde några otydligheter. Fanns det inte en trygghet och stabilitet
likt Aronsson et. al. (Ibid) beskriver, skulle det kunna resultera i att respondenterna upplever
stress då stress är ett försvarsbeteende och ligger i människans natur (Almén, 2017:49, 58).
Mer om stress kommer att behandlas längre ner i analysen. Det framkommer av vissa
respondenter att implementeringen av transformationen medförde känslan av försämrat
självförtroende på grund av nya arbetsuppgifter. Dock påvisade respondenterna att
slutprodukten av transformationen, likt nämn ovan, kom att öka respondenterna
självförtroende.

5.2 Krav
Efter transformationens implementering menade majoriteten av respondenterna att kraven
som ställdes på dem utvecklades till att de numera även skulle ligga några steg före och läsa
av vad verksamheten är i behov av, utöver att endast gälla de krav som fanns innan själva
implementeringen gällande att vara ute i verksamheten och stötta chefer samt anställda. Det
kan tänkas vara det strategiska arbetet som även framkom här och som har med hela
transformationens utformning att göra vilket går i linje med det Boglind, Hällstén och
Thilander (2013:37, 47–48) beskriver om strategiskt arbete.
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Till följd av att kraven i respondenternas arbete förändrades och att nya krav tillkom efter
HR-transformationen, kan det tänkas ha ett samband med det breda HR-arbetet
respondenterna utförde efter transformationens implementering. De nya kraven kan möjligen
kopplas ihop med vitamin 6 “Mål eller arbetskrav” och det breda HR-arbetet kan tänkas vara
vitamin 2 “Möjlighet att använda sin kunskap” (Aronsson et. al. 2013:151–152). Som
Aronsson et. al. (Ibid) beskriver det, kan förändringar resultera i känslan av otydlighet och
förvirring för respondenterna, något som kan tänkas höra ihop med hur HR-chef väljer att
presentera förändringen och tydligheten kring denna. Forskningen har visat på att om chefen
är ärlig och tydlig gentemot de anställda och förser dem med rätt information kring
förändringen och hur denna hanteras, kan eventuell upplevd stress minska (Tavakoli,
2010:1796–1797). Det har visats på att organisationsförändringar kan leda till ökade krav hos
individer till följd av att det önskvärda resultatet inte är preciserat i förväg kan leda till
ytterligare otydlighet (Day, Crown & Ivany, 2017:4–5). Det skulle kunna överensstämma
med respondenternas utsagor.
Hur respondenternas psykologiska påfrestning ter sig i arbetet skulle kunna kopplas till det
outtalade kravet om öppen dörr. Detta medförde att respondenterna blev avbrutna i sitt arbete
då chefer och medarbetare kunde dyka upp oanmält, vilket respondenterna uppgav störde
deras arbete. Detta kan tänkas gå i linje med det som Karasek och Thorell (1990:58–63)
beskriver angående psykologiska krav i arbetet, men även sett till den höga arbetsbelastning
respondenterna upplevde. Ytterligare ett krav som respondenterna uttalade sig om är
förväntningarna på dem att föregå med gott exempel gällande exempelvis stress. Det skulle
även kunna kopplas till det Karasek och Theorell (Ibid) beskriver gällande psykologiska krav
samt påfrestning hos individer i deras arbete. Individer som arbetar i dessa förhållanden kan
tänkas falla inom det som Karasek och Theorell (Ibid) benämner som “Spänt arbete” där
risken ökar för stressrelaterade ohälsa.

5.3 Kontroll
Vid implementeringen av HR-transformationen fann flera av respondenterna att
informationen och kraven på dem var diffusa, vilket resulterade i upplevelse av förlorad
kontroll över deras arbetssituation. Denna upplevelse kan kopplas till vad Karasek och
Theorell (1990:63) beskriver om sambandet mellan att krav och kontroll finns. Det handlar
om hur relationen mellan krav och kontroll ser ut. Upplevelsen av ökade krav i kombination
med minskad grad av kontroll gör att respondenterna ligger i risk för att utveckla
arbetsrelaterad ohälsa enligt det Karasek och Theorell (Ibid) beskriver. Även det som
Aronsson et. al. (2013:307, 315) beskriver gällande att människan inte tenderar att uppskatta
när den får förlorad kontroll vid förändring kan tänkas kopplas ihop med respondenternas
känsla av förlorad kontroll. Mest troligt är kombinationen en orsak till att respondenterna
upplevde sig stressade under HR-transformationen. Forskning av Day, Crown och Ivany,
(2017:5–8) bekräftar att låg kontroll i arbetet är förknippat med högre stressnivåer.
Möjligheten till inflytande för respondenterna syns genom, som nämnts i resultatet, att de
numera sitter med i ledningsgrupperna i verksamheten. Detta kan genera möjligheten för
respondenterna att påverka strategiska beslut då de stöttar upp i de beslut som tas, vilket kan
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antas vara i linje med det Karasek och Theorell (1990:58–63) beskriver gälande inflytande
och beslutsfattande. Det kan tänkas att respondenterna till följd av detta och det faktum att
deras uppgift är att stötta upp, får de en ökad känsla av dels egenkontroll men dessutom
kontroll över det som sker i verksamheten. Detta stärks ytterligare av det som
vitaminmodellens tredje vitamin, “Möjligheten till personlig kontroll” syftar till (Aronsson
et. Al. 2013:151–152). Det kan i detta fall innebära att vitaminen uppnått den nivå för att
generera en positiv effekt hos respondenterna vilket kan minska den negativa inverkan på
deras mentala hälsa (Mäkikangas, Feldt & Kinnunen, 2007:200–201). Detta skulle kunna ses
som motsatsen till det som beskrivit ovan gällande avsaknaden av kontroll i förhållande till
respondenternas arbetsbelastning.
Tilliten som respondenterna beskriver sig uppleva uppkom efter det att de fått använda sin
kompetens och visa verksamheten vad de kan prestera. Detta resulterade i självständighet
kring att kunna skapa nya projekt i verksamheten samt ta egna beslut. Detta beskriver
Karasek och Theorell (1990:58-63) som en del av kontrollen, att hög kompetens bidrar till
bättre självständiga beslutsfattande. Arbete med hög kontroll, likt det som Huang, Wang och
You (2015:563–564) beskriver kan medföra bättre självförtroende vilket även upplevdes av
respondenterna. Majoriteten av respondenterna uppgav sig ha ett stort handlingsutrymme i
sina arbetsuppgifter efter implementeringen av transformationen.

5.4 Stöd
Samtliga respondenter ansåg att det främst var det kollegiala stödet som var av vikt vid
implementeringen men även chefsstödet ansågs vara av betydelse för en lyckad HRtransformation. Detta kan anses gå i linje med vitaminen “Sociala kontakter och stöd”
(Aronsson et. al. 2012:151–152) vilket kan bekräfta det faktum att ett bättre välmående
uppstår när en individ får stöd i det dagliga arbetet. Det informativa stödet respondenterna
fick av HR-chef upplevdes vid tillfällen som bristfälligt i samband med bristfällig
information kring processen av transformationen. Det skulle i sådant fall kunna ses som brist
även i det emotionella stödet från chefen då det enligt Cuhen (2004:676–677) finns ett
samband mellan det informativa och emotionella stödet. Det skulle kunna vara så att vid ett
bristande stöd från HR-chef så kommer det kollegiala stödet att vara av större betydelse för
att kunna hantera arbetet och dess utmaningar. Forskning har visat på att ett högt kollegialt
stöd har samband med reducerad stress. Även ett högt stöd från chef spelar in på
stressaspekten och dess upplevda nivåer hos individer (Gray-Stanley & Muramatsu,
2011:1070–1071). Vidare visar forskning på betydelsen av stöd från chefen och hur det
positivt påverkar de involverade i en organisationsförändring sett till deras psykologiska
välbefinnande (Guidetti et. al. 2018:219).
I resultatet framkom det att en av respondenterna talade om att denna inte fick det stöd som
önskades under implementeringen. Enligt respondenten hade det varit önskvärt att få stödet
externt i syfte att få prata om känslor och om hur vissa ärenden inom arbetet kunde få denne
att må. Det externa stödet som efterfrågades kan tänkas vara kopplat till att det på grund av en
otydlig implementering uppstått interna konflikter, vilket skulle kunna bidra till att det
externa stödet i sådana fall skulle kunna tänkas agera som ersättare mot det annars nämnda
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starka kollegiala stödet. Det skulle kunna liknas vid det informativa stödet som Cohen
(2004:676–677) beskriver gällande att få rådgivning och stöd av extern part, av exempelvis
en psykolog. Utöver detta nämnde flera av respondenterna andra former av externt stöd till
exempel jurister, arbetsgivarorganisationer och företagshälsovården som bidrog med ett
välbehövligt stöd för dem i det vardagliga arbetet. Dessa parter kan även liknad vid ett
informativt stöd då de syftar till att ge rådgivning i komplexa frågor (Ibid).

5.5 Stress
Otydligheten kring arbetsuppgifterna som tidigare har analyserats, sett till otydliga direktiv
från ledningen eller VD:n, har utifrån det vissa av respondenterna beskrivit även kommit att
upplevas som stressande. Det som respondenterna upplevde som stressande i förhållande till
HR-transformationen var generellt samma faktorer det vill säga otydligheten, förvirringen
och kraven kring allt nytt. Det kan tänkas att individer i arbetsförhållanden med förvirring
och otydlighet i relation till en strukturförändring kan reagera med stress då stress är ett
psykologiskt skydd mot något okänt och “farligt” (Weman-Josefsson & Berggren, 2013:24).
Sett till vitaminen “Omväxling” (Aronsson et. Al. 2012:151–152), kan det antas att flera av
respondenterna upplevde en överdosering av vitaminen vid transformationen som medförde
en negativ effekt på deras psykosociala hälsa. Men trots detta upplevde inte alla
transformationen som stressande. Forskning visar på att om chefen förser de anställda med
rätt information om förändringsprocessen genom tydlig kommunikation minskar risken för att
de upplever stress (Tavakoli, 2010:1796–1797).
Strukturförändringar inom organisationer kan medföra olika arbetsrelaterade stressorer
(Chauvin et. al. 2014:299–300). Flera av respondenterna uttryckte sig uppleva stress då de
alltid förväntades vara tillgängliga för chefer och medarbetare, dock ej på respondenternas
egna villkor. Det som flera av respondenterna upplevde stressande avsåg deras egna
deadlines samt tidsplaneringen som kunde bli lidande. Day, Crown och Ivany (2017:4–5)
benämner att dessa arbetsrelaterade stressorer bland annat kan vara ökad arbetsmängd och
tidspress. Det kan antas gå i linje med det som respondenterna uttalat angående deadlines
samt att alltid vara tillgängliga, dessa två faktorer kan antas medverka till en ökad
arbetsmängd, vilket i ett senare skede kan resultera i arbetsrelaterad ohälsa för individen. I
fall där individer inte har tillgång till socialt stöd vid hög arbetsbelastning har det visat sig att
riskzonen för att drabbas av stress är mer påtaglig än om ett socialt stöd hade infunnits (GrayStanley & Muramatsu, 2011:1066). Respondenterna har uppgett att kollegornas stöd vid
tidspressade situationer kan medföra avlastning av arbetsuppgifter. Avlastningen kan tänkas
resulterar i att respondenterna upplevt sig mindre stressade gällande angivna deadlines.

En viktig faktor som samtliga respondenter påpekade i resultatet var vikten av det interna
kollegiala stödet. Flera av respondenterna poängterade att utan det hade de inte klarat av att
genomgå transformationen. Respondenterna anger att de använder avstämningsmöten som ett
hjälpmedel till att minska stressen. Det har visats på i forskning att ett kollegialt stöd
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medverkar till minskad upplevelse av stress (Day, Crown & Ivany, 2017:5–8). Det kan
därmed antas att respondenterna aktivt arbetar med att minska den upplevda stressen gällande
transformationens otydligheter och svårigheter genom dessa avstämningsmöten, i syfte att
kunna lyfta högt och lågt med sina kollegor.
Baserat på respondenternas utsagor framkom det att hälften av dem upplevde sig stressade
under HR-transformationen. Forskningen tillsamman med det empiriska materialet visar på
att stressen hade kunnat minskas med hjälp av större tydlighet tillsammans med som angavs
av respondenterna, ett bra stöd från både chef och kollegor.

6. Slutsats
Resultatet av den HR-transformation som genomfördes i de olika respondenters verksamheter
resulterade i ett verksamhetsnära stöd, att HR-avdelningen som helhet blev synligare i
verksamheten, att respondenterna märkte vikten av att ha ett bra kollegialt stöd samt att
vikten av att ha HR- perspektivet vid organisationsutveckling i form av HR är med vid
strategiska beslut. De svårigheter som respondenterna upplevde i förhållande till
transformationen var främst otydlighet i form av hur processen skulle fortlöpa, att processen
var tidskrävande samt svårigheten att möta de krav som ställdes. Det som inverkade på
respondenternas upplevda stress var förvirringen kring de nya arbetssätten, otydligheten kring
arbetsfördelningen vid implementeringen samt det outtalade kravet att alltid vara tillgängliga
för verksamheten vilket bidrog till en avsaknad av kontroll gällande den egna
arbetssituationen.
Då syftet med denna studie var att undersöka om stress förekommer för HR-personal vid en
genomgående HR-transformation har det framkommit i studien att hälften av respondenterna
upplevde stress i relation till HR-transformationen. Trots att inte alla respondenter upplever
sig vara stressade visar analysen på att de uppger riskfaktorer för att befinna sig i riskzonen
för det som kallas för spänt arbete (Karasek & Theorell, 1990:32–34) men att det stöd de
upplever sig få kan agera som en buffert för att hindra att drabbas av stressrelaterad ohälsa.
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7. Diskussion
Denna studie har inte tillräckligt många respondenter för att bekräfta om HR-personal
upplever stress kopplat till en HR-transformation eller inte. Det empiriska materialet inte är
tillräckligt omfattande för att kunna dra en generell slutsats för alla som arbetar inom HRyrket och vi kan enbart dra slutsatser utifrån vad våra respondenter angivit. Sett till att
respondenterna arbetar inom olika verksamheter framkom det ändå många likheter inom
deras svar.
Vi har från början själva lagt ramarna för hur uppsatsen skulle utformas, då teorierna valdes
innan det empiriska materialet insamlades kan det ha präglat resultatet eftersom teorierna har
legat som grund för hur vår intervjuguide utformades. De frågor som skapats har nyanserats
av teorierna, därmed kan det antas att svaren som respondenterna givit varit indirekt
påverkade av teorierna. Om teorierna istället hade valts efter att intervjuerna genomförts,
baserat på vad som framkommit, hade det kunnat leda till att resultatet och teorierna varit mer
samspelta. Om vi istället valt att utföra intervjuerna före valet av teorier hade vi möjligen inte
haft problem att applicera ansträngning-belöningmodellen på det empiriska materialet. Trots
vårt utfall med modellen anser vi att den är av vikt då den visat på en relation mellan det
sociala stöd och positiv feedback sett till ett bra välmående i arbetet.
Vi har anpassat frågorna i intervjuguiden utefter vårt syfte, frågeställningarna och våra
teorier. Genom vårt val av semi-strukturerade intervjuer har vi har under intervjuns gång haft
möjligheten att kunna ställa följdfrågor för att få djupare förklaringar kring nya aspekter som
framkommit. Följdfrågorna till det som respondenterna uppgett, men som vi inte hade tänkt
på i förväg, har visat sig ha bidragit till studiens resultat. Dock kunde våra följdfrågor ha
avbrutit respondenterna i en pågående tanke, vi försökte genom längre pauser att invänta
respondenternas svar, men det kan tänkas att vi med en ny följdfråga förde in dem på nya
tankar.
Baserat på att ett stort fokus lagts på aspekterna i krav-kontroll-stödmodellen och
vitaminmodellen, vid både analysen och resultatet, är det möjligt att vi missat andra aspekter.
Det som framkommit från krav-kontroll-stödmodellen är att de mest utmärkande kraven som
utvecklats till följd av transformationen var att vara ute i verksamheten, att stötta upp chefer
och medarbetare samt alltid vara tillgängliga. Sett till kontrollaspekten har transformationen
lett till att respondenterna fått ett ökat handlingsutrymme och självständigt beslutsfattande.
Det sociala stödet vid implementeringen av transformationen har visat sig vara av stor vikt,
detta visades genom att ett bra kollegialt- och chefsstöd samt möjligheten till extern hjälp,
minskade upplevelsen av stress. Många av de vitaminer som vitaminmodellen består av har
applicerats i krav-kontroll-stödmodellen. Stressen som utmärkt sig till följd av HRtransformation har uppgetts vara resultatet av otydliga direktiv, deadlines och kravet att alltid
vara tillgänglig. Med tanke på att fokus lagts på de angivna analysteman och att eventuella
andra aspekter kan ha missat, kan det resultera i att om studien hade genomförts igen hade det
möjligtvis kunnat resultera i andra slutsatser.
Trots att hälften av respondenterna uppgav att de inte upplevde stress under transformationen
tolkade vi det ändå som att dessa respondenter beskriver sin situation utifrån ett antal
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riskfaktorer för att drabbas av psykosocial ohälsa så som otydlighet och förvirring, tidsbrist
samt höga krav. Vi tolkar det som att ingen av respondenterna upplever stress i nuläget efter
transformationen väl implementerats och blivit en del av den nya rutinen. Den slutsats som
kan dras här är att då att genom otydliga instruktioner kan införandet av en HRtransformation upplevas som stressande. Förses respondenterna med stöd, främst internt
bland kollegor men även från chef, kan situationen ändå hanteras och resultera i att få eller
inga av respondenterna skulle riskera att uppleva sig stressade. Om ledning, VD och chef
varit tydliga, strukturerade och vetat vad de önskat för resultat av transformationen kan det
antas att transformationen därmed blivit tydlig för personalen och inte gett upphov till den
upplevda stressen de hade kring implementeringen.
Värt att notera är att ingen av våra respondenter har varit med om den renodlade HRtransformationen som beskrivit i den teoretiska referensramen. Respondenterna talar istället
om delar av en HR-transformation i linje med teorin som applicerats in i deras organisation
efter det behov de sett. Utifrån vår förförståelse kring vad teorin beskriver om en HRtransformation gick vi in med inställningen att våra respondenter skulle tala utifrån en Shared
service-organisation. När fallet inte blev så tvingades vi inse att vi fick gå bort från detta
synsätt och kom att inse att HR-transformationer inte är identiska, utan utformas efter
verksamhetens behov.

7.1 Förslag till fortsatt forskning
Eftersom denna studie inte är tillräckligt stor för att kunna visa på det faktum att HR-personal
antingen upplever stress vid en HR-transformation eller inte och att där enbart verkar finnas
begränsad forskning kring det, vore förslag till ytterligare forskning att undersöka området
vidare. Vid sökning inom området kom ytterst lite kring ämnet stress hos HR-personal
överlag fram. Det kom att bli desto tydligare att det antagligen inte genomförts så mycket
forskning överlag kring detta. Då HR-yrket fungerar som en stöttande funktion i
verksamheter och där en av deras arbetsuppgifter är att hjälpa anställda som bland annat
upplever stress vid transformationer, ansåg vi det konstigt att få eller inga studier har belyst
hur HR-personal mår vid HR-transformationer.
Då vi såg att det fanns en kunskapslucka gällande HR-transformationens inverkan på HRpersonal valde vi detta som uppsatsämne. Vi anser att denna studie kan bidra med kunskaper
kring hur HR-personal upplever HR-transformationer gällande stress, men även gällande de
andra teman som studien behandlat. Vi önskar se att denna studie kommer att användas som
riktlinje vid införandet av transformationer på HR-avdelningar och den ses därmed som ett
bidrag till arbetsvetenskapen.
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Bilaga 1
Intervjuguide:
Avslutande frågor som knyter ihop säcken 3 frågor. “Om jag uppfattar dig rätt så är....”
Bakgrund/ inledande frågor:
1.
2.
3.
4.
5.

Hur länge har du arbetat på denna arbetsplatsen?
Vad fick dig att börja arbeta inom HR?
(Vad har du för befattning?)
Vad skulle du säga att dina arbetsuppgifter består av?
Ingår du i ledningsgruppen? Om inte du, är det någon med HR befattning som ingår i
ledningsgruppen?

HR-T
1. Kan du väldigt övergripande beskriva hur HR yrket har transformerats under de
senaste åren, hur har den processen sett ut?
2. Kan du beskriva på vilket sätt HR transformationen visar sig på din nuvarande
arbetsplats?
3. Håller ni på med en HR transformation för tillfället? Ja – när, vilka förändringar? (När
är målet satt för att HR transformationen ska vara implementerad?)
4. Hur har HR transformationen visat sig på arbetsplatsen, vilka förändringar har skett?
(då vs. Nu)
5. På vilket sätt upplever du att dina arbetsuppgifter har förändrats efter
transformationen? Ge gärna exempel.
6. Vilka positiva aspekter ser du att HR-T har medfört i ditt arbete?
7. Vilka negativa aspekter ser du att HR-T har medfört i ditt arbete?
8. På vilket sätt anser du att HR skapar ett mervärde för chefer & medarbetarna? Ge
gärna exempel
9. Vilka typer av svårigheter upplever du att ni har stött på vid implementeringen av HRTransformationen?
Nej - Så ni har inte haft några IT problem med implementeringen av program, interna
konflikter eller liknande?
Ja – Ge gärna exempel på vad kan dessa bestå av? (stöd, extern hjälp, konflikter från
verksamheten, implementeringssvårigheter, IT kaos, självservice)
Krav
1. Kan du beskriva hur kraven i ditt arbete visar sig?
2. Hur ser du på er arbetsbelastning på HR avdelningen?
3. Skulle du kunna beskriva vad som krävs av dig i ditt arbete?
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Kontroll
1. Hur upplever du att ditt handlingsutrymme ser ut i relation till att kunna utföra dina
arbetsuppgifter?
2. Kan du ge exempel på beslut som ligger under din kontroll i ditt arbete? - Anser du att
det är hanterbart?
Stöd
1. Vilka olika former av stöd har ni på er avdelning?
2. Om någonting brister i ditt arbete var ifrån kan du få stöd externt? ((Exempelvis från
företagshälsovård, vänner och familj?))
3. Hur visar ni uppskattning för varandra inom avdelningen, kolleger sinsemellan?
4. Hur stöttar ni varandra vid perioder av stress och hög arbetsbelastning?
5. På vilket sätt upplever du att tillgången till resurser hjälper dig att kunna utföra ditt
arbete?
Stress
Upplever du att HR transformationen har medfört stress till dig i ditt arbete? På vilket sätt
upplever du att du hanterat transformationen?
1. Vad är de största förändringarna?
2. Vilka är utmaningarna för dig som HR?

1. På vilket sett har HR-T medfört stress för dig i ditt arbete?
2. Gör du något aktivt för att minska känslan av stress i arbetet?
3. Upplever du att det finns tillgång till tillräckligt med resurser för att kunna minska
stressen i ditt arbete? Kopplat till HR-T.
4. Är du medveten om vilka stressfaktorer som visar sig hos dina medarbetare vid
stress? Vet du vad du ska kolla efter?
Om vi har uppfattat dig rätt så beskriver du arbetet under en HR transformation som …....
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Bilaga 2
Följebrev
Hej!
Vi är två studenter på Högskolan i Halmstad som läser vår sista termin och ska nu skriva vår
kandidatuppsats.
Vi vill genomföra en studie vars syfte är att undersöka om HR-personal upplever stress i
förhållande till den HR-transformation som pågår/ har pågått inom HR-arbetet.
Studien är en kandidatuppsats på grundnivå och är en del av utbildningen till Organisering
och ledning av arbete och välfärd – inriktning Arbetsvetenskap. Studien kommer att
genomföras med intervjuer som grund till resultatet. Intervjun kommer att beröra din
uppfattning/erfarenhet av stress i förhållande till HR- transformation. Intervjun beräknas
cirka 30–60 minuter, det är viktigt att intervjun sker i ostörd miljö, på en tid och plats som du
bestämmer. Intervjun kommer att spelas in och skrivas ut i text.
Den information som du lämnar kommer att behandlas säkert och förvaras inlåst så att ingen
obehörig kommer att få ta del av den. Du som intervjuperson kommer att kodas om så ingen
obehörig kan identifiera dig. Vi kommer att följa de etiska forskningsprinciperna givna av
Vetenskapsrådet. All information kommer att behandlas konfidentiellt. Resultatet kommer att
presenteras i form av en muntlig presentation till andra studerande samt i form av ett
uppsatsarbete. Inspelningarna och den utskrivna texten kommer att förstöras när uppsatsen är
godkänt. Du kommer ha möjlighet att ta del av uppsatsen genom att få en kopia av arbetet.
Deltagandet är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta din medverkan utan närmare
motivering.
Ansvariga för studien är Maja och Ida. Har du frågor om studien är du välkommen att höra av
dig till någon av oss.
Vi frågar härmed om du vill delta i denna studie?
Har du frågor om själva uppsatskursen, kontakta vår handledare
Linette Törnqvist
Programansvarig Psykologi och Idrottsvetenskap
Tack på förhand!
Maja Vestergård Nielsen
Ida Bard
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Bilaga 3
Samtyckesblankett

Studiens bakgrund och genomförande
Vi vill genomföra en studie vars syfte är att undersöka om HR-personal upplever stress i
förhållande till den omfattande HR-transformation som pågår/pågått inom HR-arbetet.
Studien är en kandidatuppsats på grundnivå och är en del av utbildningen till Organisering
och ledning av arbete och välfärd vid Högskolan i Halmstad. Studien kommer att genomföras
med intervjuer under våren 2019. Intervjun kommer att beröra din uppfattning/erfarenhet av
stress i förhållande till HR-transformation. Intervjun beräknas ta cirka 45–60 minuter, det är
viktigt att intervjun sker i ostörd miljö på en tid och plats som du bestämmer. Intervjun
kommer att spelas in och skrivas ut i text.
Den information som du lämnar kommer att behandlas konfidentiellt och förvaras inlåst så att
ingen obehörig kan få ta del av den. Vi arbetar enligt Vetenskapsrådets forskningsetiska
principer. Du som respondent kommer att kodas och redovisningen av resultatet kommer att
ske så att ingen individ kan identifieras. Resultatet kommer att presenteras i form av en
muntlig presentation till andra kurskamrater samt publiceras i databasen DiVA.
Inspelningarna och den utskrivna texten kommer att förstöras när uppsatsarbetet är godkänt.
Du kommer ha möjlighet att ta del av uppsatsen genom att få en kopia av arbetet. Deltagandet
är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta din medverkan utan närmare motivering.
Ansvariga
Maja Vestergård Nielsen
Mejladress XXXX
Mobilnummer: XXXX

Ida Bard
Mejladress XXXX
Mobilnummer: XXXX

Linette Törnqvist, handledare
Mejladress XXXX
Mobilnummer: XXXX
Jag har tagit del av information angående studien och samtycker härmed till att delta i
studien.
____________
Datum
___________________________________________________
Namnunderskrift
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Ida Bard
Maja Vestergård Nielsen
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