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Förord 

Vi vill börja med att tacka vår handledare Roy Liff för hans vägledning och stora engagemang 

som bidragit till fler infallsvinklar och ökad reflektion vid utförande av studien. Vidare är vi 

även tacksamma för alla respondenter som med stort intresse deltagit i intervjuer och tillåtit 

oss observera deras arbetsmiljö.     

Vi riktar även ett stort tack till våra familjer som trots sena kvällar fortsatt uppmuntra och 

stötta oss under studiens process. Slutligen vill vi även tacka varandra för ett gott samarbete 

och för många roliga och intressanta diskussioner. 
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Abstract 

Work related stress is a major risk factor in today’s organisations proven by an extensive 

amount of research. Even though employers are obligated by law to ensure the wellbeing of 

their employees, the problem of stress still remains in work environments. Within this 

complex of problems, there exists a difference of opinion, whether it is the manager or the 

HR-department who can implement the most favourable stress management. In this study, we 

have consequently treated how the relationship between managers and a centralised 

alternatively de-centralised, HR-department affects a manager’s pursuance with stress 

management. In order to further improve the insight for this relationship, we have conducted a 

comparative case study in two different enterprises, where we got the opportunity to observe 

the prescribed working environment and to perform 13 interviews with managers, employees 

and an HR-representative. We have combined the perspective of the organisation in our 

theoretical framework of thesis, in order for us to better understand the complex relationship 

between the HR-department and manager. 

The empirical material indicates that the majority of the respondents, in both companies, 

regard the centralised HR-department as an external function without insight in the 

operational business. This denotes that the managers independently, and with freedom of 

action, can handle the problematic situations that could be stress related. Furthermore, it also 

shows that the synergy between the managers and HR-department during stress management 

is limited, due to the fact that the centralised HR-departments do not possess the proper 

perception of the operational business. Presented in our analysis is that the emphasis of the 

manager’s attitude, together with the culture of the organisation within the business, affects 

the implementation and usage of the HR-department’s services in the operational business.  

The fact that a centralised HR-department contributes to independence for the manager makes 

it either difficult or simple for the manager to act during stress management. The manager’s 

attitude towards the HR-department influences the remaining actors in the operational 

business and thus also affecting the culture of the organisation. When a manager can manage 

a situational leadership it can contribute to the wellbeing of the employees and a successful 

stress management. However, this study and earlier researches show implications that a 

manager does not always have the time to prioritize stress management. In these cases a 

closer relationship with HR-employees could further advance the manager’s stress 

management. Regardless of the HR-departments structure it is crucial that the organizational 

culture, which is created by the managers and employees, promotes this structure. The paper 

is presented in Swedish. 

Keywords: Relationship, manager, Human Resource department, Stress management, 

external legitimacy, organizational culture  



  
 

IV 

Sammanfattning 

Arbetsrelaterad stress är en stor riskfaktor i dagens organisationer vilket har påvisats av en 

stor mängd forskning. Trots att arbetsgivarens skyldighet att motverka ohälsa hos sina 

anställda är lagreglerad kvarstår problematiken om stress på arbetsplatser. I denna 

problematik existerar det delade meningar om det är chefen eller HR-avdelningen som kan 

utföra den mest gynnsamma stresshanteringen. I denna studie har vi därmed behandlat hur 

samspelet mellan chef och en centraliserad alternativt decentraliserad HR-avdelning påverkar 

en chefs agerande vid stresshantering. För att få en bättre insikt för detta sampel har vi utfört 

en jämförande fallstudie i två olika företag där vi fått möjligheten observera den rådande 

arbetsmiljön och att utföra 13 intervjuer med chefer, medarbetare och en HR-representant. I 

vår teoretiska referensram har vi kombinerat organisatoriska perspektiv för att bättre kunna 

förstå det komplexa samspelet som finns mellan HR-avdelning och chef.   

Ur det empiriska materialet framgår det att majoriteten av respondenterna i båda företagen 

betraktar den centraliserade HR-avdelningen som en extern funktion utan insikt i den 

operativa verksamheten. Detta innebär att cheferna självständigt och med stor handlingsfrihet 

får hantera problematiska situationer som kan vara stressrelaterade. Vidare framgår det även 

att samspelet mellan cheferna och HR-avdelningarna vid stresshantering är begränsad 

eftersom de centraliserade HR-avdelningarna saknar insyn i den operativa verksamheten. I vår 

analys framhävs det att chefens inställning tillsammans med organisationskulturen i företagen 

påverkar implementerandet och användandet av HR-avdelningens tjänster i den operativa 

verksamheten.  

Inställningen som chefen har till HR-avdelningen influerar övriga aktörer i verksamheten och 

således även organisationskulturen. Då en centraliserad HR-avdelning bidrar till en 

självständighet för chefen kan detta försvåra alternativt underlätta chefens agerande vid 

stresshantering. Om en chef kan hantera ett situationsanpassat ledarskap kan detta bidra till 

välmående medarbetare och en gynnsam stresshantering. Dock har både denna studie och 

tidigare forskning visat indikationer på att en chef inte alltid hinner prioritera faktorer som 

stresshantering. I dessa fall kan närmare kontakt med HR-medarbetare vidareutveckla chefens 

stresshantering. Oavsett utformning av HR-avdelning är det avgörande att 

organisationskulturen, som formas av cheferna och medarbetarna, främjar denna 

strukturering.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Samspel, chef, HR-avdelning, Stresshantering, yttre legitimitet, 

organisationskultur  
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1 Inledning  

År 2014 utförde Arbetsmiljöverket cirka 1700 inspektioner för att granska stresshanteringen 

på arbetsplatser i hela Sverige. Dessa inspektioner visade att sex av tio arbetsplatser saknade 

ett fungerande arbetsmiljöarbete. Samtliga arbetsgivare har en skyldighet att vara 

uppmärksamma på risker vid arbetsrelaterad stress på ett liknande vis som arbetsgivarna har 

skyldighet att notera olycksfall inom verksamheten (Arbetsmiljöverket 2014). Vidare är det 

även enligt SFS (2002:585) arbetsgivarens lagmässiga ansvar att ”… vidta alla åtgärder som 

behövs för att förbygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall…” Trots att denna 

problematik är lagreglerad och uppmärksammad i en omfattande mängd forskning (Dewe & 

O´Driscoll 2002; Laguador 2013; Matin, Razavi & Emamgholizadeh 2014) kvarstår 

problemet om stress som en stark och kritisk riskfaktor på många av dagens arbetsplatser. 

Dewe och O’Driscoll (2002) skriver i sin studie varför stressåtgärder ofta misslyckas, deras 

resultat visar på att många åtgärder medför ofullständiga lösningar då dessa endast berör 

problemet på en ytlig nivå. Ytlig nivå är enligt forskarna åtgärder som inte implementeras 

grundligt i organisationens struktur. 

 

Darling och Heller (2011) skriver att det är ledarens uppgift att erhålla och hantera 

information för att kunna förbättra stresshanteringen i företaget. Matin, Razavi och 

Emamgholizadeh (2014) hävdar däremot att det är HR-avdelningens (Human Resource-

avdelningens) ansvar och uppgift att etablera samt upprätthålla ett system för stressåtgärder.  

Enligt Chung och Kang (2013) kan HR-avdelningen påverka att aktörerna inom en 

verksamhet implementerar och använder etablerade strategier. De hävdar att HR-avdelningen 

har en viktig roll för att påverka verksamhetens resultat och prestationsförmåga på ett positivt 

vis. Currie och Procter (2001) skriver att det inte är en fråga som linjechefen eller HR-

avdelningen ska hantera enskilt. De framhäver att förhållandet mellan linjechefen och HR-

avdelningen behöver omstruktureras och utvecklas till ett partnerskap. För att möjliggöra en 

sådan samverkan mellan HR-avdelningen och linjechefer samt skapa ett större engagemang i 

den operativa verksamheten bör strategierna vara utformade i teman som ska vara anpassade 

efter den operativa verksamheten. Denna utveckling kan enligt författarna åstadkommas då 

HR-avdelningen uppmuntrar linjechefer att överskrida de formella gränserna i verksamheten 

(ibid).  Samspelet mellan strategier och kultur inom en organisation framförs i en teori av 

Christensen, Lægreid, Roness och Røvik (2005), där författarna skriver hur detta samspel är 

väsentligt. Detta eftersom samspelet bidrar till att erhålla en förståelse för en organisations 

kontext och utformning samt de handlingar som utförs av ledning och medarbetare.   

 

Det finns dock få forskare som granskar vilken betydelse samspelet mellan en chef och en 

centraliserad alternativt decentraliserad HR-avdelning har på chefens agerande vid 

stresshantering. Denna studie ämnar därmed fylla ett kunskapsgap till den tidigare 

forskningen angående stresshantering samt interaktionerna mellan HR-avdelningen och 

chefskap. I studien granskas två olika företag
1
 där båda har en central HR-avdelning på 

företagens huvudkontor, dock har det ena företaget även en lokal HR-medarbetare i den 

operativa verksamheten. Företaget som endast har en HR-avdelning på huvudkontoret 

kategoriseras i studien som företaget med en fullt centraliserad HR-avdelning och det andra 

                                                           
1
 Företagen benämns i studien som företag A och företag B. 
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företaget som även har en lokalt placerad HR-medarbetare kategoriseras som företaget med 

en decentraliserad HR-avdelning. Avsikten med denna forskning är att genom granskning av 

dessa företag, utgöra ett komplement till tidigare utförda studier samt medföra ett 

förtydligande av hur samspelet mellan HR-avdelningen och chef kan influera chefens 

agerande vid stresshantering.  

Syftet är således att undersöka hur samspelet mellan en chef och en centraliserad alternativt 

en decentraliserad HR-avdelning kan ha en inverkan på chefens agerande inom 

personalrelaterade frågor vid stresshantering.  

Vår huvudfråga i denna studie är därför: 

- Vilken påverkan har samspelet mellan en chef och en centraliserad alternativt en 

decentraliserad HR-avdelning på chefens agerande vid stresshantering i den operativa 

verksamheten?  
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1.1 Disposition 

Kapitel två är indelat i fyra avsnitt där tidigare forskning definierar stress samt konsekvenser 

som uppkommer till följd av en sämre utförd stresshantering. Därefter presenteras studier som 

beskriver chefen och HR-avdelningens inverkan vid personalhantering. Kapitel tre är indelat i 

fyra avsnitt där det redovisas väsentliga begrepp samt modeller som utgör studiens teoretiska 

referensram. Avsnittet avslutas med ett teoretiskt analysverktyg som presenteras i figur 1 

(egen figur 2015) och förklarar förbindelsen mellan de olika begreppen. Studiens metodval 

och tillvägagångssätt behandlas i kapitel fyra. I detta kapitel presenteras även bakgrunden till 

de val som har utförts.  

Resultaten från vår empiriska undersökning presenteras i kapitel fem. Huvudrubrikerna från 

den teoretiska referensramen utgör riktlinjer för presentationen av det erhållna materialet. 

Avsnitten i detta kapitel inleds med en kort analys för att redogöra hur den teoretiska 

referensramen är kopplad till empirin.  

Kapitel sex innehåller analysen av det empiriska materialet och även inom detta kapitel 

kvarhålls huvudrubrikerna från den teoretiska referensramen som riktlinjer utifrån 

analysverktyget. Ytterligare rubriker har även skapats för att tydliggöra strukturen och 

framhäva viktiga aspekter från det empiriska materialet i kapitel fem. I slutet av de två sista 

avsnitten utförs även analyser av samspelet mellan de olika perspektiven för en vidare 

granskning av huruvida begreppen påverkas av de andra förhållningssätten. I detta kapitel 

kommer även en jämförande analys genomföras mellan de utvalda företagen. I kapitel sju 

presenteras tidigare forskning i förhållande till studiens analys, detta kapitel har samma 

underrubriker som presenteras i kapitel två avsnitt 2.3.  

Studien avslutas i kapitel åtta med studiens slutsatser som har sin grund i den utförda analysen 

och är även återkopplad till den teoretiska referensramen och slutsatser från tidigare 

forskning. I detta kapitel redogörs även för teoretiska- och praktiska implikationer till de 

deltagande företagen samt förslag för vidare forskning.  
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2 Tidigare forskning 

2.1 Definitionen av stress 

”Människor upplever stress när de märker att det finns en obalans mellan de krav som ställs 

på dem och de resurser de har tillgång till för att klara av dessa krav.” (Europeiska 

arbetsmiljöbyrån 2015). Orsaken till stress behöver enligt Bhatti, Shar, Shaikh & Suhail Nazar 

(2010) inte enbart uppstå i individens privatliv då den även kan skapas på arbetsplatsen. 

Birknerová (2011) betonar att negativa aspekter av stress kan överväga positiva aspekter. Hon 

skriver hur stress till en början kan vara meningsfull och förbättra det utförda arbetet, så 

kallad stimulerad stress. Dock övergår detta lätt till en sjuklig samt skadlig vana och kan 

hindra medarbetarens kreativitet. Även Jahanian, Tabatabaei och Behdad (2012) nämner att 

negativa aspekter har börjat överväga de positiva aspekterna av stress, eftersom dess 

konsekvenser påverkar samtliga aktörer inom ett företag.  

2.2 Följder av bristande stresshantering  

Paton (2011) skriver om diverse statistiska mått som visar att stress är en allvarlig faktor 

vilket påverkar företags ekonomi avsevärt. I studien presenteras det att en av sex medarbetare 

varje år påverkas av arbetsrelaterad stress vilket leder till höga kostnader för företag. Denna 

information kan vara ekonomiskt intressant för företagsledningar att uppmärksamma då de 

kan spara stora kostnader genom att förbättra medarbetarnas psykiska och fysiska hälsa på 

arbetsplatsen. Vidare nämns det även att det finns företag som prioriterat denna problematik 

och arbetat för att bekämpa det. Detta har sedan resulterat i mycket goda ekonomiska resultat 

och en förbättrad arbetsmiljö för deras anställda (ibid). Utöver de ekonomiska förluster som 

ett företag kan lida av vid en lång sjukfrånvaro på grund av stress, skriver Loveday (2012) att 

företag med stressade anställda riskerar att förlora konkurrenskraft samt väsentlig kompetens. 

Utöver detta kan en person som upplever arbetsrelaterad stress enligt Jahanian, Tabatabaei 

och Behdad (2012) påverka övriga aktörer på arbetsplatsen, ur både fysiska och psykiska 

aspekter, eftersom det kan influera personens arbetssätt. Detta kan därmed ha inverkan på 

organisationen och dess aktörers effektivitet. Vidare hävdar Čubranić-Dobrodolac, Denda, 

Dobrodolac och Marković (2014) att linjechefer främst uppmärksammar och prioriterar 

verksamhetens lönsamhet. Enligt forskarna ignoreras ofta konsekvenserna eftersom 

linjechefer fokuserar på vad som ska genomföras men utan insyn i hur direktiven kan påverka 

de anställdas psykiska hälsa.  

2.3 Åtgärder vid stresshantering  
2.3.1 Chefen som åtgärd 

Darling och Heller (2011) hävdar att en ledares tankar är väsentliga i en organisation vid 

förändring då dessa omdevetet förmedlas via ledarens kommunikation och agerande vilket 

därmed kan påverka övriga aktörer på arbetsplatsen. De betonar att en ledare därför bör vara 

medveten om sina tankar då det kan uttryckas i dennes handlingar vilket kan påverka övriga 

aktörers handlingar i verksamheten. Ett effektivt ledarskap beskrivs som komplext eftersom 

det är en paradox då det felaktigt kan uppfattas som enkelt men kräver en djupgående 

förståelse för bakomliggande orsaker till stress. Det är ledarens uppgift att erhålla och hantera 

denna information för att kunna förbättra stresshanteringen i företaget (ibid). Däremot framför 

Spiers (2012) slutsatsen att stresshanteringsprocessen inte är komplicerad då det endast gäller 

att skapa och främja en välmående arbetsmiljö för de anställda. Chefen kan uppnå detta 
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genom att lära känna sina anställda för att bygga förtroende och respekt, om medarbetarna 

inte uppskattas kan detta istället leda till att stress uppstår (ibid).  

Även Friery (2014) skriver att det inte finns en storslagen och korrekt lösning vid 

stresshantering. Varje organisation kräver en individuell lösning anpassad efter det specifika 

företaget och dess medarbetare. Friery (2014) hävdar att det uppstår problem då linjecheferna 

ska hantera medarbetares stress, eftersom cheferna saknar utbildning för att hantera en sådan 

uppgift. Han skriver vidare att linjechefer ofta får sin position eftersom de har en teknisk 

skicklighet i sitt arbete, dock försummar en linjechef ofta sin hantering av sociala relationer 

till sina medarbetare.  

Coulthard (2014) förespråkar en informell, öppen och ärlig dialog mellan linjechef och 

medarbetare som kan fungera som en stressförebyggande metod på arbetsplatser. Detta 

eftersom det kan hjälpa linjechefen i ett tidigt skede att förstå de bakomliggande 

anledningarna till medarbetarens upplevda stress. Han rekommenderar en kontinuerlig dialog 

mellan linjechef och medarbetare där den anställde kan förmedla sina bekymmer och tankar 

utan någon oro. I denna dialog ska fokus vara på medarbetarens arbetsbörda samt relationerna 

med övriga medarbetare i verksamheten. Genom detta agerande kan linjechefen besluta vad 

som kan göras i den operativa verksamheten för att förebygga medarbetarens stress. Coulthard 

(2014) fortsätter även med att betona hur linjechefen bör utföra uppföljande möten för att 

granska utvecklingen av medarbetarens stress samt erbjuda fortsatt stöd i denna process. 

2.3.2 Stresshanteringssystem som åtgärd 

Enligt Nash (2010) är det upp till chefen att lyssna och kommunicera med sina anställda för 

att på så sätt urskilja medarbetarnas arbetsbörda och komma fram till vad deras organisation 

behöver. Detta ska utföras genom att utveckla och implementera delar av organisatoriska 

modeller kontinuerligt för att utforma ett system som passar verksamheten och dess 

medarbetares förutsättningar. Han skriver att många företag väljer att implementera 

organisatoriska modeller för att exempelvis identifiera medarbetarnas arbetsbörda, 

bedömningar utifrån sådana modeller beaktas dock sällan av organisationen. Han skriver även 

att det erhållna materialet från organisatoriska modeller ibland inte används för att förbättra 

verksamheten. Genom detta agerande kan sådana modeller misslyckas och påverkar därmed 

företagets förtroende negativt. 

Det huvudsakliga perspektivet för en effektiv och god stresshantering är enligt Urwin (2006) 

att implementera ett produktivt system för att underlätta tillvägagångssättet vid stressfyllda 

situationer. Detta system ska bland annat innefatta omstrukturering av arbetsplatsen samt 

ledarutbildning och utveckling. Även Jahanian, Tabatabaei och Behdad (2012) förespråkar 

utbildning av chefer och medarbetare eftersom det kan förbättra erkännandet och hanteringen 

av stressfaktorer, varvid företaget kan förhindra negativ stress och dess konsekvenser.  

Ett annat perspektiv kring åtgärder vid stresshantering beskrivs av Mellor, Smith, Mackay och 

Palferman (2013) som gör anspråk på att etablera standarder av stresshantering för 

väletablerade organisationer. Dessa standarder innebär vägledning samt riktlinjer för 

organisatoriska insatser, men kan utföras på olika sätt beroende av organisationens 

utformning och de faktorer som främst orsakar stress för verksamhetens medarbetare. Även 

Laguador (2013) hävdar att verksamheter bör utforma ett system som tillgodoser de behov 

som existerar inom organisationen och därmed minskar negativa stressfaktorer. Enligt honom 

är det HR-avdelningen som har det största ansvaret för att etablera och upprätthålla en 

effektiv stresshantering som ska minska missnöje och ineffektivitet bland de anställda.  
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Čubranić-Dobrodolac, Denda, Dobrodolac & Marković (2014) förespråkar ett program som 

har de anställdas psykiska hälsa i fokus. Förutsatt att negativ stress inte skapas kan chefen 

med hjälp av denna modell utforma bättre planer och utveckla en konkret affärsstrategi. 

Modellen leder även till ett hållbart affärsprogram och högre produktivitet för företaget 

eftersom det blir en högre prestation av de anställda vilket bidrar till en ökad kvalitet i 

produktionen (ibid). Det kan antas som Laguador (2013) skriver, att det är HR-avdelningen 

som har det största ansvaret för att etablera och upprätthålla en effektiv stresshantering som 

ska minska missnöje och ineffektivitet bland de anställda genom att utveckla och 

implementera program för stresshantering.  

2.3.3 HR-avdelning som åtgärd 

Storey (1992) skildrar roller inom en HR-avdelning som bland annat innebär att de ska vara 

rådgivare för verksamheten (advisors). De ska även erbjuda sin hjälp och sitt stöd till 

organisationen (handmaidens) och ha tillsyn över lagar och institutioner genom att agera i en 

juridisk roll (regulators). HR-personal ska utöver detta även leda en förändringsutveckling i 

företaget (changemakers). Genom denna indelning påpekar Storey (1992) de strukturella 

förändringarna som utvecklades på arbetsplatserna. Liknande perspektiv presenteras av Ulrich 

(1997) som hävdar att HR-personal bör förändra den traditionella och begränsade rollen i 

företag och därmed skapa en ny konkurrenskraft för verksamheten. 

Rollerna som Storey (1992) har utvecklat, återbeskrivs och utvecklas av Caldwell (2003) för 

att förstå deras utveckling samt förändringar ett decennium senare. Den rådgivande rollen 

(advisors) hade blivit förankrad som en intern konsult och förknippades med ett sätt att ta 

emot utveckling. HR-personalens roll som stödfunktion (handmaidens) hade utvecklats till att 

förbättra den administrativa strukturen för HR-avdelningen på ett mer effektivt vis. Vidare 

fanns det ett minskat behov av den juridiska rollen (regulators) eftersom verksamheter 

förväntades kunna reglera och upprätthålla kontroll internt utan ett behov av extern kontroll. 

Slutligen hade HR-personalens förändringsutvecklande roll (changemakers) en ökad 

betydelse med en stark koppling till HRM. Vidare hävdar Caldwell (2003) att aktörer inom 

HR-avdelningen bör kunna förändra sin roll i företaget för att arbeta situationsanpassat efter 

verksamhetens förutsättningar. Dock finns det många inom personalfunktionen som inte vill 

överge gamla arbetssätt och normer, men genom att förnya sin egen självbild kan de skapa en 

roll som företaget eftersträvar och ser upp till.  

Coggburn (2005) har utvecklat ett perspektiv som beskriver hur en central HR-avdelning är 

ett traditionellt och karaktäristiskt val av organisering inom företag, eftersom det förknippas 

med standardisering och ett konsekvent samt korrekt beslutsfattande. En centraliserad HR-

avdelning har dock av tidigare erfarenheter även blivit karaktäriserad av dess långsamma, 

komplexa och begränsade mottaglighet. Han skriver om hur en decentraliserad HR-avdelning 

ofta upplevs av de anställda samt deras chefer inom en verksamhet som en mer flexibel och 

mottaglig avdelning som används effektivt vid behov. En allmän uppfattning är att 

framgången bakom decentraliseringen beror på att cheferna ges en stor HR-kapacitet vilket 

innebär att de intar en mer primär roll i att hantera HR-rollen lokalt (ibid).  

Osman, Ho och Galang (2011) har undersökt skillnaden i medarbetares arbetsglädje hos 

verksamheter med en lokal HR-avdelning respektive verksamheter utan en lokal HR-

avdelning. De hävdar att en lokal avdelning med säkerhet kommer påverka medarbetarnas 

tillfredsställelse. En verksamhet utan en lokal HR-avdelning kan enligt författarna bidra till 

mindre engagemang i utbildningar och utveckling vilket kan resultera i hindrad tillväxt och 

svårigheter för organisationens överlevnad (ibid). Osman, Ho och Galang (2011) skriver att 
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HR-avdelningen därför är en tillgång för verksamheten och bör prioriteras då det kan ha en 

inverkan på organisationens konkurrenskraft. 

Även Chung och Kang (2013) skriver att en HR-avdelning har en väsentlig roll i 

organisationen då den kan öka dess resultat och prestation genom att ha inverkan på hur 

strategier, som skapats av HR-avdelningen, implementeras och nyttjas. I deras studie betonas 

det att en HR-avdelning bör vara kraftfull i sitt agerande eftersom det kan bidra till att öka 

effektiviteten i HRM (Human Resource Management).  

2.3.4 Chef och HR-avdelning i samarbete som åtgärd 

 

Renwick (2000) skriver att HR-avdelningen inom en organisation bör skapa en nära och god 

relation med linjechefer i övriga avdelningar inom verksamheten. Vid de fall detta uppnås kan 

partnerskapet mellan linjecheferna och HR-avdelningen stärkas och utbytet av information 

ökar. Currie och Procter (2001) uppmanar verksamheten till att låta linjechefer överskrida de 

formella gränserna inom företaget. Författarna fortsätter med att inspirera organisationer att 

börja implementera HR-strategier som består av bredare teman där linjechefen ska utveckla 

dessa teman anpassade efter den operativa verksamheten istället för att verksamheten ska följa 

strikta recept. Detta för att temana ska implementeras på bästa sätt och HR-avdelningen ska 

fungera jämsides med linjechefer på en mellannivå då dessa chefer kan känna ett större 

engagemang att delta och försöka anpassa dessa teman efter de praktiska förutsättningar som 

existerar i företaget (ibid). Vidare hävdar Currie och Procter (2001) att linjechefer i relation 

med HR-avdelningen kan behöva en strategisk förändring. Utöver implementerandet av 

strategier som utformas av HR-avdelningen bör relationen mellan chefen och HR-avdelningen 

enligt författarna utvecklas till ett partnerskap.  

Watson, Maxwell och Farquharson (2007) beskriver att skapandet av goda relationer mellan 

chefer och HR-specialister kan utveckla ett större engagemang hos chefer inom HR-arbetet. 

En följd av detta agerande som kan uppstå enligt författarna är minskad arbetsbelastning för 

chefen samt skapande av en bättre förståelse av chefers influens i HR-arbetet, vilket kan 

stärka den enskilda chefens prestation. Enligt Hunter och Renwick (2009) finns det dock en 

komplexitet angående chefens hantering av HRM-frågor. Författarna uppmärksammar att 

linjechefer vid tilldelning av detta ansvar accepterar rollen samt dess skyldigheter på en 

formell nivå, dock uppstår en problematik eftersom chefen på en informell nivå inte förmedlar 

detta ansvar. Detta kan bero på att linjecheferna inte har tillit för de policys som förmedlas av 

HR-avdelningen. Vidare finns det resultat som visar på att linjechefer kan ha en motvilja att 

hantera problem inom HRM-frågor. Motviljan kan bero på att linjecheferna inte har 

utbildning, kunskap eller förståelse för att kunna hantera dessa frågor och strategier. Detta kan 

skapa en inkonsekvens i linjechefernas tillämpning av de riktlinjer som är utformade av HR-

avdelningen (ibid). 

 

Liknande problematik beskriver även Conway och Monks (2010) kan uppstå då HR-uppgifter 

delegeras till linjechefer. Problem som uppkommer beror på att linjechefer och HR-personal 

har olika perspektiv på vad denna delegering kan innebära i praktiskt ansvar. Författarna 

beskriver problemet utifrån en kontext där en omstrukturering har bidragit till en mer 

byråkratisk organisation, som enligt många chefer i deras undersökning dessutom bidrar till 

att HR-frågorna blir mer generella och mindre flexibla.  

 

Gilbert, De Winne och Sels (2011) har i sin studie utvecklat uppfattningarna kring chefernas 

stressfaktorer när de antar en mer omfattande chefsroll som innehåller ett större HR-ansvar. 

För HR-avdelningen är det viktigt att skapa en lämplig miljö genom att erbjuda stöd samt 
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utbildning till linjecheferna för att stärka deras HR-kunskap. Personal inom HR-avdelningen 

bör därmed ha insikt om de villkor som är relevanta för att linjecheferna ska bli framgångsrika 

i sitt arbete med HR-avdelningen (ibid).   

 

För att stödja övriga delar av den operativa verksamheten skriver Harrison (2011) att HR-

avdelningarna bör anta en mer aktiv roll för att skapa en lärande och utvecklande miljö. Enligt 

henne bör detta ske med informella inlärningsprocesser samt främjandet av kunskapsdelning 

inom organisationen. Detta kan bidra till många fördelar hos de anställda då linjechefen, som 

HR-avdelningen riktar sig mot, kan stötta och uppmuntra medarbetarna på ett bättre sätt. Hon 

skriver att linjechefer med rätt stöd kan göra skillnad i verksamheten. Coulthard (2014) 

betonar att det är linjechefen som ska föra diskussioner med medarbetare eftersom detta 

framkallar en informell och avslappnad dialog, samtidigt är det enligt honom viktigt att en 

linjechef får stöd från HR-avdelningen i en sådan process.  

2.4 Chef och HR-avdelning i samspel vid stresshantering 

Utifrån ovanstående forskning framgår det att HR-avdelningen är väsentlig vid utvecklandet 

av stresshanteringsstrategier i en organisation, troligtvis kan ett positivt utfall av detta 

agerande förväntas. Dock har även studier framförts problematik kring att det enbart är HR-

avdelningen som framställer sådana strategier för verksamheten. För att undvika dessa 

problem krävs ett samspel mellan HR-avdelning och chef, vilket kan utvecklas med hjälp av 

en centraliserad alternativt decentraliserad HR-avdelning. Då det endast finns ett fåtal studier 

som rapporterar erfarenheter om detta, existerar det begränsad kunskap om vilken påverkan 

en centraliserad alternativt en decentraliserad HR-avdelning får på samspelet. Därför syftar 

vår studie till att undersöka hur samspelet mellan en chef och en centraliserad alternativt 

decentraliserad HR-avdelning kan ha inverkan på hanteringen vid stressåtgärder.   

 

Tidigare studier som behandlar stresshantering med normativa inslag, tyder på en rationell 

infallsvinkel där rutiner beskrivs ur ett formellt perspektiv. Det finns en tilltro till att 

stresshanteringssystem och modeller som är rationellt utformade och efterföljs av chefer blir 

framgångsrika, trots detta kvarstår problematik inom organisationer vid stresshantering. 

Således krävs ytterligare teoretiska perspektiv på hur stresshantering genomförs för att förstå 

vad som orsakar denna problematik. Genom ett kulturellt perspektiv kan vanemässiga 

beteenden som har betydelse i problematiken illustreras, även ett mytperspektiv som utgörs av 

symboliska handlingar kan vara en väsentlig aspekt vid stresshantering. Då en stor del av den 

tidigare forskningen förutsätter ett rationellt tillvägagångssätt behövs även teori om ett 

instrumentellt perspektiv för att definiera och analysera normaliserade rutiner i 

organisationerna.  

 

För att operationalisera dessa perspektiv används ytterligare tre teorier, där standardiseringar 

ska användas för att konkretisera hur rationalitet kan skapas och utvecklas. Frikoppling 

används för att förstå organisationens strävan efter yttre legitimitet utan att förändra och 

påverka verksamhetens centrala funktioner. Den sista teorin benämns som transformation, i 

denna teori klargörs det hur en organisation och dess aktörer påverkas av omstrukturering i 

HR-avdelningen. Förhoppningen är att utifrån dessa teorier kunna analysera samspelet mellan 

en chef och en centraliserad alternativt decentraliserad HR-avdelning för att erhålla en 

förståelse för den påverkan som detta har vid stresshantering.    
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3 Teoretisk referensram 

3.1 Instrumentellt-, kulturellt- och mytperspektiv 

Christensen et al. (2005) beskriver perspektiv som på olika vis påverkar en organisation vilka 

benämns som det instrumentella perspektivet, det kulturella perspektivet samt 

mytperspektivet. Det instrumentella perspektivet redovisas som organisationers rationella 

medel för att nå verksamhetens mål och stöds av ett hierarkiskt och byråkratiskt arbete i 

verksamheten. En organisation kan enligt Christensen et al. (2005) betraktas som ett redskap 

för aktörerna eftersom organisationens strukturer vägleder aktörerna i deras handling. Det 

kulturella perspektivet berör informella normer och värderingar inom en organisation. Det kan 

vara en fördel om det finns en viss kulturell heterogenitet och kulturella spänningar då detta 

skapar en flexibilitet vilket kan resultera i flera olika handlingsmönster. På så sätt frigörs det 

enligt Christensen et al. (2005) en större möjlighet för förändring inom organisationen. En 

stark kultur kan bidra till att skapa en gemenskap och kan resultera i att organisationen får en 

bättre legitimitet, emellertid kan denna starka kultur även bidra till att organisationen blir 

introvert vilket medför svårigheter för företaget att anpassa sig efter omvärlden.  

Mytperspektivet är ytterligare en aspekt som förklarar hur yttre krav från omvärlden kan 

utgöra legitima organisationsrecept och organisatoriska modeller för företag att implementera. 

Christensen et al. (2005) betonar omvärldens påverkan vid valet av organisatoriska normer 

(myter).    

3.1.1 Perspektivens komplexa samverkan   

Instrumentella processer är enligt Christensen et al. (2005) svåra att använda för att angripa en 

kulturell utveckling. De instrumentella perspektiv som finns inom en organisation kan 

dessutom vara begränsade av kulturella traditioner. En generell förutsättning kan dock vara att 

kulturen inom organisationen inte i första hand påverkas av medarbetarnas sociala bakgrund, 

utan främst av samarbetet inom organisationen med den formella struktur som den kraftigaste 

riktlinjen (ibid).  

Christensen et al. (2005) skriver att mytperspektivet utgörs av naturliga utvecklingsprocesser 

som växer fram från makronivå inom organisationer och har dessutom en viss påtryckning av 

legitimitet. Detta innebär att myter kan ha företräde framför instrumentella perspektivet inom 

organisationens beslutsprocesser eftersom myter både kan motverka instrumentella processer 

och främja nya organisationsidéer. Dock finns det enligt Christensen et al. (2005) aspekter där 

det instrumentella perspektivet har företräde framför myter då ledningen kan skapa myter för 

att reformer ska ses som nödvändiga att genomföra. Reformer kan även bli certifierade vilket 

skapar en tanke om att de är allmänt accepterade i omvärlden (ibid).  

En kulturell tradition kan enligt Christensen et al. (2005) ge upphov till myter där rådande 

kultur i verksamheter kan bidra till att myter implementeras eller motverkas. På ett likartat sätt 

kan kultur påverkas av myter. För att inge förståelse hur organisationer fungerar kan dock inte 

enbart ett perspektiv beaktas då perspektiven har ett komplext samspel i verksamheter. Enligt 

Christensen et al. (2005) bör interaktionen mellan planerade strategier, kulturella 

anknytningar och yttre legitima krav därför betraktas i relation till varandra. I en del fall kan 

dessa aspekter leda fram till en förändring, samtidigt kan de motverka varandra och bidra till 

stabilitet. Olika verksamheter behöver även förhålla sig på olika sätt till aspekter som 

ekonomi, teknologi, demografi samt politiska, sociala och kulturella omgivningar. Det finns 

en kontextuell betydelse i organisationens historia och hur dess organisationskultur har 

utvecklats under en längre tidsperiod. Christensen et al. (2005) hävdar att kulturen som har 
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utvecklats har bidragit till institutionaliseringen och normerna kring vad som uppfattas vara 

rimligt och riktigt vilket gör att det uppstår gränser för handlingsutrymmen. Ett exempel på en 

kontextuell förutsättning är enligt Christensen et al. (2005) då ett resultat kan accepteras på 

grund av att behandlingen av ärendet och processen har varit rätt utifrån ett kontextuellt och 

kulturellt perspektiv. Detta innebär att det därmed inte krävs en enighet kring det specifika 

resultatet för att erhålla ett lyckat resultat av den genomförda förändringen (ibid). 

3.2 Standardiseringar 

Standardiseringar inom organisationer innehåller enligt Brunsson (2000) egenskaper som 

underlättar kommunikationen mellan organisationen och dess olika avdelningar. Dessa kan 

även tillföra en förbättring för företaget då standardiseringen medverkar till att möjliggöra 

framsteg i verksamhetens utveckling, exempelvis i sociala aspekter. Det finns yttre faktorer 

som kan utgöra ett krav för organisationen att implementera standarder, exempelvis då en 

verksamhet har ekonomiska problem och är i behov av riktlinjer för att lösa situationen (ibid).    

Chefer och medarbetare kan ha ett direkt eller indirekt intresse för standarderna, indirekt 

innebär att aktörerna endast observerar standarderna. Däremot betyder ett direkt intresse en 

direkt förbindelse mellan standardiseringen och de personliga värderingarna hos individen 

som implementerar standardiseringen. Dock finns det enligt Brunsson (2000) verksamma 

individer inom organisationen som värdesätter sin självständighet över bruket av standarder 

och därför väljer att avstå från ett användande av dem. En del av dessa standarder kan vara 

erkända och accepterade inom en organisation till den grad att en aktör som kanske motsäger 

sig dem, kan bli socialt tvingad till att acceptera det. Dessa användare kan motsätta sig bruket 

av standarder eftersom de inte har haft ett inflytande i hur de har utformats (ibid).    

Vidare klarlägger Brunsson (2000) att ledningen som adopterar standarderna har en stor 

påverkan på implementeringen av dessa samt övriga medarbetares uppfattning av det. Det är 

inte enbart verksamheten som påverkar standarden utan även standarden som påverkar dess 

aktörer. Riktlinjer kan lösa ett kunskapsgap mellan standarden och aktörerna. Med hjälp av 

standarden kan aktören uppmärksamma en lösning på ett problem som tidigare inte 

genomförts (ibid).  

3.3 Transformation 

Thilander (2013) skriver om en så kallad ”HR-transformation” (Thilander 2013:3) vilket 

innebär att det administrativa arbetet blir mer standardiserat av IT-system. I denna HR-

transformation centraliseras HR-avdelningen och det tidigare HR-arbetet delegeras över till 

linjechefer samt medarbetare som en självbetjäningstjänst. Förhoppningen med detta agerande 

är att utveckla HR-avdelningens arbete i ett mer kostnadseffektivt och värdeskapande 

perspektiv. Enligt Prien (1979) kan en omorganisering av HR-avdelningen fördelas i två 

kategorier, en av kategorierna är decentralisering med lokala HR-medarbetare som arbetar för 

enheter i ett företag. Den andra kategorin som presenteras benämns som en förening av 

centralisering och decentralisering vilket innebär att den centrala HR-avdelningen blir 

fullständig med ett antal decentraliserade personaladministratörer i organisationen (Prien 

1979). En decentralisering innebär att personalansvaret är ett maktmedel för att erhålla mer 

inverkan i verksamheten. Däremot hävdar Thilander (2013) att en centralisering möjliggör för 

linjechefer att utföra lokala och väsentliga beslut efter organisationens förutsättningar. Vidare 

framhävs även problematiken kring en mer IT-fokuserad HR-avdelning då det främst innebär 

kommunikation via medel som exempelvis telefon och email. Problematiken som kan uppstå 
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beror på samspelet mellan hur chefen betraktar sin egen roll, HR-avdelningens roll samt den 

kontext som organisationen befinner sig i. Detta är avgörande för hur väl en IT-fokuserad HR-

avdelning blir implementerad i den operativa verksamheten eftersom chefen inte längre har ett 

stöd från den lokala HR-avdelningen (ibid). Keegan, Huemann och Turner (2012) har även 

erhållit slutsatsen att en linjechef hanterar sitt personalansvar bättre vid nära och personlig 

kontakt med HR-medarbetarna.  

Thilander (2013) skriver att ett motstånd kan uppstå från övriga avdelningar i en verksamhet 

då en HR-transformation utförs, dock kan detta betraktas som en del i en 

”(åter)legitimeringsprocess” (Thilander 2013:251). I denna process framförs exempelvis olika 

förklaringar som presenteras som motiv för att det var bättre innan denna förändring. En HR-

transformation innebär i dessa fall en förstärkning av det stadgade handlingsmönstret istället 

för att implementera de nya arbetssätten. Enligt Thilander (2013) kan denna reaktion mot en 

HR-transformation uppstå på grund av en så kallad ”mjuk förändring” som innebär att en 

förändring av de fastställda tillvägagångssätten och samspelen i verksamheten är svårare att 

genomföra än en ”hård förändring” (Thilander 2013:254). Hårda förändringar förklaras som 

en omorganisation av verksamhetens tidigare strukturer och ett införande av en teknologisk 

stödfunktion. Anledningen till detta anses bero på att en mjuk förändring inte kan utföras lika 

direkt och formellt som en hård förändring (ibid). 

3.4 Frikoppling 

Røvik (1998) uppmärksammar att samtliga institutionaliserade verktyg och strategier i en 

organisation inte nödvändigtvis passar bra i förhållande till varandra. Han betonar istället 

chefens roll i detta sammanhang och dennes skyldighet att se det ur den aktuella 

verksamhetens förutsättningar. I de fall detta inte uppnås kan det bero på att strategierna är 

motsägelsefulla för det som redan är etablerat i verksamheten, eller att det överlappar de 

existerande strategierna i organisationen. Resultatet av denna problematiska situation är vad 

Røvik (1998) benämner som frikoppling. Begreppet innebär att organisationen hävdar att en 

modell ska börja användas, dock blir det inte någon förändring i praktiken.  

En oavsiktlig frikoppling sker enligt Røvik (1998) då modellen som företaget anammat inte 

behålls inom verksamheten eftersom den upplevs vara obekant. Detta är vanligt 

förekommande då modellerna ska implementeras i den praktiska verksamheten för att bli en 

del av det standardiserade arbetet. Vidare kan organisationer vid tillfällen kombinera ihop sin 

egen modell genom att ta utvalda delar av olika idéer. Verksamheter kan även bryta ner 

huvuddragen av olika modeller för att rekonstruera en ny och egen modell (ibid).  

Det bör finnas modeller som är bearbetade för att tillfredsställa effektivitetskraven inom 

verksamheten. Utöver detta betonar även Røvik (1998) att det är viktigt med idéer som 

uppfattas vara trendiga i sin tid vilket bidrar till en extern legitimitet. För att uppnå detta bör 

en frikoppling ske av trendiga modeller då de inte ska överta de styrande funktionerna i 

verksamheten. Således kan frikoppling leda till en positiv effekt för organisationen (ibid).       

3.5 Teoretiskt analysverktyg  

Organisationsteorin som skildras av Christensen et al. (2005) beskriver perspektiv som i 

analysen behandlar samspelet mellan den rådande HR-avdelningen och cheferna samt 

bakgrunden till denna relation. De utvalda teorierna i analysverktyget är standardiseringar, 

frikoppling och transformation. Dessa teorier har sedan kombinerats med Christensens et al. 

(2005) perspektiv som behandlas i den teoretiska referensramen. Den andra rubriken som 
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behandlat perspektivens komplexa samverkan (3.1.1) utgör en övergripande aspekt som 

behandlas i samtliga perspektiv för en mer djupgående analys. Denna rubrik är därför inte ett 

eget tema i analysverktyget. Brunssons (2000) teori om standardiseringar analyseras 

tillsammans med det instrumentella perspektivet (Christensen et al. 2005), eftersom teorierna 

framhäver hur standardiseringar kan generera rationella tillvägagångssätt. Exempel på dessa 

rationella tillvägagångssätt kan vara rutiner, vilket innebär att det instrumentella perspektivet 

kompletterar denna aspekt för en djupgående analys.  

Vidare kopplas Thilanders (2013) perspektiv om en transformation till det kulturella 

perspektivet (Christensen et al. 2005), för att skildra och definiera nuvarande kontext mellan 

samspelet av HR-avdelningen och chefen. Detta för att konkretisera och utveckla den rådande 

kulturen och dess inverkan på organisationsstrukturen. Frikoppling (Røvik 1998) används för 

att granska hur samspelet mellan HR-avdelningen och chefen påverkar de rådande 

organisationsrecepten i företagen. Denna teori kompletteras med mytperspektivet 

(Christensen et al. 2005) som innefattar aspekter kring hur en organisation och dess ledning 

väljer att implementera organisationsrecept och organisationssystem.  

Utifrån de ovanstående teorierna och de presenterade begreppen har vi utformat ett teoretiskt 

analysverktyg, som utgör grunden för kommande analys mellan företag A och företag B. 

Detta verktyg resulterar i en mer djupgående och jämförande analys av de aspekter som 

behandlar hur samspelet mellan HR-avdelningen och chefen påverkar chefens personalansvar 

vid stresshantering.  

 

 

 

Figur 1: Teoretiskt analysverktyg (egen bild 2015)   
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4 Metod 

4.1 Företagen 

Studien har utförts i två företag som befinner sig i teknikbranschen, dock inom olika 

inriktningar då ett av företagen arbetar med infrastruktur och det andra företaget arbetar med 

telekommunikation. Företagen befinner sig på en internationell marknad då de båda ingår i 

stora koncerner. Både företag A och företag B har en hierarkisk styrning med en 

linjestabsorganisation som består av många linjechefer där båda företagen nyligen har 

genomgått omstruktureringar vilka fortfarande var under utveckling vid studiens 

genomförande. I företag A utfördes denna omstrukturering på grund av övertalighet inom 

organsationen, samtidigt omstrukturerade företag B sin verksamhet med tillväxtmål i fokus.  

Företag A är stor inom den teknikorienterade marknaden och har existerat under längre tid. 

Företaget har även ett stort antal nationella och internationella dotterbolag där den aktuella 

linjechefen som studerades höll regelbundna möten och kontakter med övriga chefer. Dess 

medarbetare samt chefer är främst ingenjörer som varit verksamma i branschen under en 

längre tid, men organisationen har även konsulter som är anställda under en viss tidsperiod 

vilka förlängs vid behov. I den operativa verksamheten på företag A befann sig cheferna och 

personer i ledande position i enskilda rum på kontoret samtidigt som medarbetarna delade en 

öppen yta av kontorsplatser.  

 

I företag A finns en lokal HR-representant som kompletterar den centrala HR-avdelningen. 

Denna avdelning har tidigare varit lokalt placerad på respektive kontor i organisationen, men 

har nu en central position och är en del av det nationella huvudkontoret. HR-medarbetarna på 

den centrala avdelningen erbjuder sin kunskap och hjälp via en virtuell tjänst som finns 

tillgänglig för alla former av problematik men närvarar endast fysiskt vid speciella och 

krävande situationer där cheferna är i behov av extra stöd. HR-avdelningen erbjuder även 

kontinuerliga chefsutbildningar och kurser för nuvarande och potentiellt framtida chefer samt 

andra personer i ledande positioner.  

 

Företag B är också en teknikorienterad organisation som har utvecklats under flera årtionden. 

Även detta företag har nationella samt internationella dotterbolag, dock bestod den dagliga 

kommunikationen av aktörer i den operativa verksamheten främst med deras aktuella kunder. 

Eftersom företaget har expanderat, har företag B sedan årsskiftet genomgått en 

omstrukturering, där medarbetarna under studiens genomförande befann sig i en 

anpassningsfas. Verksamhetens medarbetare består främst av konsulter som är indelade med 

olika ansvarsområden, där majoriteten av de anställda och cheferna har en 

ingenjörsutbildning. Den sociala kontexten i den observerade avdelningen präglades av en 

stark samhörighet och gemenskap bland medarbetarna. Detta illusterades även av kontorets 

utformning där både chefer och medarbetare arbetade i ett öppet kontorslandskap.  

 

Även företag B har en central HR-avdelning som erbjuder virtuell hjälp till de chefer och 

medarbetare som är i behov av det. Denna HR-avdelning var tidigare en lokal avdelning dock 

har det efter omstrukturering centraliserats till det nationella huvudkontoret som finns 

tillgänglig för chefer och medarbetare på samtliga nationella kontor. Det aktuella kontoret 

som observerades hade tidigare en HR-representant som befann sig på en annan geografisk 

plats, som hade all information och ansvar över det utvalda kontoret som granskades i studien.  

De utvalda företagen har många gemensamma förutsättningar samtidigt som de skiljer sig åt 

vid utformning av dess HR-avdelning. De stora avvikelserna mellan företagen utmärks av att 
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företag A har en person som agerar som lokal HR-representant och komplement till den 

centrala HR-avdelningen, vilket inte finns på företag B. Denna representant ska hjälpa och 

stötta chefer vid problematiska situationer exempelvis genom möten och utformning av 

rutiner. I företag B fanns en sådan HR-representant på plats men efter deras omstrukturering 

förflyttades samtliga HR-medarbetare till det centrala kontoret.   

4.2 Det kvalitativa metodvalet  

Med ett kvalitativt metodval kan komplexiteten i omgivningen på arbetsplatsen studeras mer 

ingående och ger möjlighet för ett tolkningsperspektiv (Bryman & Bell 2013). Förhoppningen 

med forskningen var att studera samt analysera den sociala miljön som ständigt skapas av 

dess aktörer för att granska hur chefen förhåller sig till HR-avdelningen. Vidare granskades 

det även vilken påverkan denna relation har på bruket av rutiner vid stressfyllda situationer 

samt det förebyggande arbetet av stresshantering. I denna studie fokuserade vi på den sociala 

miljön för att kunna identifiera underliggande faktorer och därmed kunna förklara 

forskningssyftet. Innebörden av detta var att undersöka chefernas och medarbetarnas olika 

uppfattningar av hur samspelet med en lokal HR-representant alternativt en fullt centraliserad 

HR-avdelning kan påverka chefens tillämpning av rutiner vid stresshantering. Studien hade 

inledningsvis ett deduktivt angreppssätt men under insamlingen av det empiriska materialet 

gick vi tillbaka till litteraturen och utvecklade det teoretiska ramverket som vi sedan har 

använt vid analysen av vårt empiriska material.  Detta innebar inslag av en induktiv ansats då 

delar av kapitel två framställdes under samma tidperiod som den empiriska fallstudien 

genomfördes (Bryman & Bell 2013).  

Studien har en jämförande design där granskning sker av två företag med stora likheter i flera 

avseenden, men med skillnaden i HR-avdelningens inverkan som vi studerade. Genom denna 

design var förhoppningen att få förståelse för den sociala kontexten som existerar i 

verksamheterna (Bryman & Bell 2013) för att definiera hur detta påverkar aktörerna vid 

stresshantering. Detta har genomförts med en fallstudiedesign som innefattade intervjuer samt 

observationer. I fallstudien fokuserade vi på att under intervjuerna benämna praktiska 

problem som kan uppstå under stressade situationer. Detta för att se hur de problematiska 

situationerna hanterades av aktörer i den operativa verksamheten samt hur relationen mellan 

den operativa verksamheten och aktuell HR-avdelning påverkade aktörernas tillvägagångssätt. 

Avsikten var att granska hur problematiska situationer som kan orsaka stress behandlades av 

aktörerna i den operativa verksamheten (Merriam 1994).     

4.3 Fallstudie 
4.3.1 Observationer  

För att kunna granska den sociala arbetsmiljön och därmed få en bättre kontextuell förståelse 

för de båda företagen, utförde vi observationer. Under dessa observationer hade vi öppet 

tillträde till majoriteten av mötena med några få begränsningar där vi inte fick delta på grund 

av att intern företagsinformation delgavs på dessa möten. Då vi under observationerna fick 

öppet tillträde blev vi ombedda på ett av företagen att skriva på två kontrakt, ett med 

tystnadsplikt samt ett som innehöll information om etiska förpliktelser, vilket innebar att vi 

kunde delta i majoriteten av mötena. Observationerna fortgick under fyra arbetsdagar
2
 i varje 

organisation där vi under dessa dagar enbart observerade en chef i respektive företag för att 

                                                           
2
 Observationer på företag A utfördes 2015-03-10 till och med 2015-03-13, mellan tiderna 09:00-16:00. 

Observationer på företag B utfördes 2015-03-24 till och med 2015-03-27, mellan tiderna 09:00-16:00. 
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följa dennes arbete och interagerande med övriga aktörer i verksamheten. Dokumentation av 

chefen i dennes arbete och den rådande sociala miljön har genomförts. Detta innebar viss 

integrering med aktörer på arbetsplatsen, men målet var objektivitet för att inte påverka 

utfallet av det empiriska materialet. Det fanns dock svårigheter med denna objektivitet 

eftersom vi inte ville begränsa samtal och frågeställningar under observationstillfället och 

därför valde vi att under besöket i verksamheterna vara deltagande observatörer (Bryman & 

Bell 2013). Men vi försökte ändå i största möjliga mån att behålla objektiviteten för att inte 

påverka de observerade. Behandling och renskrivning av de dagliga observationerna 

genomfördes regelbundet efter varje tillfälle för att i ett senare tillfälle kunna granska 

observationerna igen (Bryman & Bell 2013). Information som erhållits från observationerna 

har i kapitel fem sammanställts med fakta från de intervjuer som genomfördes på företagen.   

4.3.2 Intervjuer 

Vi utförde sammanlagt 13 stycken semistrukturerade intervjuer, varav sju stycken på företag 

A
3
och sex stycken på företag B

4
. Respondenterna på företag A utgjordes av tre chefer och tre 

medarbetar samt en HR-representant, på företag B intervjuades tre chefer och tre medarbetare. 

Inför intervjuerna utformades en intervjuguide (se bilaga 1) vilken baserades på Merriams 

(1994) förslag om design på intervjufrågor. Intervjuguiden innehåller frågor i specifika teman 

(Bryman & Bell 2013) där det första temat handlade om respondentens roll på företaget. I 

följande tema fick respondenten berätta om en kritisk situation som denne själv upplevt. 

Under det tredje temat beskrev vi en fiktiv händelse där respondenten fick förklara hur denne 

hade hanterat en sådan situation. Respondenten fick i det fjärde och sista temat berätta om det 

ideala arbetsförhållandet utifrån de situationer som tidigare utvecklats i intervjun. En 

operationalisering utfördes på begreppet ”stress” för att undvika att det skulle nämnas, vilket 

annars hade kunnat påverka respondenternas svar. Begreppet har operationaliserats genom att 

formulera en del av frågorna till respondenterna om arbetet vid en pressad eller tidskrävande 

situation. Denna situation definierades av att en eller flera medarbetare kunde uppleva 

arbetsrelaterad oro och ha en minskad produktivitet. Samtidigt preciserades situationen med 

att medarbetarna hade utvecklat ett förändrat beteende, exempelvis genom att vara nedstämda.  

Urvalet av intervjudeltagarna utgjordes av en snöbollseffekt (Bryman & Bell 2013) då vi först 

kontaktade cheferna som skulle observeras. Cheferna valdes ut eftersom de båda befann sig 

inom liknande bransch. Dessa chefer gjorde sedan en lista på medarbetare och andra chefer 

som var tillgängliga för intervju under de dagar som vi besökte företagen. På grund av 

tidsbrist i verksamheterna var dock valet av aktörer begränsat, men vi fick trots detta 

möjlighet att genomföra intervjuer med tillräckligt många respondenter som hade rätt 

befattning för att kunna medverka i vår studie.  

Vid utförande av intervjuerna hade vi en begränsad interaktion, detta för att underlätta för 

respondenterna att fritt besvara intervjufrågorna. Samtliga intervjuer hade en utgångspunkt på 

50 minuter av intervjutid, dock pågick intervjuerna både under längre och kortare tid, vilket 

innebar att intervjuerna blev mellan 30-60 minuter långa. Då de intervjuade erbjöds full 

anonymitet fanns förhoppningen att erhålla individuella och uttömmande svar. Vid varje 

intervju utfördes ljudinspelningar och anteckningar för att vid ett senare tillfälle kunna 

transkribera och analysera dessa på ett noggrant sätt. Bearbetningar av det transkriberade 

materialet har skett under samma dag. Vid transkriberingen behandlades materialet efter de 

                                                           
3
 Intervjuer utfördes 2015-03-10 till och med 2015-03-13.  

4
 Intervjuer utfördes 2015-03-24 till och med 2015-03-27. 
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teman (Bryman & Bell 2013) som utvecklades i den teoretiska referensramen. I kapitel fem 

benämndes respondenterna, då det var nödvändigt, som chef alternativt medarbetare för att 

framhäva samspelet på avdelningen. Vid övriga tillfällen användes enbart ordet respondent.    

4.4 Analys av empiriskt material 

Analys av det empiriska materialet utfördes genom tematisering. Rubrikerna för de olika 

temana utgjorde riktlinjer vid utförandet av analysen. Dessa betecknas som ”Instrumentellt 

perspektiv och Standardiseringar”, ”Kulturellt perspektiv och Transformation”, 

”Mytperspektivet och Frikoppling”. Begreppen utgör därmed grunden för studiens 

analysverktyg och användes för att definiera kopplingar mellan de teorier som presenterades i 

kapitel tre samt det empiriska materialet som presenteras i kapitel fem. Vidare har även varje 

avsnitt i kapitel fem ett kort inledande stycke där sambandet framhävs mellan de utvalda 

teorierna och det empiriska materialet. Varje avsnitt i detta kapitel är även fördelat i tre 

underrubriker som behandlar företagen åtskilda och sedan utförs jämförelser mellan de.   

Analysverktyget användes för att skildra hur samspelet mellan rådande HR-avdelning och 

aktuella chefer påverkar vid tillämpning av rutiner och tillvägagångssätt i chefernas arbete vid 

stresshantering. I detta verktyg kompletterades Christensens et al. (2005) olika perspektiv med 

Brunssons (2000) teori kring chefen och standardiseringar, Røviks (1998) frikopplingsteori 

och Thilanders (2013) teori om HR-avdelningar i organisationer. I kapitel sex utfördes även 

en jämförande analys mellan Christensens et al. (2005) olika perspektiv samt mellan de båda 

företagen. Det teoretiska analysverktyget visar hur de olika perspektiven och teorierna 

kompletterar varandra. Rubrikerna, med undantag för rubrik 3.1.1 som behandlade 

perspektivens komplexa samverkan, användes även i kapitel fem och kapitel sex för att 

behålla en kontinuitet.  

I kapitel sju utfördes en diskussion utifrån analysen samt den tidigare presenterade 

forskningen, vilket resulterade i ett resonemang kring hur samspelet mellan rådande chef och 

en centraliserad alternativt decentraliserad HR-avdelning påverkade stresshanteringen inom 

respektive företag som medverkade i studien.   

4.5 Studiens tillförlitlighet, pålitlighet och överförbarhet 

Forskningen genomfördes med beaktande till de etablerade reglerna för en kvalitativ studie 

(Bryman & Bell 2013) som beskrevs på en detaljerad nivå i tidigare delar av detta kapitel. 

Tillförlitligheten i denna studie kunde påverkas då urvalet av medarbetare var begränsat och 

då enbart HR-representanten på företag A intervjuades. Vi försökte få tillgång till listor på 

respondenter som var tillgängliga under tiden vi besökte företagen, dock fanns en tidsbrist hos 

majoriteten av aktörerna i båda företagen, eftersom de hade arbetsrelaterade åtaganden att 

prioritera. Trots att valet av intervjupersonerna därmed var limiterade, då vi inte hade någon 

möjlighet att välja respondenter, fick vi ändå respondenter både utan och med chefsansvar 

som var nödvändiga för vår studie. Då de aktuella företagen gavs möjligheten att läsa igenom 

kapitel fem, utgjorde detta att respondenterna kunde bekräfta att resultatet stämmer överrens 

med deras uppfattningar och erfarenheter. Den empiriska undersökningen utfördes inom två 

olika kontexter som tidigare inte varit fullt kända för oss som forskare. Detta utgör en 

ytterligare faktor för en ökad tillförlitlighet (Bryman & Bell 2013).  

Pålitligheten för studiens syfte och forskningsfråga (Lincoln & Guba 1985) kan påverkas 

eftersom det inte finns en fullt decentraliserad HR-avdelning på något av företagen i studien 

dock finns det en HR-medarbetare i ett av företagen. Båda företagen har även tidigare haft en 
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decentraliserad HR-avdelning som de framför åsikter och uppfattningar kring vid intervjuer. 

Vidare hade vi även stöd från tidigare forskning och teorier i den teoretiska referensramen 

som beskriver följder som kan uppstå i en organisation med en decentraliserad HR-avdelning. 

Teorier och tidigare forskning kompletterades därmed med respondenternas åsikter från 

intervjuerna för att kunna besvara studiens syfte och frågeställning.  

Empirisk insamling samt analys och tolkning genom triangulering av två källor genomfördes, 

detta för att erhålla en större möjlighet att få stöd för den information som insamlats och de 

tolkningar som utfördes (Bryman & Bell 2013). Denna triangulering utfördes i form av 

observationer och intervjuer som alla bekräftade alternativt visade kompletterande perspektiv 

som illustrerades i kontrast till varandra. Detta genomfördes för att öka studiens pålitlighet. 

Vidare utgjorde detta en grund för studiens analys (Bryman & Bell 2013).  

Studiens pålitlighet styrks av att intervjuerna genomfördes med personer som tjänstgör inom 

olika hierarkiska nivåer, vilket troligtvis kunde bidra till ett realistiskt perspektiv från 

medarbetare, linjechefer samt enhetschefer. Även antalet genomförda intervjuer kan styrka 

studiens äkthet. Dock hade studiens pålitlighet kunnat påverkas eftersom enbart en HR-

representant intervjuades.  Detta kan innebära att vi inte kunde erhålla likvärdig information 

från de båda företagen. Men vi försökte ändå i största möjliga mån att få likvärdig information 

från båda företagens HR-avdelning genom intervjuerna med medarbetarna och cheferna. 

Antalet dagar av observationer i båda verksamheterna kan också utgöra en negativ aspekt 

eftersom vi enbart kunde urskilja organisationernas kontext på en ytlig nivå (Lincoln & Guba 

1985).    

Ytterligare ett problem som hade kunnat uppstå vid fallstudien var då vi hade en interaktion 

med deltagarna. Interaktionen kunde skapa en relation vilket skulle påverka och förändra det 

faktiska utfallet och resultatet av fallstudien (Bryman & Bell 2013). Vi hade kunnat påverka 

deltagarna omedvetet genom att agera och tala på ett visst sätt som framkallar ett speciellt 

beteende hos respondenten. Detta hade kunnat ske omedvetet vid utförande av intervju där 

frågor kan ställas ledande och på så vis ge förutbestämda svar från deltagaren (Merriam 

1994). Detta hade kunnat ha inverkan på studien eftersom respondenterna kan förändra sina 

svar vilket därmed inte skulle bidra till studiens pålitlighet.  

Vid utförande av en fallstudie studeras specifika företag vilket innebär att de aktuella 

förutsättningarna i kontexten inte är fullt överförbara. Detta förklaras av det faktum att sociala 

strukturer inom en verksamhet kan förändras beroende på den rådande situationen (Lincoln & 

Guba 1985). Vi försökte dock att öka överförbarheten genom utformandet av vår 

intervjuguide (se bilaga 1) och en tydlig beskrivning av vårt tillvägagångssätt. Dock 

utformades intervjuguiden för semistrukturerade intervjuer vilket innebar att respondenterna 

kunde besvara frågorna på olika sätt vilket därmed medförde olika följdfrågor beroende på 

givet svar.  

4.6 Forskningsetiska överväganden 

Eftersom vi inte upprätthöll ett informationskrav mot respondenterna när vi under fallstudien 

beslutade oss för att inte benämna ordet ”stress” som forskningens huvudsyfte, behövde vi 

göra ett forskningsetiskt övervägande (Bryman & Bell 2013). Detta beslutades efter 

övervägande av tolkningsmöjligheter från respondenterna eftersom respondenterna hade 

kunnat ge otydliga och irrelevanta svar på intervjufrågorna. Detta kunde vara problematiskt 

eftersom respondenterna hade kunnat förändra sitt agerande och sina uttalanden vid 

intervjuerna baserat på forskningens huvudsyfte och de svar som skulle anses vara rätt. Vi 
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försökte dock att inte ge respondenterna falska förespeglingar kring studiens syfte eftersom 

detta istället hade kunnat försvåra vår forskning. Således valde vi att informera 

respondenterna om studiens syfte med undantag för ordet stress och benämnde det istället som 

problematiska situationer som chefen behöver hantera.  

Vid frågan om anonymitet tog vi hänsyn till deltagarnas åsikter om att anonymiteten ska 

beaktas. För att behålla den interna anonymiteten har inte specifika datum på när intervjuerna 

utfördes angetts vid citat. De intervjuer som sammanställdes användes endast för studiens 

syfte (Bryman & Bell 2013). Respondenterna blev under intervjuerna förfrågade om de 

godkände att en inspelning av intervjun gjordes, vilket samtliga respondenter accepterade. De 

blev även informerade om att de skulle få läsa det empiriska materialet som samlades in, 

innan publicering, vilket innebar att de kunde välja om de ville avstå från att delta i studien.  
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5 Resultat 

5.1 Standardiseringar och instrumentellt perspektiv 

Inom företagen har olika sorters standardiseringar urskilts där både handböcker, skrivna 

rutiner samt standardiserade tillvägagångssätt formulerats. Sådana tillvägagångssätt har 

framförts då flera respondenter hänvisat till att det är normaliserade och rutinmässiga 

handlingar, exempelvis genom företagens kommunikationsled vilket innebär att medarbetarna 

först ska kontakta chefen vid problematiska händelser på arbetsplatsen och HR-avdelningen 

ska kontaktas som sista led. Dessa förfaranden kan aktörerna i verksamheten ha personliga 

värderingar till, vilket kan påverka om standarden eller tillvägagångssättet blir socialt 

tvingande alternativt inte användas. Majoriteten av de standardiserade tillvägagångssätten 

som beskrivs förklarar respondenterna i förhållande till de problematiska situationer som 

operationaliserades i intervjuguiden.    

5.1.1 Företag A 

Inom företaget, som har kategoriserats som företaget med en decentraliserad HR-avdelning 

med en lokal HR-medarbetare, försökte cheferna att utföra kontinuerliga uppföljningar med 

alla anställda oberoende om det skett några förändringar i den dagliga verksamheten eller inte. 

Vid misstankar om att en felfördelning av arbetet skett mellan medarbetarna har enhetschefen 

och den person som är operativt ansvarig ett rutinmässigt tillvägagångsätt där 

kommunikationen anses vara det främsta verktyget. Den operativt ansvarige kontaktar 

därefter den medarbetare som blivit felbelastad och underlättar dennes situation med en 

delegering av arbetet till övriga inom avdelningen. I problematiska situationer är det chefens 

uppgift att föra en dialog med sina medarbetare för att kunna finna en lösning. Vid tillfällen 

då chefen inte kan hantera det på egen hand, är rutinen att den centrala HR-avdelningen 

kontaktas via den virtuella tjänsten för rådgivning. Denna rådgivning innefattar detaljerad 

handledning för hur chefen kan samtala och organisera situationen.  

 

Det råder delade meningar om hur problematiska situationer hanteras då det finns önskemål 

om en handlingsplan som erbjuder ett par grundläggande steg för att ge stöd i situationer som 

berörde medarbetares välmående. Den aktuella rutinen är att hitta en handlingsplan för svåra 

situationer på företgets intranät. Det fanns dock en problematik med detta eftersom företagets 

intranät var av en omfattande storlek vilket gör det svårt att finna rätt information direkt.  

Dock nämns det även tillfällen där HR-avdelningen har standardiseringar som försvårar 

chefens möjlighet till egen handling. Detta beskrivs av en respondent som exemplifierar det 

med den omstrukturering som gjorts inom HR-avdelningen.  

 

”Men jag kan ändå inte bestämma vad jag vill göra där och det är mycket 

sånt som vi trycker in nu i och med den här HR generaliseringen […] det är 

bra för har jag inte erfarenhet så är det jätteenkelt för då är det liksom bara 

att följa reglerna men det tar bort lite av den här möjligheten att kunna göra 

nånting.”
5
 

 

Bland cheferna finns åsikten att det är upp till dem att lösa situationen självständigt utan att 

vara i behov av HR-avdelningen. Däremot finns det enligt den lokala HR-representanten 

möjlighet för cheferna i den operativa verksamheten att få stöd vid situationer som de har 
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svårt att lösa självständigt, exempelvis vid neddragningar. HR-representanten utför då möten 

för chefer och erbjuder stöttande och väsentliga råd för att underlätta hanteringen av 

situationen. Det finns uppfattningar från andra respondenter som hävdar att fler personer hade 

sökt sig till denna funktion om den var på lokal nivå. Dock förklaras en negativ aspekt med 

detta tillvägagångssätt eftersom en person då ska kunna svara på alla frågor, vilket kan vara 

svårt att uppnå. En centraliserad HR-avdelning, oavsett om de befinner sig i ett annat 

geografiskt läge kan då erbjuda specialisthjälp för många olika områden och frågor. Enligt 

andra respondenter i verksamheten kan detta även vara mer försvarbart ur en ekonomisk 

aspekt då en lokal avdelning kan bli en stor kostnad för företaget. 

5.1.2 Företag B  

I detta företag, som har kategoriserats som företaget med en fullt centraliserad HR-avdelning, 

förespråkas det att en chef ska agera och funktionera som en resurs för sina medarbetare 

genom ett rutinmässigt agerande som är proaktivt. Detta förklaras vidare av en chef.   

 

”En ledare i min syn ska vara en resurs för medarbetarna […] och det som 

är utmaningen för en ledare är väl att kunna få folk förstå att ledaren, jag, är 

en resurs, du måste komma till mig.”
6
 

 

Med detta hävdar chefen att medarbetarna ska använda resurserna på ett optimalt vis. Det 

proaktiva agerandet förklaras som en förberedelse inför problematiska situationer där 

förberedelsen består av att aktören har lämplig kunskap och ansvar för att kunna lösa 

situationen. Även chefen agerar aktivt i denna förberedelse med kommunikation som ett 

verktyg, genom att utföra kontinuerliga och genomgående möten där medarbetarna får 

möjlighet att yttra sig och förklara hur nuvarande arbetssituation ser ut. När en problematisk 

fråga uppstår under ett möte är rutinen att uppmärksamma det direkt för att genast finna en 

lösning, vilket flera respondenter uttrycker som positivt då problem kan lösas på ett smidigare 

vis om dessa omarbetas i ett tidigt skede.  
 

Flera respondenter på företaget berättar att HR-avdelningen normalt uppsöktes i de fall 

enhetschefen inte kan svara på eventuella personalrelaterade frågor eller vid extremfall som 

exempelvis trakasserier på arbetsplatsen. Det nämns att respondenterna uppskattade sin stora 

handlingsfrihet och de tog gärna på sig ansvaret för att lösa samtliga situationer på bästa sätt. I 

denna organisation existerar det dock en chefshandbok som individer i en chefsposition kan 

använda, i den står alla policys exempelvis angående alkoholförbud på arbetsplatsen. Denna 

handbok nämns endast vid ett fåtal tillfällen och brukas enbart vid undantagsfall innan HR-

avdelningen kontaktas. Frågor som framförs till HR-avdelningen är enbart av komplex 

karaktär och omfattningen blir på en organisatorisk nivå. Därför underlättas arbetet om frågor 

av mindre omfattning hanteras internt, istället för att prata med en extern aktör. I övriga fall 

ansågs det vara upp till ansvarige chef eller medarbetare att lösa den problematiska 

situationen på bästa sätt. 

5.1.3 Jämförelser av företag A och företag B 

Aktörer inom båda företagen värdesätter sin handlingsfrihet och uttrycker att HR-

avdelningens standardiseringar försvårar det eftersom de befinner sig på huvudkontoret och 

saknar insikt i den operativa verksamheten. I företag B har cheferna ett rationellt 
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tillvägagångssätt med ett proaktivt agerande, där chefen försöker förhindra problem med 

kommunikationsledet som ett verktyg och behandlar problem direkt när de upptäcks. Detta 

agerande finns inte på samma vis i företag A där kommunikationsledet används som ett 

verktyg för att hantera problem efter att det har uppstått. I företag A framhävs det att om 

standarden hade varit att direkt gå till en lokal HR-avdelning hade det kunnat gå smidigare 

eftersom den centrala HR-avdelningen, enligt den aktuella rutinen, endast kontaktas då chefen 

i den operativa verksamheten inte kan hantera situationen. Företag B däremot söker endast 

upp HR-avdelningen vid ovanliga situationer som exempelvis trakasserier på arbetsplatsen. 

Ytterliggare en skillnad mellan företagen var då företag B hade en konkret chefshandbok som 

innefattade riktlinjer och policys som enbart bör beaktas och följas i ovanliga situationer, 

exempelvis då alkoholförbudet på arbetsplatsen inte följs. Respondenter på företag A 

uttryckte däremot att de upplevde svårigheter med att finna en handlingsplan med 

grundläggande steg att följa vid svåra situationer eftersom företagets intranät var för stort.  

5.2 Transformation och kulturellt perspektiv 

Det finns olika informella normer inom de båda företagen som medverkar till att olika 

värderingar uppstår inom verksamheterna. Detta vägleder ofta aktörerna kring användandet av 

rutiner och riktlinjer från HR-avdelningen samt chefernas samspel med HR-avdelningen i den 

operativa verksamheten. Hur aktörerna bedömer samspelet beror ofta på den rådande kulturen 

vilket även påverkar en HR-transformation.    

5.2.1 Företag A 

En informell norm som förespråkades var att kommunikation mellan chefer och medarbetare 

var nyckeln bakom en framgångsrik och hållbar verksamhet. Samtliga respondenter hävdade 

att det rådde en organisationskultur med öppet klimat i företaget där alla hade möjligheten att 

yttra sig och kommunicera med både medarbetare och chefer vid behov. En social kontakt 

mellan chef och medarbetare hävdas vara lösningen för att förbättra kommunikationen och 

förhållandet mellan dessa. 

 

Dock råder det delade meningar om detta är rätt tillvägagångssätt eftersom det enligt en del 

medarbetare i organisationen hade varit smidigare och snabbare att prata med lokal HR-

avdelning för att få hjälp av dem direkt istället för att gå till chefen. Detta eftersom chefen i 

många fall inte kan erbjuda sitt fulla stöd på grund av tidsbrist, vilket en medarbetare förklarar 

på följande vis.  

”Jag kan inte säga att jag känner för att belasta min chef med sådana 

problem om jag känner att jag kan lösa det själv, jag vet att hen
7
 har fullt 

upp och mer än fullt upp och göra. […] Då är det smidigare att inte behöva 

blanda in chefen i det utan bara få hjälp av HR direkt om lösningar till 

problemet.”
8
  

Eftersom det saknades konkreta riktlinjer vid tillfällen som berörde medarbetares välmående 

berättade respondenterna om en generell anda där ett sunt förnuft prioriterades som en 

informell norm och cheferna fick handlingsfrihet att agera som de ansåg var lämpligast. Trots 

detta hävdade en del respondenter att det kunde underlätta och att det tidigare har underlättat 
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 Ordet ”hen” ersätter här den ursprungliga texten med hänsyn till respondenternas interna anonymitet. 
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 Respondent från företag A.   
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när HR-avdelningen var lokalt placerad och befann sig i geografisk anslutning till den 

operativa verksamheten. Detta eftersom flera respondenter hävdade att den centrala HR-

avdelningen som bildades efter transformationen saknade inblick i den operativa 

verksamheten. Det kan finnas svårigheter för HR-avdelningen att lösa problem eftersom de 

saknar kunskap om den praktiska verksamheten.  

 

Det fanns synpunkter angående direktiven från den centrala HR-avdelningen som betraktades 

som en extern funktion som verkade utan insyn eller förståelse för den operativa 

verksamheten. Detta eftersom flera respondenter förespråkar en personlig kontakt istället för 

en virtuell kontakt som uppstår med en central HR-avdelning.  

5.2.2 Företag B 

Även i detta företags organisationskultur prioriterades en tydlig kommunikation, speciellt vid 

problematiska situationer och under alla steg i arbetsprocessen. Dock berättar en respondent 

en allmän uppfattning om att många medarbetare kan distansera sig från en chef eftersom 

denne kan upplevas svårtillgänglig och med mycket att göra. Det framhävs av många 

respondenter att det är viktigt att en chef visar sig tillgänglig och agerar som ett stöd för 

samtliga aktörer inom avdelningen vid en sådan situation, dock kan det vara svårt att veta när 

en chef ska agera under en problematisk situation. En chef anser att anställa rätt medarbetare 

underlättar kommunikationen vid utförandet av arbetet. Ytterligare en chef berättade att det är 

en fördel om medarbetarna har likvärdiga värderingar och tankar eftersom chefskapet blir mer 

effektivt och situationsanpassat för den specifika gruppen. 

 

I svåra situationer försökte cheferna utveckla en organisationskultur där medarbetarna 

vidareutvecklas och lär sig hantera liknande situationer självständigt. Samtliga chefer 

framhäver att det är viktigt att försöka agera som ett stöd för medarbetare, eftersom en del av 

respondenterna var medvetna om att de utvecklades och lärde sig på mest optimala vis i 

samband med interna diskussioner med övriga aktörer i organisationen. En chef förklarade 

även att i många fall var beslut svåra att acceptera om medarbetarna inte fått vara delaktiga i 

besluts- och förändringsprocessen och valde därmed istället att stå emot förändringen. En 

lösning som ansågs fungera här var en nära och intern diskussion med personen och att ge 

personen möjligheten att besluta hur denna förändring ska utföras. En respondent berättar att 

de eftersträvar en så kallad öppen idékultur, där samtliga idéer accepterades och utvecklades 

som ett förbättringsförslag till nuvarande verksamhet.   

 

En chef klargör att en social och nära kontakt mellan samtliga aktörer på avdelningen är att 

föredra då det kan underlätta arbetsbelastningen, när det ständigt utförs en kommunikation 

mellan parterna. Då det tidigare fanns en lokal HR-medarbetare gav detta mycket stöd vid 

svårhanterliga situationer. Chefen uttryckte även ett önskemål om att en HR-medarbetare ska 

arbeta och verka på de kontor som är av större storlek i organisationen. HR-medarbetaren är 

då insatt i problematiken och bakgrunden till det som uppstått, vilket innebär att situationen 

inte behöver förklaras om på nytt. Chefen framförde att då medarbetare själva sökt hjälp 

direkt hos den lokala HR-avdelningen har det bidragit till lösningar på problem innan 

problematiken blivit känd för chefen.  
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”[…] medarbetarna hade möjlighet att gå in till den här HR-medarbetaren
9
 

då och prata. Så ofta löste sig problem innan vi chefer fick reda på det, det 

var redan borta då, sen informerade hen
10

 oss senare, men då var det ju 

redan överspelat […] För får vi upp allting på bordet tidigt, så kan man 

liksom… då får man bort det väldigt snabbt. Ligger det och gror för länge, 

då blir det ofta en väldigt stor sak av det hela.”
 11 

Dock råder det delade meningar angående detta eftersom övriga respondenter hävdar att den 

centraliserade HR-avdelningen som utvecklats genom en transformation, inte har insikt i 

rådande kontext för de enskilda kontoren. Detta anses försvåra hur HR-avdelningens 

kompetens och handling kan vara problemlösande, vilket skapar mindre efterfråga från den 

praktiska verksamhetens aktörer vid svåra situationer. Respondenterna framhävde att det 

normativa tankesättet var att endast cheferna har väsentlig kompetens för att lösa 

arbetsrelaterad problematik. I nedanstående citat förklarar en respondent varför det kan vara 

svårt att kontakta HR vid problem som är relaterade till det praktiska arbetet. 

 

”Jag har jättesvårt att se hur jag skulle vända mig till dem. Det känns bättre 

att ta det med någon som är insatt i arbetet. Det blir en organisatorisk fråga 

på ett annat sätt, när det egentligen handlar om att det är en viss komplexitet 

eller något annat som felar som egentligen är mer specifik för situationen.”
12  

 

Vid tillfällen där det kunde finnas medarbetare som hade problem med rådande chef, berättar 

en respondent att ett lösningsförslag är att låta personal från HR-avdelningen samtala med 

berörda medarbetare, vilket enligt dennes erfarenhet inte brukar vara tidskrävande men 

effektivt. Detta tillvägagångssätt kan även utföras vid frågor angående överbelastning. 

Ytterligare en aspekt som framförs är att frågor som berör medarbetares välmående i ett tidigt 

skede ska framföras till HR-avdelning alternativt till den chef som enhetscheferna rapportera 

till. Linjecheferna bör, enligt respondenten, inte hantera situationen utan handledning av 

högre instans. 

5.2.3 Jämförelser av företag A och företag B  

I båda företagen hävdar respondenter att kommunikation och en nära social kontakt med 

aktörer som är insatta i arbetet är viktigt eftersom det underlättar arbetets process. Detta 

perspektiv har vidarutvecklats i företag B där två chefer hävdar att kommunikationen 

underlättas om det anställs rätt medarbetare med likvärdiga tankar och värderingar eftersom 

detta effektiviserar det situationsanpassade ledarskapet. I de båda verksamheterna hävdas det 

att organisationskulturen består av ett öppet klimat där medarbetare och chefer kan uttrycka 

åsikter och tankar. I företag B får medarbetarna dessutom vara delaktiga i 

förändringsprocesser för att förändringen ska kunna implementeras lättare, sådant agerande 

fanns dock inte uttalat för organisationskulturen i företag A. 

 

Företag A förespråkar en kultur där ett sunt förnuft används av cheferna som en informell 

norm och ska efterföljas vid hantering av problematiska situationer. Cheferna på företag B 
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 Ordet ”medarbetare” ersätter här den ursprungliga texten med hänsyn till respondenternas interna 

anonymitet. 
10

 Ordet ”hen” ersätter här den ursprungliga texten med hänsyn till respondenternas interna anonymitet. 
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 Respondent från företag B. 
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 Respondent från företag B. 
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försöker i sådana situationer även utveckla sina medarbetare så att de kan hantera liknande 

situationer om det återigen skulle uppstå i framtiden.  

 

Båda företagen hävdar att den centrala HR-avdelningen som i båda företagen bildades efter en 

transformation av HR-avdelningen saknar inblick i den operativa verksamheten och kan 

därför inte bidra med en lämplig problemlösning vid behov. På företag A framhävs åsikter om 

att en lokal HR-avdelning hade underlättat den operativa verksamheten eftersom chefen 

ibland kan vara svårtillgänglig. Respondenter på företag B hävdar också att en chef vid 

tillfällen kan anses vara svårtillgänglig vilket kan resultera i att medarbetare distanserar sig 

från chefen. Dock är det enbart en chef på företag B som uttrycker behovet av en lokal HR-

avdelning, de övriga respondenterna hävdar att en HR-avdelning inte bidrar vid problematiska 

situationer i den operativa verksamheten.   

5.3 Frikoppling och mytperspektiv 

Yttre krav från omvärlden kan bidra till att företagen väljer att frikoppla delar av sina 

verksamheter för att uppnå en effektivitet och samtidigt följa de trendiga 

organisationsmodeller som omvärlden förespråkar. De båda företagen har exempelvis en 

central HR-avdelning för att uppnå effektivitet och samtidigt eftersträva ekonomiska fördelar 

för verksamheten. Medarbetarna kan uppfatta den centrala HR-avdelningen som en modell 

ledningen uttrycker är ett bra komplement till rådande standarder inte har implementerats bra 

sätt i den operativa verksamheten. 

5.3.1 Företag A 

I detta företag har det implementerats ett managementverktyg som det råder delade 

uppfattningar om. En del inom verksamheten upplevde att detta verktyg var bättre då det var 

begränsat och endast hade ett fåtal punkter att eftersträva. Idag finns det ungefär 18 

målformuleringar vilket försvårar nyttjandet av detta verktyg samt uppfyllandet av dess mål. 

En respondent säger även att den centraliserade HR-avdelningen på liknande vis kontinuerligt 

utvecklar nya standarder som ska implementeras i den operativa verksamheten. Eftersom 

antalet standarder från HR-avdelningen har blivit fler har de därmed blivit svåra att följa och 

utföra. Detta konstateras av flera respondenter som hävdar att deras intranät med riktlinjer är 

för stort då det är svårt att hitta rätt rutiner för en specifik situation.  

När en svårhanterlig situation uppstår, hänvisar HR-avdelningen till specifika rutiner där 

instruktioner ges till chefen om vad för information som kan delges till medarbetarna samt när 

detta ska ske. En åsikt som delades av flera chefer var att mycket ska vara klart vid en sådan 

situation, för att chefen ska veta vilken information som krävs för att kunna svara på frågor 

som uppstår. Vid krissituationer ansågs det vara bra samt en underlättande funktion att få till 

sig skräddarsydda och färdiga paket från HR-avdelningen som chefen sedan ska förmedla 

vidare till övriga avdelningen. Dock fungerar inte detta tillvägagångssätt i den dagliga 

verksamheten eftersom HR-avdelningens rutiner enbart är utvecklade för krissituationer. 

Respondenter uttrycker att i situationer som kan uppstå i den dagliga verksamheten är det 

chefens uppgift att föra en nära dialog med sina medarbetare.  

Enligt HR-representanten finns det forum där HR-avdelningen tillsammans med andra 

aktörer, exempelvis företagshälsovården, är verksamma för att utforma medel och lösningar 

inför kritiska situationer. Modellerna som utformas är under en kontinuerlig konstruktion, 

vilket underlättar arbetet då dessa är redo att användas vid en kris. Detta möjliggör en snabb 

bearbetning vid val av modell vilket innebär att HR-medarbetaren kan fokusera på den 
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personliga kontakten med cheferna. Samtidigt betonas det att en modell behöver anpassas 

efter enskilda situationer då det inte går att skriva riktlinjer för varje unik händelse. HR-

avdelningen i företaget erbjuder en virtuell tjänst som gav aktörerna i verksamheten 

möjligheten att kontakta dem oavsett tidpunkt under dagen. Dock var en uppfattning att de 

anställda i den virtuella tjänsten på HR-avdelningen inte hade svaret på alla frågor. För en del 

frågor tar det flera dagar innan återkoppling sker vilket kan innebära att problemet inte är 

aktuellt längre.  

”Däremot har de inte svar på alla frågor eftersom de är generalister så kan 

de säga att […] jag ska öppna ett ärende och sen så får vi se när vi kan svara 

på det. Det kan ta allt ifrån tre arbetsdagar till 10 arbetsdagar, men det kan 

vara en akut situation […] Jag behöver veta eftersom det är färskt och 

aktuellt just nu. Jag har inte råd att vänta hela fem dagar […]”
13

 

En central avdelning kan enligt en uppfattning i organisationen få svårigheter att anpassa sina 

svar till respektive situation och avdelning. Vidare kan det därför vara att föredra ett 

situationsanpassat ledarskap från exempelvis en chef. Ytterligare ett alternativ för denna 

situation som framfördes var önskemål om en tydlig vägledning tillgänglig på företagets 

intranät. Företagets HR-representant känner en del av de intervjuade till och berättar om, dock 

har samtliga en mycket vag och otydlig bild om vem denna HR-representant är, var denne 

befinner sig samt vid vilka tillfällen denna kan sökas upp.  

5.3.2 Företag B 

Företaget har en virtuell HR-tjänst men denna nyttjas inte ofta vilket många respondenter 

ansåg berodde på att de inte längre har en specifik HR-representant med insyn i den praktiska 

verksamheten. Den centrala HR-avdelningen kontaktas enbart vid extremfall eftersom flera 

respondenter hävdar att det är chefens uppgift att hantera problematiska situationer 

självständigt. Detta agerande uttrycks som ett situationsanpassat ledarskap där chefen ska 

kunna hanetera olika situationer och olika medarbetare. Ett sådant ledarskap från chefen var 

för majoriteten av respondenterna en självklarhet. Det var även en självklarhet att den centrala 

HR-avdelningen enbart kontaktades vid ovanliga situationer där chefen inte lyckats lösa 

problematiken självständigt, vilket uttrycks av en respondent på följande vis.    

”[…] om en enhetschef inte kan leda sin grupp och inte kan vara proaktiv 

och inte har förstått sina medarbetare hur i hela världen kan en HR-arbetare 

göra det? Det vill säga, en HR är bra som ett stöd för chefen men en HR ska 

inte kunna… om en HR kan lösa situationen bättre än chefen, vad i hela 

världen har vi chefen för? Vad ska hen
14

 göra?”
15

 

Enligt respondenten uppstår problematiken på grund av chefen och dennes chefskap. En HR-

avdelning ska kunna lösa komplex problematik, men det är chefens uppgift att hantera 

vardagliga problem. Som tidigare nämnt fanns det dock en chef som hade erfarenhet av att 

problematik inom den operativa verksamheten kunde lösas snabbare med en lokal HR-

representant som agerade i ett nära samspel med aktörerna i verksamheten. Vidare berättades 

det att om en HR-avdelning hade befunnit sig i närheten av kontoret hade detta underlättat 

kommunikationen mellan leden eftersom HR-medarbetarna då skulle ha en bättre insikt i 

                                                           
13

 Respondent från företag A. 
14

 Ordet ”hen” ersätter här den ursprungliga texten med hänsyn till respondenternas interna anonymitet. 
15

 Respondent från företag B.  
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situationen med de berörda personerna. Dock poängteras det även att det är svårt med en 

stödfunktion i en konsultverksamhet då en sådan verksamhet förlitar sig på kapitalförvärvande 

avdelningar, vilket det konstateras att en HR-avdelning inte är.  

5.3.3 Jämförelser av företag A och företag B 

I företag A förklaras det att det finns ett managementverktyg som inte fungerar eftersom det 

har för många delmål som ska uppnås, från detta perspektiv utför respondenter kopplingar till 

den centraliserade HR-avdelningen som på ett liknande vis utformar standarder och rutiner 

som är svåra att utföra i den operativa verksamheten. Denna problematik med ett stort antal 

standarder från HR-avdelningen uttrycks inte av någon respondent på företag B. 

Respondenterna på företag B prioriterar chefens situationsanpassade ledarskap över riktlinjer 

från HR-avdelningen. För majoriteten av respondenterna är det en självklarhet att chefen ska 

hantera samtliga frågor som uppstår i den dagliga verksamheten. Dock betonar en chef i 

företag B att en lokal HR-avdelning kan vara till stor hjälp även i den dagliga verksamheten.  

I företag A hävdas det av flera respondenter att den centraliserade HR-avdelningen ger 

fördröjda svar, vilket kan innebära att problemen som aktörerna kontaktat HR-avdelningen 

om, inte längre är aktuella när de får svar. Vidare benämns det även att den centrala HR-

avdelningen kan ge generella svar som inte är anpassade efter den aktuella verksamhetens 

förutsättningar. Detta hävdas av respondenterna eftersom de saknar information att det finns 

en lokal HR-representant som hade kunnat erbjuda lokalt anpassade lösningar. Respondenter i 

företag B uttalar ingen problematik om standarder som är utformade av HR-avdelningen. De 

beskriver enbart HR-avdelningen som en stödfunktion till chefen eftersom den inte medför 

ekonomiska vinster, vilket därmed innebär att HR-avdelningen endast kontaktas vid händelser 

som chefen inte kan hantera självständigt.    

Eftersom studiens syfte är att undersöka hur samspelet mellan en chef och en centraliserad 

alternativt decentraliserad HR-avdelning kan ha en inverkan på chefens agerande inom 

personalrelaterade frågor vid stresshantering behövs en djupgående analys. Detta görs med 

hjälp av det empiriska materialet och den teoretiska referensramen för att kunna urskilja 

varför respondenterna på företagen har dessa uppfattningar kring chefernas ageranden och 

HR-avdelningens funktion.  
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6 Analys 

6.1 Standardiseringar och instrumentellt perspektiv 

6.1.1 Kommunikationsled  

Då flera respondenter i båda företagen uttrycker liknande tillvägagångssätt kan dessa 

betraktas som rutinmässiga handlingar, där ett exempel på ett sådant tillvägagångssätt är 

kommunikationsleden. Kommunikationsledet utgörs i företagen av att medarbetarna i första 

hand vänder sig till chefen och endast vid komplexa situationer vänder sig till HR-

avdelningen. Detta kommunikationsled, i både företag A och företag B, innebär att HR-

avdelningen är den sista aktören i ledet att kontakta och det är främst chefens uppgift att 

hantera och lösa problematiska situationer. Kommunikationsledet kan tolkas som ett rationellt 

medel som Christensen et al. (2005) har skrivit om, eftersom det används för att uppnå 

verksamhetens mål och stöds även av organisationens hierarki.  

Brunsson (2000) beskriver ett så kallat direkt intresse som innebär att chefen har personliga 

värderingar till den implementerade standarden. I företag B kan kommunikationsleden i detta 

sammanhang antas vara grundläggande och normaliserade för cheferna vilket därmed visar på 

ett direkt intresse. En efterfråga av en lokal HR-avdelning existerar inte bland medarbetarna 

på företag B då HR-avdelningen inte anses ha någon inverkan eftersom de saknar behörig 

kompetens om den operativa verksamheten. Företag B har således med detta 

kommunikationsled lokaliserat ansvaret till behöriga chefer med befogenhet att lösa 

arbetsrelaterad problematik självständigt. Den virtuella HR-tjänsten har troligtvis utvecklats i 

både företag A och företag B för att underlätta kommunikationen i verksamheterna, vilket 

även Brunsson (2000) framhäver. Han skriver att standardiseringar kan underlätta 

kommunikationen mellan verksamhetens olika avdelningar eftersom det utvecklar de sociala 

aspekterna inom verksamheten. I båda företagen skulle detta även förklara utvecklingen av 

chefernas självständighet och handlingsfrihet då cheferna på eget initiativ kan välja när de ska 

kontakta HR-avdelningen via den virtuella HR-tjänsten.    

Det proaktiva agerandet som respondenter i företag B förespråkar, existerar inte i företag A då 

respondenter i detta företag fokuserar på att lösa ett problem när det väl har skett. I företag A 

är det enbart chefen som ska hantera problematiska situationer dock finns det åsikter bland 

medarbetarna om att en lokal HR-avdelning hade kunnat bidra till en mer effektiv 

problemlösning. Detta kan innebära att tillvägagångssättet i företag A där chefen ska hantera 

svårhanterliga situationer troligtvis inte är normaliserat eller rutinmässigt. 

6.1.2 Chefernas relation till standarder 

Då cheferna i företag B försöker att uppnå verksamhetens mål genom att ifrågasätta hur 

arbetet utförs under pågående möten, försöker de därmed påvisa ett proaktivt arbete. Detta 

framhäver strukturen i arbetssättet vilket innebär att kopplingar kan utföras till Christensen et 

al. (2005) om måluppfyllelse med hjälp av organisationen som ett instrument. Det tolkas som 

att en av cheferna uttrycker en personlig anknytning till detta tillvägagångssätt vilket därmed 

präglas av ett direkt intresse (Brunsson 2000) för de standarder som medför ett proaktivt 

agerande. Vidare betonas även medarbetarnas kunskapsnivå och ansvarsområde som 

väsentliga faktorer i det proaktiva arbetet, vilket kan konstateras vara en del av 

organisationsstrukturen vilket bidrar till verksamhetens måluppfyllelse som Christensen et al. 

(2005) skriver om. Trots att kunskapsnivån i företaget förväntas vara hög finns det en 

efterfråga i företag B angående stöttning från en fysiskt närvarande person i ledande position 
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vid tidspress. Rutinerna som finns vid dessa situationer vägleder således inte aktörerna 

komplett mot den aktuella måluppsättningen. Ledningen i företag B försöker åtgärda detta 

genom att chefen finns tillgänglig i den operativa verksamheten och erbjuder stöd vid behov. 

Organisationen främjar därmed chefernas självständighet över bruket av rutiner vilket leder 

till att cheferna till viss del distanserar sig från HR-avdelningens standarder. Detta agerande 

har även Brunsson (2000) utvecklat där en chef kan prioritera sin självständighet över bruket 

av standarder. I detta sammanhang finns paralleller till Christensens et al. (2005) aspekt att 

aktörerna i en verksamhet ska betrakta organisationen som ett så kallat instrument. Företag B 

kan därmed tolkas använda sina chefer som instrument för att genom detta agerande uppmana 

övriga aktörer inom avdelningen att använda denne som ett verktyg för att uppnå 

verksamhetens mål. Dock kan detta innebära svårigheter för chefen då denne kan finna det 

problematiskt att veta när agerandet ska ske och hur det ska utföras. 

Det finns en chefshandbok i företag B vilket kan tolkas som ett standardiserat hjälpmedel för 

chefen, dock används denna vid ett fåtal tillfällen. I denna verksamhet råder det inte ett lika 

paradoxalt sammanhang eftersom majoriteten av respondenterna i denna verksamhet inte ser 

nyttan av en lokal HR-avdelning som det finns i företag A. Detta kan bero på att cheferna har 

utnyttjat det maktmedel (Thilander 2013) som en centraliserad HR-avdelning medför 

eftersom det innebär ett självständigt ansvar för chefen i den operativa verksamheten. En 

aspekt som styrker detta är då cheferna har utvecklat ett sådant chefskap att de inte känner ett 

behov av att bruka den standardiserade chefshandboken till skillnad från företag A som 

efterfrågar tydliga riktlinjer att följa. Cheferna i företag B har därmed kunnat hantera de olika 

standarderna och prioritera de som är mest väsentliga för avdelningen och dess medarbetare.  

Brunsson (2000) förklarar hur en ledning kan påverka övriga aktörers uppfattning vid 

implementering och bruk av en standard. Han betonar att det inte endast är standarderna som 

har en påverkan på organisationens aktörer utan även organisationens aktörer som har en 

inverkan på standarderna. I företag A konstateras det att det finns rutiner för chefer att 

kontakta HR-avdelningen då de inte kan hantera situationen självständigt, dock uttrycks 

åsikten att cheferna ska lösa det oberoende av HR-avdelningen. Eftersom samtliga chefer som 

granskades på företag A delade denna uppfattning, kan en koppling till Brunssons (2000) teori 

angående ledningens inverkan på standarder utföras. Detta ger en indikation på att ledningen i 

företag A påverkar cheferna samt dess medarbetare vilket därmed kan vara anledningen till 

varför aktörerna inte accepterar den centraliserade HR-avdelningen och därför undviker dess 

medverkan i problematiska situationer. På företag B däremot var inte alla chefer eniga om det 

var chefen som självständigt skulle hantera alla situationer eller om en lokal HR-avdelning 

hade kunnat underlätta. Detta tyder på att aktörerna i verksamheten inte blir influerade på 

samma vis av ledningen som aktörerna i företag A.  

Brunsson (2000) skriver att standarer som är erkända och accepterade kan bli socialt 

tvingande vilket innebär att om majoriteten av aktörerna i en verksamhet godtar en viss 

standard, kan detta medföra svårigheter för en aktör att motsäga den. Ur detta perspektiv kan 

kopplingar utföras till företag A som eftersträvar att en social kontakt mellan cheferna och 

medarbetarna utförs regelbundet eftersom det leder till en bättre kommunikation och samspel 

mellan dem. Detta kan därmed vara anledningen till exempelvis varför alla chefer hävdar att 

problematiska situationer bör hanteras av chefen självständigt utan att kontakta HR-

avdelningen. I företag B har denna socialt tvingande aspekt från Brunsson (2000) 

vidarutvecklats eftersom chefer poängterar att en bra kommunikation och ett förbättrat 

ledarskap uppstår genom att anställa medarbetare med liknande värderingar. Detta agerande 

kan bidra till ett socialt tvingande agerande eftersom medarbetarna utför liknande handlingar, 

eftersom de uttalar ett likartat och rutinmässigt agerande utan att ifrågasätta det. Detta kan 
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bero på att medarbetarna har gemensamma värderingar och tankesätt. Strukturen blir det 

Christensen et al. (2005) benämner som ett redskap, framför allt i företag B där likartade 

värderingar har en viktig betydelse för företaget eftersom aktörerna värderar olika situationer 

på liknande sätt och bidrar till att upprätthålla strukturen i verksamheten.           

6.1.3 Problemlösning 

Det finns synpunkter i företag A om att rutinerna och problemlösning inom organisationen 

kan förbättras genom att HR-avdelningen arbetar direkt med problematiken utan att chefen 

blir involverad. Detta är ett alternativ för att erhålla mer effektivt arbete eftersom chefen inte 

alltid har möjlighet att ge sitt fulla stöd.  Då medarbetare finner att en lokal HR-avdelning 

hade kunnat vara en lättare och mer effektiv problemlösning, kan detta innebära att agerandet 

där chefen självständigt ska hantera problematiska situationer inte anses vara den optimala 

lösningen. I sådana situationer hade HR-avdelningen kunnat lösa det kunskapsgap som 

Brunsson (2000) hävdar kan finnas mellan standarderna och dess aktörer. Detta eftersom HR-

avdelningen kan erbjuda andra lösningsförslag vid en problematik som tidigare inte 

uppmärksammats av cheferna. Det kan dock finnas en svårighet i att uppnå detta agerande på 

grund av den starka acceptans kring det Brunsson (2000) beskriver som chefens 

självständighet över bruket av standarder som finns inom organisationerna.  

Eftersom cheferna prioriterar sin självständiget istället för att kontakta HR-avdelningen kan 

detta bero på de överordnade chefernas agerande, eftersom detta som tidigare nämnt kan 

influera både chefer och medarbetares tankesätt och agerande. Chefens självständighet 

prioriteras även i företag B där majoriteten av respondenterna inte anser att en lokal HR-

avdelning kan bidra till en relevant problemlösning eftersom chefen hävdas ha rätt kompetens. 

Däremot finns det åsikter i båda företagen om att det kan finnas svårigheter för en 

centraliserad HR-avdelning vid problemlösning eftersom HR-medarbetarna inte har insikt i 

den operativa verksamheten och dess förutsättningar.  

6.1.4 Sammanfattning av standardiseringar och instrumentellt perspektiv 

I båda företagen är det chefens uppgift att hantera problematiska situationer som kan uppstå 

vilket även har inneburit att HR-avdelningen är den sista i kommunikationsledet att kontakta. 

Detta har tolkats som ett rationellt tillvägagångssätt (Christensen et al. 2005) vilket 

majoriteten av cheferna i båda företagen har ett direkt intresse (Brunsson 2000) för. När flera 

respondenter på företag A trots detta efterfrågar en lokal HR-avdelning görs tolkningen att 

cheferna där inte lyckats hantera alla situationer på egen hand.  

Då cheferna i båda företagen är de första som ska kontaktas vid problematiska situationer kan 

detta leda till att cheferna påverkar standarderna. Detta eftersom övriga aktörer influeras av 

chefens inställning till standarderna (Brunsson 2000), vilket kan vara en orsak till aktörernas 

inställning för rådande HR-avdelning i båda företagen. Standarder kan således bli socialt 

tvingande eftersom samtliga aktörer förespråkar samma agerande och försvårar för de som 

inte är samstämmiga med kollektivet (Brunsson 2000). En möjlig situation där det kan ha 

uppstått är i företag A där samtliga chefer uttrycker att de undviker HR-avdelningen vid 

problematiska situationer samtidigt som en del av dem betonar att det underlättar att ha 

tydliga riktlinjer och ett nära sammarbete med HR-avdelningen vid svåra situationer. Företag 

B däremot har vidareutvecklat detta perspektiv genom att anställa medarbetare med likartade 

värderingar eftersom detta resulterar i liknande handlingsätt och därmed även tillåter ett 

effektivare ledarskap.  
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6.2 Transformation och kulturellt perspektiv 
6.2.1 Omstrukturering 

De båda företagen förhåller sig till sin rådande kontext på olika vis där aspekter som ekonomi, 

teknologi och kulturella omgivningar värdesätts. Christensen et al. (2005) nämner att detta 

kan innebära begränsningar vid förändringar då den kontextuella bakgrunden har utvecklats 

med organisationerna under en längre tid. Dessa faktorer kan vara betydande för chefens 

ansvarsområde och HR-avdelningens utformande eftersom en centraliserad HR-avdelning 

medför mindre kostnader och därmed en bättre ekonomi för organisationen. Ytterligare en 

fördel med en centraliserad HR-avdelning är att kontakten ändå kan upprätthållas med hjälp 

av en virtuell tjänst. Denna centralisering av HR-avdelningen kan återkopplas till Thilanders 

(2013) så kallade HR-transformation som utvecklas i verksamheter. Struktureringen av HR-

avdelningen i företag A kan kategoriseras utifrån Priens (1979) olika former vid en 

omstrukturering, där HR-avdelningen i företag A är en kombination av centralisering och 

decentralisering vilket innebär att den centrala HR-avdelningen kompletteras med 

personaladministratörer i den operativa verksamheten. Företag B kan dock inte kategoriseras 

ur dessa former efter sin omstrukturering eftersom de har en fullständig centralisering utan 

någon HR-representant i de lokala verksamheterna.  

Då det sker en omställning av HR-avdelningens struktur kan aktörerna i verksamheten hantera 

det på olika vis. Enligt Christensen et al. (2005) kan det uppstå en enighet i organisatoriska 

beslut då genomförandet, oberoende av hur framgångsrikt resultatet är, godtas av 

medarbetarna eftersom tillvägagångssättet är institutionaliserat och starkt accepterat. Detta 

kan innebära att centraliseringen av HR-avdelningen i båda företagen har genomförts 

eftersom det är en legitim och normaliserad struktur bland övriga företag i samhället. Denna 

omstrukturering kan medföra både positiva och negativa effekter för aktörerna inom 

verksamheten, dock är det ofta endast de positiva följderna som uppmärksammas och uttrycks 

av respondenterna i företagen. Negativa aspekter kan dock uppstå för cheferna när de ska 

hantera problematiska situationer självständigt, vilket även påverkar medarbetarna om de inte 

får den hjälp som är nödvändig för att lösa situationen. Detta kan även vara en anledning till 

att medarbetarna i företag A efterfrågar stöd från en decentraliserad HR-avdelning.  

 

I företag A och B ansågs det vara viktigt med öppen kommunikation där samtliga ska ha 

möjlighet att yttra sig till både medarbetare och chef. Det betonas även hur viktigt det är med 

en personlig kontakt, eftersom detta saknas i den virtuella HR-tjänsten kan kopplingar utföras 

till det Thilander (2013) benämner som mjuka förändringar. Detta kan vara anledningen till 

varför HR-transformationen inte blivit accepterad och implementerad i den operativa 

verksamheten. Dock finns det indikationer på att kommunikationen i företag A inte alltid 

fungerat i organisationen då det var många respondenter som saknade eller hade liten vetskap 

om verksamhetens lokala HR-representant.  

6.2.2 Heterogen organisationskultur 

Cheferna på företag B eftersträvar en öppen idékultur för att förbättra och utveckla den 

nuvarande organisationen. Medarbetarna var även med i diskussioner inför förändringsarbeten 

eftersom det underlättade acceptansen av förändringen. På företaget existerar en gemensam 

åsikt bland medarbetare att det vid flera tillfällen kan uppstå stress vid utförande av projekt 

eftersom det är medarbetarens eget ansvar att hantera situationen. Detta kan ses ur en kulturell 

aspekt eftersom aktörerna i verksamheten förespråkar en heterogen kultur där medarbetarna 

själva ska ta eget initiativ. Då fler åsikter möjliggörs framkallar det större potential till 

förändring. Detta indikerar på viljan att främja en kulturell heterogenitet vilket har utvecklats 
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av Christensen et al. (2005) som bidrar till en flexibilitet och kan därmed resultera i olika 

handlingsmönster. Trots att företag B möjliggör för en heterogen kultur är dess förutsättningar 

begränsade eftersom cheferna kontinuerligt eftersträvar att anställa personer med likvärdiga 

värderingar och åsikter. Den kulturella heterogeniteten främjas däremot i företag A där varje 

chef individuellt utgår från sitt sunda förnuft vid problematiska situationer eftersom ingen 

konkret riktlinje finns att tillgå. Detta tydliggörs även av kontorets utformning då chefens 

arbetsplats är åtskild från medarbetarnas.  

 

I båda företagen har det konstateras att anledningen till centraliseringen av HR-avdelningen är 

på grund av att en HR-avdelning inte är ekonomiskt lönsam, vilket styrker Thilanders (2013) 

teori när han beskriver hur en HR-transformation är mer ekonomiskt gynnsam då det medför 

mindre kostnader. Emellertid betonar han även att det kan medföra värdeskapande aspekter 

eftersom chefens lokaliserade personalansvar utgör ett maktmedel som innebär en större 

påverkan i organisationen. I företag B har denna HR-transformation används som ett 

maktmedel då chefen har kunnat utforma sin personalgrupp och välja medarbetare med 

likartade värderingar. I företag A har inte denna HR-transformation nyttjats som ett 

maktmedel för chefen vilket kan förklara den heterogena organisationskulturen då chefen har 

främjat medarbetarna förmåga att använda sitt sunda förnuft. Troligtvis kan detta även 

klargöra varför en lokal HR-avdelning efterfrågas då det inte existerar en generell och 

enhetlig uppfattning om vad som förväntas vid en kritisk situation.  

6.2.3 Homogen organisationskultur 

Då cheferna i företag B genomför rekrytering av medarbetare med likartade värderingar och 

tankesätt har de haft möjlighet att utforma en homogen kultur i sina avdelningar. Det blir även 

tydligt att de försöker främja en homogen kultur då medarbetare och chefer arbetar på en 

kontorsyta som är gemensam, utan specifika kontorsrum för exempelvis cheferna. Vid 

problematiska situationer försöker cheferna på företag B att agera som stöd för att utveckla 

och leda medarbetarna i interna diskussioner så att de kan hantera likartade situationer i 

framtiden. Detta kan även skildras ur Christensens et al. (2005) teori om en stark gemensam 

kultur inom organisationer, som kan medverka till en god intern och extern legitimitet. I 

företag A förespråkar respondenterna att det råder en homogen kultur med likartade tankar 

och värderingar eftersom det finns en generell anda som uppkommer från att aktören ska 

hantera situationer med ett sunt förnuft. Dock är inte en homogen kultur möjlig då den 

generella andan medför ett individuellt agerande, vilket således innebär en heterogen kultur.  

En lokal HR-avdelning är mer efterfrågad i företag A än i företag B där endast en chef 

uttryckte att en sådan organisationsstruktur kan vara fördelaktig. En orsak till detta kan vara 

att medarbetare i företag B har möjlighet till mer stöd från chefen och samtidigt fler tillfällen 

att uttrycka sina åsikter och idéer. Ur Christensens et al. (2005) perspektiv angående en stark 

kultur kan kopplingar utföras då företag B tolkas ha en homogen kultur med stark inre 

legitimitet, utan behov av en externt stöttande funktion. Företag A däremot har en större 

efterfrågan på en stöttande funktion vilket kan bero på den heterogena kulturen som ett 

agerande med sunt förnuft innebär. Dock fanns det även respondenter i företag A som 

betonade att HR-avdelningen betraktades som en extern funktion utan inblick och uppfattning 

av den operativa verksamheten. Problematik som kan uppstå inom kulturen i företag A kan 

vara då de förespråkar att dess medarbetare ska handla efter ett sunt förnuft vilket kan vara 

tolkningsbart för olika individer. Detta kan därför förhindra den så kallade generella anda i 

företaget som respondenterna beskriver eftersom medarbetarna troligtvis agerar individuellt 

beroende på deras tidigare erfarenheter och egenskaper. En lokal HR-avdelning skulle i denna 

situation kunna bidra till en mer homogen kultur och ett likartat tillvägagångssätt eftersom 
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individerna därmed agerar efter HR-avdelningens riktlinjer. Dock kan detta förhindra den 

nuvarande flexibilitet som existerar i verksamheten. Thilander (2013) skriver att en 

centraliserad HR-avdelning kan göra det möjligt för linjechefer att ta beslut inom den lokala 

avdelningen utifrån de förutsättningar som finns i organisationen. Denna aspekt framhävs av 

inställningen hos respondenterna i företag A då de förespråkar den handlingsfrihet som 

existerar när chefen har ett lokaliserat personalansvar. I företag B är denna handlingsfrihet en 

självklar aspekt i verksamheten vilket kan vara en anledning till det starka motståndet av en 

decentraliserad HR-avdelning. 

6.2.4 Sammanfattning av transformation och kulturellt perspektiv 

Då flera aktörer värdesätter en personlig kontakt vid problematiska situationer, resulterar detta 

i att den virtuella HR-tjänsten i båda företagen undviks då den inte tillfredsställer det behov 

aktörerna har till en personlig kontakt. I företag A främjas den heterogena kulturen där chefen 

ska agera efter sitt sunda förnuft, vilket innebär en större handlingsfrihet för dem, vilket 

därmed innebär olika ageranden beroende på chef. Färre fasta rutiner kan således förklara 

varför fler respondenter uttrycker en saknad för en lokal HR-avdelning. Respondenterna i 

företag B har till skillnad från företag A, en homogen organisationskultur med en stark 

gemenskap mellan aktörerna, vilket troligtvis skapats av chefernas agerande att anställa 

medarbetare med likartade värderingar.  

Organisationskulturen i företag B leder till att respondenterna inte har ett behov av en HR-

avdelning, vilken betraktas som en extern aktör. Detta kan bero på att organisationsstrukturen 

influerar cheferna i sitt personalansvar, vilket kan påverka medarbetarnas tankesätt och 

handlingar och därmed bidra till vilken organisationskultur som ska råda i verksamheten.   

6.2.5 Samspel mellan standardiseringar och organisationskultur 

Anledningen till att de båda företagen genomgått en HR-transformation kan vara på grund av 

rådande kontexter. Brunsson (2000) skriver att standarder kan implementeras då verksamheter 

exempelvis har ekonomiska problem och är i behov av riktlinjer, vilket troligtvis kan vara 

anledningen till att företag A har centraliserat HR-avdelningen då de nämner en övertalighet. 

Eftersom företag B befinner sig i en tillväxtfas kan detta däremot betraktas som en handling 

för att minska kostnader i HR-avdelningen och därmed kunna investera i andra delar av 

verksamheten. Detta stärks även av att aktörer i båda företagen beskriver att en lokal HR-

avdelning inte är ekonomiskt lönsam. 

Det kan finnas svårigheter i att använda rationella medel för att påverka organisationskulturen 

eftersom organisationskulturen ofta består av starka traditioner och värderingar. Dock formas 

inte denna kultur främst av aktörernas sociala bakgrund utan präglas av den formella 

strukturen i verksamheten. Kommunikationsleden i båda verksamheterna, där en HR-

avdelning är det sista ledet att kontakta, har tolkats som ett rationellt medel vilken har 

utvecklats utifrån den formella struktur som innebär en centraliserad HR-avdelning med en 

virtuell kontakt. Flera respondenter i båda företagen förespråkar en personlig kontakt vid 

problemhantering, vilket kan vara anledningen till att HR-avdelningen är sista kontakten i 

kommunikationsledet. Enligt Thilander (2013) kan verksamheten välja att distansera sig från 

den centrala HR-avdelningen och den virtuella HR-tjänsten eftersom det innebär en mjuk 

förändring och strider mot deras vanliga tillvägagångssätt med en personlig kontakt. Detta kan 

bero på att de hårda förändringar som Thilander (2013) beskriver är lättare att genomföra då 

de är formella och medför omstruktureringar i organisationen vilket i detta sammanhang 

innebär den centrala HR-avdelningens tekniska funktion.  
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Då det existerar en homogen kultur i företag B kan verksamhetens mål lättare uppnås än vid 

en heterogen kultur eftersom en stor del av aktörerna i den homogena organisationskulturen 

har likartade värderingar och tankesätt. Däremot finns det enligt Christensen et al. (2005) 

begränsningar med en stark homogen kultur eftersom det medför fientlighet för externa 

aktörer och därmed förändringar. Den centraliserade HR-avdelningen kan i detta samband 

betraktas som en extern aktör vilket respondenter i företag B är fientliga mot och vill endast 

kontakta vid nödvändiga situationer. I företag A finns tydliga indikationer på att även den 

heterogena kulturen bidrar till en fientlighet mot HR-avdelningen som en extern aktör. Dock 

framförs det i denna organisation till skillnad från företag B en efterfråga om en lokalt 

placerad HR-avdelning som är integrerad i verksamheten, således som en intern aktör.  

 

Kopplingar kan även utföras till det motstånd som Thilander (2013) skriver kan uppstå i 

verksamhetens resterande funktioner vid en HR-transformation. Detta eftersom 

omstruktureringen enligt Thilander (2013) betraktas som en aspekt av en legitimeringsprocess 

med den externa legitimiteten som främsta prioriteringen. Motståndet brukar framföras med 

olika förklaringar som illustreras med motiv för att det var bättre innan förändringen. Detta 

motstånd framträder tydligt i företag A då flera aktörer uttrycker att en lokal HR-avdelning 

underlättade arbetet vid problemhantering. Troligtvis kan den heterogena 

organisationskulturen vara en bidragande faktor till denna gemensamma åsikt eftersom 

företaget förespråkar att aktörerna handlar efter ett sunt förnuft, vilket resulterar i en svårighet 

för aktörerna att veta vilket tillvägagångssätt som är korrekt. Ett motstånd mot en HR-

transformation har dock inte framförts bland medarbetare på företag B vilket skulle kunna 

bero på att de prioriterar den handlingsfrihet som medförs av transformationen. Möjligtvis kan 

den socialt tvingande acceptansen, som nämndes i det instrumentella perspektivet, vara 

tillräckligt stark för att begränsa de respondenter i företag B som motsäger HR-

transformationen.  

 

Eftersom HR-avdelningen i företag B är styrd av IT-system medför detta att det 

administrativa arbetet blir mer standardiserat och HR-arbetet överlåts till cheferna i den 

operativa verksamheten som en självbetjäningstjänst. Respondenter i både företag A och 

företag B har som tidigare nämnt betonat konsekvenser som kan uppstå då HR-avdelningen 

enbart kan kontaktas via en virtuell tjänst. Framför allt betonas HR-avdelningens bristande 

insyn i den operativa verksamheten när de inte fysiskt befinner sig på kontoren. Detta är 

troligtvis en anledning till att medarbetarna vänder sig till cheferna vid problematiska 

situationer. Eftersom HR-avdelningen saknar en inblick i den operativa verksamheten ser inte 

cheferna hur ett samspel med HR-medarbetare vid problematiska situationer hade underlättat. 

Chefernas uppfattning förmedlas till medarbetarna vilket påverkar deras synsätt på HR-

avdelningens kunskap och kan även ha inverkan på organisationskulturen eftersom en 

överordnad chef enligt Brunsson (2000) kan ha en inverkan på sina medarbetare tankesätt och 

handlingar.  
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6.3 Frikoppling och mytperspektiv 

6.3.1 Yttre legitimitet 

Christensen et al. (2005) skriver om mytperspektivet där yttre krav som exempelvis 

organisationsrecept och organisatoriska modeller förespråkas från omvärlden och kan påverka 

den yttre legitimiteten. Perspektivet kring dessa myter utgörs av utvecklingsprocesser som 

skapas i omvärlden och kan även snabbare implementeras med hjälp av de legitimitetskrav 

som finns. Eftersom respondenter inom både företag A och företag B uttrycker att en lokal 

HR-avdelning inte är ekonomiskt lönsam kan en tolkning göras att detta perspektiv av HR-

transformationen skapar en acceptans bland aktörerna. Den centraliserade HR-avdelningen 

som existerar i båda företagen kan betraktas som en myt eftersom den troligtvis har 

implementerats i företagen på grund av legitimitetskrav från omvärlden.  

Christensens et al. (2005) mytperspektiv kan ha större påverkan inom en organisation än de 

rådande standarderna eftersom ett organisationsrecept som är accepterat och erkänt bidrar till 

förbättrad yttre legitimitet. I företag B kan detta illusteras med den handlingsfrihet som 

cheferna i båda företagen förespråkar vilket innebär en minskad användning av 

verksamhetens standarder. Då ledningen inom en verksamhet anser att det är nödvändigt, kan 

de medvetet skapa organisationsrecept för att möjliggöra standardiserade reformer. Rutinen 

att chefen ska kontakta HR-avdelningen i företag A kan motverka chefens situationsanpassade 

ledarskap, vilket innebär att denne ska hantera situationen självständigt. Detta kan vara en 

medveten handling från ledning i företag A för att erhålla en högre effektivitet i 

verksamheten. Chefernas förändrade handlingssätt blir därmed det Christensen et al. (2005) 

benämner som standardiserade reformer. Reformer kan även enligt Christensen et al. (2005) 

bli certifierade vilket därmed bidrar till en högre acceptans från samhället. Möjligtvis kan 

detta vara anledningen till varför respondenter i företag A till viss del förespråkar den 

centraliserade HR-avdelningen då det medför ett situationsanpassat ledarskap trots att det 

finns ett uttryckt behov av en lokal HR-avdelning. HR-transformationen som en certifierad 

handling kan även vara anledningen till varför chefer i företag B agerar som resurser och 

därmed instrument för medarbetarna vid måluppfyllelse. Chefernas agerande kan tolkas 

erhålla högre acceptans hos medarbetarna än vad den rådande HR-avdelningen har.   

6.3.2 Frikopplade strategier 

Enligt Røvik (1998) bör en organisation frikoppla de modeller som implementeras på grund 

av dess trendighet eftersom dessa inte ska ta över organisationens ledande funktioner. Då 

respondenter i båda företagen väljer att avstå från att använda den virtuella HR-tjänsten kan 

kopplingar göras till Røviks (1998) teori om frikoppling av trendiga modeller. Detta eftersom 

deras processer hävdas vara tidskrävande samtidigt som de saknar insyn i den operativa 

verksamheten. Medarbetarna har valt att distansera sig från HR-avdelningen och deras 

hjälpfunktion, vilket kan tyda på att en frikoppling utförts av medarbetarna eftersom deras 

behov inte tillfredställs av den virtuella tjänst som HR-avdelningen erbjuder.  

Ytterligare en aspekt kan kopplas till Røviks (1998) frikopplingsteori som innebär att en 

modell ska vara utvecklad för att uppfylla effektiviteten i organisationen, samtidigt som det 

bör finns trendiga modeller som bidrar till att stärka den yttre legitimiteten. Detta kan 

återkopplas till den ekonomiska aspekten inom företag A och företag B som kan medverka till 

en kortsiktig effektivitet vilket samtidigt stärker legitimiteten genom den centraliserade HR-

avdelningen. Dock finns en risk att denna kortsiktiga effektivitet leder till en minskad 

effektivitet i ett långsiktigt perspektiv eftersom en centraliserad HR-avdelning möjligtvis inte 

uppfyller effektivitetskraven under en längre tidsperiod. Detta eftersom medarbetarna 
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använder den virtuella HR-tjänsten mindre. Det finns därmed en risk att det kan bli mindre 

effektivt då medarbetarna hävdar att de använder den centrala HR-avdelningens tjänster 

mindre än då HR-avdelningen var decentraliserad. 

En organisation kan enligt Røvik (1998) ha olika verktyg som inte är kompatibla med övriga 

strategier vilket kan innebära att de blir motsägelsefulla gentemot varandra alternativt 

överlappar varandra. Det är chefens uppgift att kombinera verktygen med de förutsättningar 

som finns i den specifika verksamheten (ibid). Detta har även utvecklats av respondenter i 

båda företagen som hävdat att en centraliserad HR-avdelning innebär standardiserade samt 

generella svar vilket medför en handlingsfrihet och ett situationsanpassat ledarskap. Det 

situationsanpassade ledarskapet medför då ett utökat personalansvar för chefen som ska kunna 

hantera och lösa situationer oavsett karaktär. Eftersom det i företag B inte existerar en 

efterfråga av en lokal HR-avdelning kan detta tolkas som en överlappning av chefernas 

situationsanpassade ledarskap över den centraliserade HR-avdelningen. Detta förespråkar 

även Keegan et al. (2012) då han skriver att en nära och personlig kontakt med HR-

avdelningen bidrar till att chefen hanterar sitt personalansvar på ett förbättrat vis.      

Både den centraliserade HR-avdelningen och det situationsanpassade ledarskapet kan som 

tidigare nämnt betraktas som en myt, vilket har utvecklats av Christensen et al. (2005). Dock 

finns det medarbetare i företag A som uttrycker att närvaron av en lokal HR-avdelning hade 

underlättat då det är svårt att uppfylla alla målformuleringar som existerar i företagets 

managementverktyg samt de standarder som den centraliserade HR-avdelningen utformar. 

Det finns även en efterfråga från respondenter i företag A om att få tydliga riktlinjer från HR-

avdelningen då tidigare erfarenheter tyder på att detta underlättar arbetet vid svårhanterliga 

situationer. Dock är det främst vid komplexa eller extrema situationer som detta efterfrågas. 

Respondenter som efterfrågar en tydligare vägledning från HR-avdelningen har möjligtvis 

inte kunskap eller erfarenhet av att styra en grupp medarbetare med hjälp av ett 

situationsanpassat ledarskap och önskar därmed konkreta riktlinjer. I detta sammanhang 

uppstår en paradox då respondenter i företag A förespråkar det situationsanpassade 

ledarskapet som medförs vid en centralisering av HR-avdelningen. Dock efterfrågas en lokal 

HR-avdelningen vilket tyder på att cheferna inte hantera alla situationer som uppstår vilket 

leder till att en frikoppling uppstår.   

Denna frikoppling kan även ha uppstått då managementverktyget i företag A och den centrala 

HR-avdelningens standarder inte är kompatibla med övriga strategier inom verksamheten 

vilket försvårar förverkligandet av dem. Ytterligare en möjlighet till frikopplingen är då 

målformuleringar och standarder blir motsägelsefulla i relation till varandra eller övriga 

strategier i organisationen. Frikopplingen hade troligtvis kunnat hämmas med en lokal HR-

avdelningen då avdelningen kan utveckla standarder som verksamheten är i behov av istället 

för att utforma en stor mängd generella standarder. Standarderna blir då även framställda efter 

den specifika avdelningen vilket kan förhindra att de olika standarderna blir motsägelsefulla 

gentemot varandra.  

En chef i företag B hävdar dock att en lokal HR-avdelning hade underlättat kommunikationen 

mellan avdelningen och aktörerna i organisationen ifall en HR-avdelning hade haft en insikt i 

den praktiska verksamheten och dess kontext. Dock uttrycker majoriteten av respondenterna i 

företag B att de värdesätter denna handlingsfrihet som ett situationsanpassat ledarskap 

medför. Vid arbetsrelaterade frågor är det enligt flera respondenter mindre komplicerat att 

prata direkt med chefen istället för att framföra frågorna till HR-avdelningen. Detta förenklar 

implementeringen av en central HR-avdelning och ökar därmed acceptansen internt då 



  
 

- 36 - 

medarbetarna godtar chefens rekommendationer om de positiva aspekterna som en central 

HR-avdelning medför.   

Trots att HR-avdelningen försöker utföra ett förebyggande arbete genom att kontinuerligt 

utforma medel och lösningar inför kommande problematiska situationer, är respondenterna i 

företag A inte medvetna om stödet från HR-representanten. Detta styrks även av HR-

avdelningens konstaterande om att de skapar möten där de erbjuder stöd för cheferna då detta 

behövs, vilket respondenterna inte är medvetna om. Detta kan tolkas som en legitim handling 

ur Christensens et al. (2005) mytperspektiv, där verksamheten troligtvis försöker behålla sin 

interna legitimitet med en HR-representant som är kvar i den operativa verksamheten efter 

HR-transformationen. Då medarbetarna har en virtuell HR-tjänst och samtidigt inte är 

medvetna om HR-representanten i den operativa verksamheten, kan en överlappning ha skett 

av den centrala HR-avdelningens funktion över den lokala HR-representanten. Det blir 

därmed ytterligare en frikoppling av de olika strategierna i organisationen.  

6.3.3 Sammanfattning av frikoppling och mytperspektiv 

Yttre krav från omvärlden påverkar vilka organisationsmodeller som en verksamhet väljer att 

implementera, vilket i omstruktureringen utgjorts av en centraliserad HR-avdelning. I båda 

företagen har dock den centraliserade HR-avdelningens rutiner inte implementerats i den 

operativa verksamheten. Detta kan innebära att organisationernas ledning har gjort en 

medveten eller omedveten frikoppling. Det finns även indikationer på att ledningen försökt 

överlappa olika modeller för att både erhålla en yttre legitimitet och samtidigt en förbättrad 

effektivitet. Ett exempel på detta är det situationsanpassade ledarskapet som ska bidra till en 

bättre effektivitet och som överlappar den centraliserade HR-avdelningen som ska medverka 

till en yttre legitimitet.    

6.3.4 Samspel mellan frikoppling, transformation och standardiseringar  

Som tidigare nämnt har den centraliserade HR-avdelningen i båda företagen tolkats vara en 

myt eftersom den är genomförd till förmån för den yttre legitimiteten och kan därmed 

betraktas som en trendig organisationsmodell som uppfyller omvärldens krav. Då 

respondenterna betonar de fördelar som finns med en centraliserad HR-avdelning utan att 

nämna negativa konsekvenser som kan uppstå, kan denna organisationsstruktur betraktas som 

en standardisering.  

 

I båda företagen har en distansering gjorts av aktörerna från den virtuella HR-tjänsten, detta 

kan bero på att tjänsten implementerats på grund av att det är en trendig organisationsmodell 

som utvecklar en yttre legitimitet för organisationen. I företag A väljer aktörerna att distansera 

sig från HR-tjänsten eftersom de hävdar att den centrala HR-avdelningen saknar insyn i den 

operativa verksamheten och de har därför inte de svar som krävs för att lösa problematiken. 

Även aktörer på företag B har uttryckt liknande åsikter angående att en bristande insikt i den 

operativa verksamheten från HR-medarbetare leder till en distansering från HR-avdelningen. 

En annan möjlig anledning till denna distansering som utförts av aktörerna kan bero på att en 

centraliserad HR-avdelning inte innebär en personlig kontakt, denna kontakt har betonats vara 

värdefull av flera respondenter i båda företagen. Detta kan vara anledningen till varför 

aktörerna har ett motstånd till den virtuella HR-tjänsten som har utvecklats vid HR-

transformationen.  
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6.4 Sammanfattning 

Kommunikationsleden i företag A och företag B som innebär respondenternas 

tillvägagångssätt vid problematiska situationer har tolkats som det Christensen et al. (2005) 

benämner som ett rationellt medel. Detta led motiveras eftersom en personlig kontakt med 

chefen prioriteras över en virtuell kontakt med HR-avdelningen. I företagen, specifikt i 

företag B, har cheferna med ett situationsanpassat ledarskap utvecklat ett så kallat instrument 

som Christensen et al. (2005) skriver att medarbetarna ska nyttja för att uppnå måluppfyllelse.  

Med en centraliserad HR-avdelning skapas ett maktmedel för chefer i den operativa 

verksamheten då det frigör mer handlingsfrihet för beslut och agerande i den aktuella 

avdelningen. Dock är det endast cheferna i företag B som har utnyttjat detta vilket kan vara 

orsaken till varför fler respondenter efterfrågar en lokal HR-avdelning på företag A. 

Chefernas handlingsfrihet prioriteras i båda företagen över användandet av standarder. Dock 

har det uppstått en frikoppling (Røvik 1998) i företag A där cheferna hävdar att 

handlingsfriheten är uppskattad och priorterad trots att ett behov av lokal HR-avdelning 

existerar bland aktörerna i avdelningen. Detta skulle kunna bero på att företagsledningen har 

skapat ett organisationsrecept för att möjliggöra en standardisering (Brunsson 2000) av det 

situationsanpassade ledarskapet för att nå en högre effektivitet i verksamheten. 

Förhoppningen med detta agerande är troligtvis att organisationsreceptet som en standard är 

förespråkad i omvärlden och kan skapa en acceptans från företagets aktörer.    

Respondenternas tankesätt och handling kan påverkas av chefens egen inställning vilket enligt 

Brunsson (2000) kan influera accepterandet av befintlig organisationsstruktur. Då aktörerna i 

verksamheten hanterar situationer utifrån denna inställning har det därför en inverkan på den 

rådande organisationskulturen. Eftersom en sådan påverkan kan upplevas socialt tvingande 

enligt Brunsson (2000) kan det vara svårt för en enskild aktör att frångå den förespråkade 

inställningen till organisationsstrukturen.         

Aktörer i båda företagen väljer att distansera sig från den virtuella HR-tjänst som finns 

tillgänglig. Möjligtvis beror det på att denna tjänst enbart blivit implementerad eftersom det är 

en trendig modell som enligt Røvik (1998) genererar yttre legitimitet för verksamheten. 

Aktörerna i företag A väljer att distansera sig från denna tjänst eftersom den centrala HR-

avdelningen inte har någon insyn i verksamheten och därför inte kan bidra med svar som är 

utformade för den specifika avdelningen. Detta liknar även förklaringen från företag B där 

aktörerna hävdar att saknaden av en HR-medarbetare som är insatt i den operativa 

verksamheten bidrar till en distansering från HR-avdelningen. Ytterliggare en aspekt till 

varför aktörerna i företagen har valt att distansera sig från den centraliserade HR-avdelningen 

kan vara då denna omstrukturering innebär teknisk förändring genom en virtuell kontakt. 

Respondenter i båda företagen har betonat den personliga kontakten och relationen till en 

lokal HR-avdelning, vilket troligtvis kan förklara det motstånd som uppstått mot den virtuella 

kontakt som Thilander (2013) skriver medförs av HR-transformationen.      

 

Den centraliserade HR-avdelningen som existerar i båda företagen har tolkats som en myt 

(Christensen et al. 2005) i ovanstående analyser. Detta eftersom det exempelvis finns 

ekonomiska faktorer som styrker att denna förändring är en trendig organisationsmodell 

Røvik (1998) som har utförts på grund av yttre legitima krav.  Den centraliserade HR-

avdelningen betraktas som en standard (Brunsson 2000) och en följd av detta är att en stor del 

av respondenterna i båda företagen framhäver fördelar som uppstår med denna 

organisationsstruktur utan att betona vilka negativa konsekvenser det kan orsaka.    
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Då företag B medvetet anställer medarbetare som delar likartade värderingar och tankesätt 

kan det finnas svårigheter för dem att skapa den heterogena organisationskultur (Christensen 

et al. 2005) som eftersträvas. Däremot främjas den heterogena organisationskulturen (ibid) i 

företag A av att aktörerna uppmanas till att använda sitt sunda förnuft vid problematiska 

situationer, vilket motverkar deras eftersträvan av en homogen organisationskultur (ibid) med 

en generell anda. Detta förklarar även varför efterfrågan av en lokal HR-avdelning är olika i 

de båda företagen då den homogena organisationskulturen (ibid) i företag B bidrar till en 

negativ inställning för externa aktörer. I företag A kan den heterogena organisationskulturen 

(ibid) på likartat vis förklara varför respondenterna uttrycker ett behov av en lokal HR-

avdelning då chefskapet inte kan ge det stöd som medarbetarna behöver.  

 

Samspelet mellan chef och HR-avdelning kan urskiljas från denna analys där både den 

centraliserade och den decentraliserade HR-avdelningen är avgörande för chefens makt inom 

den operativa verksamheten. Beroende på det rådande chefskapet kan organisationskulturen 

utvecklas mot en heterogen- alternativt en homogen kultur. En heterogen kultur beror 

troligtvis på mindre tydliga riktlinjer från HR-avdelningen eller chefen, vilket kan leda till ett 

behov av en decentraliserad HR-avdelning. Detta innebär att den rådande 

organisationskulturen förutsätter och påverkar aktörernas inställning samt relation till befintlig 

HR-avdelning.  

 

 

 

 

 

  



  
 

- 39 - 

7 Diskussion 

7.1 Chef som åtgärd 

I föregående analysavsnitt framgår det att chefens inställning till HR-avdelningen kan ha en 

avgörande roll för hur övriga aktörer väljer att interagera med den rådande HR-avdelningen. 

Detta påverkar således organisationskulturen i verksamheten. Darling och Heller (2011) 

styrker detta då de i sin studie skriver att en ledares inställning är betydelsefulla vid 

förändringar eftersom dessa förmedlas till medarbetarna och kan därmed påverka deras 

tillvägagångssätt. En viktig aspekt är därför att ledaren är medveten om vad denne förmedlar 

både direkt och indirekt genom sitt handlande (ibid). HR-transformationen (Thilander 2013) 

som togs upp i föregående avsnitt kan vara ett exempel på en förändring där chefens tankar 

kan styra medarbetarnas inställning och därmed interagerandet med HR-avdelningen.    

Utifrån analysen framgår det att aktörerna inom båda företagen prioriterar en personlig 

kontakt framför den virtuella kontakten som erbjuds av den centrala HR-avdelningen. 

Huruvida medarbetarna väljer att rådgöra med chefen eller anser att HR-avdelningen kan vara 

ett bra komplement beror således troligtvis på om HR-avdelningen har möjlighet att ha en 

personlig kontakt.  Detta styrks även av Coulthard (2014) som skriver att linjechefen bör föra 

en dialog med medarbetare där de kan vara öppna och ärliga utan att behöva oroa sig. 

Dialogen kan då utvecklas till ett informellt samtal där chefen kan få information om 

medarbetarens arbetsbelastning och relationer på arbetsplatsen. Genom dessa dialoger kan 

linjechefen identifiera orsaker till varför det uppstår stress på arbetsplatsen bland 

medarbetarna. På detta vis framkommer indikationerna i ett tidigt stadium, för att ett 

förebyggandet arbete ska kunna påbörjas (ibid). Även Spiers (2012) har framfört liknande 

resultat om att en chef behöver bygga sin relation med medarbetarna genom förtroende och 

respekt. Oavsett om det är HR-avdelningen eller chefen som för en dialog med medarbetarna, 

är detta en väsentlig aspekt vid en förebyggande stresshantering där kommunikationen ska 

föras öppet och ärligt med medarbetarna. Då detta exempelvis inte utförs av en chef kan ett 

behov av lokal HR-avdelning uppstå. Det kan dock uppstå problematik om enbart HR-

avdelningen ska föra en dialog med medarbetarna eftersom det blir ett formellt samtal. Då 

chefen kan föra en informell dialog bidrar detta till att problematik lättare uppmärksammas.  

7.2 Stresshanteringssystem som åtgärd    

I båda företagen förespråkas det att chefen ska arbeta genom en personlig kontakt med 

medarbetarna för att, som det beskrivs i företag B, vara proaktiv i sitt arbete. Detta stämmer 

till viss del överrens med de resultat som Nash (2010) har framhävt i sin studie då han skriver 

att det är chefens uppgift att kommunicera med sina medarbetare för att urskilja de anställdas 

arbetsbelastning. Dock hävdar Nash (2010) att detta kan utföras vid implementerandet av 

organisatoriska modeller för att identifiera arbetsbelastningen. Även Urwin (2006) nämner att 

ett system för att underlätta tillvägagångssättet vid problematiska situationer kan vara ett 

medel för organisationen. Sådana handlingssätt är ingenting som nämns i något av företagen, 

dock finns som tidigare nämnt en efterfråga i företag A av en lokal HR-avdelning, vilket har 

tolkats som att chefen behöver ett tydligare stöd vid problematiska situationer. HR-

representanten i företag A nämner däremot att det finns utbildningar för cheferna, vilket både 

Urwin (2006) och Jahanian, Tabatabaei och Behdad (2012) skriver är ett bra tillvägagångssätt 

för att underlätta och utveckla verksamhetens stresshantering.  

Čubranić-Dobrodolac, Denda, Dobrodolac & Marković (2014) förespråkar program som 

chefen kan använda för att arbeta med medarbetarnas psykiska hälsa för att främja 
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stresshanteringen. Då de hävdar att det kan bidra till högre produktivitet och prestation från 

medarbetarna är det märkligt att inte något av företagen i studien har, eller förespråkar ett 

sådant system, utan enbart låter cheferna hantera situationerna efter eget omdöme. Ett 

alternativ till hur dessa skulle utvecklas skulle kunna kopplas till det Laguador (2013) skriver 

att HR-avdelningen ska ha det främsta ansvaret och skapa ett effektivt system med riktlinjer 

för att minska missnöje och ineffektivitet vilket även bidrar till en god stresshantering.     

7.3 HR-avdelning som åtgärd 

I båda företagen har HR-transformationen (Thilander 2013) tolkats vara ett resultat av 

omvärldens krav på implementerandet av en centraliserad HR-avdelning. Denna aspekt har 

även framhävts av Coggburn (2005) som beskriver att centraliseringen av HR-avdelning är ett 

traditionellt och normaliserat val av organisationsstrukturering då det karaktäriseras av ett 

korrekt beslutsfattande. Emellertid betonar han hur denna centralisering kan innebära en 

komplex och begränsad mottaglighet mot den operativa verksamheten. En decentralisering 

däremot anses enligt Coggburn (2005) bidra till ett effektivt arbete där chefen lättare kan 

hantera personalrelaterade frågor när den decentraliserade HR-avdelningen kan fungera som 

stöd. Den tidigare forskning framhäver därmed hur en decentraliserad HR-avdelning i ett 

samspel med chefen kan bidra till en effektiv och operativt anpassad problemhantering. I 

denna studie har det dock tolkats att respondenter i båda företagen upplever att deras 

handlingsfrihet försvinner med en decentraliserad HR-avdelning. Detta innebär att ett samspel 

mellan chefen och en lokal HR-avdelning hade kunnat bidra till en förbättrad 

problemhantering och en förebyggande stresshantering i båda företagen. Detta styrks även av 

Osman, Ho och Galang (2011) som skriver att medarbetarnas arbetsglädje med stor säkerhet 

påverkas positivt av en lokal HR-avdelning.   

7.4 Chef och HR-avdelning i samarbete som åtgärd 

Handlingsfriheten, som tidigare nämnts i analysen, genereras av en centraliserad HR-

avdelning och utgör ett maktmedel för chefen då denne får hantera fler personalfrågor i den 

operativa verksamheten. Enligt Hunter och Renwick (2009) finns en komplexitet vid chefens 

interagerande med sina medarbetare om denne antar rollen som personalansvarig på en 

formell nivå men inte på en informell nivå. Detta kan bero på att det inte finns någon tillit till 

HR-avdelningens riktlinjer i dessa frågor (ibid). I analysen framgår det att cheferna i företag B 

använder makten som medförs vid en centraliserad HR-avdelning. Eftersom de försöker att 

avstå från att kontakta HR-avdelningen och bruket av deras riktlinjer kan detta tolkas som att 

de inte har tillit för den centraliserade HR-avdelningen och dess policys. Den bristande tilliten 

tolkas även kunna finnas i företag A då de undviker en virtuell kontakt och använder deras 

riktlinjer vid få tillfällen. Det kan tolkas som att aktörerna på den operativa verksamheten i 

båda företagen förstår nyttan av att använda HR-avdelningens resurser, men enbart när detta 

kan ske på eget initiativ. Detta innebär att cheferna vill behålla kontrollen och makten över 

personalansvaret och de informella samtalen i den operativa verksamheten och väljer således 

att distansera sig från HR-avdelningen. Detta eftersom en decentraliserad HR-avdelning 

hävdas kunna ta över kontrollen vid informella samtal och övrig personalhantering som 

cheferna värdesätter och vill behålla.  

Ytterligare en aspekt till att företag A distanserar sig från den centrala HR-avdelningen kan 

vara den problematik som Conway och Monks (2010) skriver kan uppstå då linjechefer blir 

delegerade HR-uppgifter. Problem uppstår då linjecheferna inte delar uppfattning med HR-

avdelningen om vad det kan medföra för ansvar i den operativa verksamheten.  Eftersom 
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chefskapet på företag B har medfört en homogen kultur där aktörerna inte känner ett behov av 

en centraliserad HR-avdelning kan detta innebära att cheferna inte delar HR-avdelningens 

åsikt om vad personalansvaret innebär i den operativa verksamheten. Då flera chefer visar en 

negativ inställning mot HR-avdelningen har det ur analysen framgått att detta även kan 

påverka medarbetarnas uppfattning. Då cheferna inte har samma uppfattning som HR-

avdelningen om vad HR-uppgifterna innebär, kan detta försvåra HR-avdelningens 

förutsättningar för en framgångsrik stresshantering eftersom aktörer i den operativa 

verksamheten kan välja att inte samarbeta med HR-medarbetare. Orsaken till att detta uppstår 

kan vara det som Dewe och O’Driscoll (2002) framför i sin forskning då de skriver att 

stressåtgärder ofta misslyckas eftersom dessa inte implementeras grundligt i företaget struktur 

då problemen enbart hanteras på en ytlig nivå.   

För att förhindra att aktörer i verksamheten distanserar sig från HR-avdelningen skriver 

Watson, Maxwell och Farquharson (2007) att HR-specialister och chefer bör etablera goda 

relationer eftersom det kan skapa större engagemang för chefer vid HR-relaterade frågor. 

Detta kan även bidra till att chefen får en mindre arbetsbörda samt en utvecklad förståelse för 

hur chefen själv kan påverkar HR-arbetet (ibid). Genom att omvandla relationen mellan HR-

avdelningen och chefen till ett partnerskap som Currie och Procter (2001) skriver om, kan 

detta bidra till att cheferna i båda företagen inte längre distanserar sig från HR-avdelningen. 

Detta eftersom det troligtvis inte längre hotar chefernas kontroll över personalrelaterade 

frågor i den operativa verksamheten.  

Darling och Heller (2011) skriver att det finns en komplexitet kring ledarskapet vid 

stressrelaterade frågor eftersom det behövs en djupgående insikt om orsaker till varför 

arbetsrelaterad stress uppstår. Detta innebär att om HR-medarbetare och chefer ska kunna 

utveckla ett partnerskap kräver detta att både chefer och HR-medarbetare är väl insatta i 

verksamhetens problematik, eftersom det annars inte kan bidra med den hjälp som krävs vid 

ett gynnsamt stressarbete.   

Ur ovanstående diskussion har vi erhållit en förbättrad förståelse för vilken påverkan 

samspelen mellan HR-avdelningarna och cheferna har på chefernas agerande vid 

stresshantering i de båda företagen. Analysen i förhållande till tidigare forskning har framhävt 

att cheferna prioriterar den personliga kontakten i informella samtal som de har makt och 

kontroll över i den aktuella organisationsstrukturen med en centraliserad HR-avdelning. Dock 

uttrycker respondenterna att detta kommer att försvåras vid ett nära samarbete med en 

decentraliserad HR-avdelning vilket möjligtvis kan bero på att det finns olika åsikter om vad 

personalansvaret innebär. Den tillit som cheferna har för HR-avdelningen kan även försämras 

på grund av att de centraliserade HR-avdelningarna i nuläget inte är insatta i den operativa 

verksamheten. Chefens inställning till ett samarbete med HR-avdelningen är en viktig aspekt 

eftersom det kan påverka övriga medarbetares handlingssätt och därmed influera 

organisationskulturen. 

 

Med den tidigare forskningen har vi kunnat urskilja att ett partnerskap mellan HR-

avdelningen och cheferna är en viktig faktor för att de ska kunna samarbeta med 

personalfrågor vid stresshantering. Detta eftersom chefen skulle kunna utveckla sitt agerande 

vid stresshantering genom ett sådant partnerskap med HR-avdelningen.  
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8 Slutsats  

Studiens syfte var att granska hur samspelet mellan en chef och en centraliserad alternativt 

decentraliserad HR-avdelning kan influera chefens tillvägagångssätt vid stresshantering. Vid 

en centralisering av HR-avdelningen medförs en handlingsfrihet för chefen vid 

personalfrågor. Detta kan främja stresshanteringen samt upptäckten av stress bland 

medarbetare eftersom chefen ofta är väl insatt i den operativa verksamheten. 

Kommunikationsleden i företagen, som innebär att chefen ska kontaktas först vid svåra 

situationer, har uppstått till följd av HR-avdelningens centralisering. Dock kan det vara svårt 

för chefen att veta hur denne ska hantera detta personalansvar eftersom HR-avdelningen kan 

ha andra uppfattningar om vad detta ansvar innebär vid exempelvis stressfyllda situationer. En 

decentraliserad HR-avdelning skulle också kunna bidra till att finna stressfaktorer i ett tidigt 

skede eftersom de, tillskillnad från en centraliserad HR-avdelning, troligtvis skulle ha insikt i 

den operativa verksamheten. Dock hävdar chefer i denna studie att en decentraliserad HR-

avdelning kan medföra en begränsning av deras makt och handlingsfrihet i den operativa 

verksamheten. Detta kan förklaras av den rådande frikopplingen i båda företagen där cheferna 

väljer att distansera sig från HR-avdelningen. Emellertid finns det i denna studie indikationer 

på att cheferna i företag A kan behöva ett stöd när de ska hantera personalfrågor. Detta 

eftersom medarbetarna hävdar att cheferna inte hinner hantera alla sorters situationer vilket 

kan innebära att personalansvaret inte prioriteras. I de fall det finns chefer som inte kan arbeta 

med en effektiv stresshantering skulle det därför kunna behövas ett stöd av en decentraliserad 

HR-avdelning då detta medverkar till snabbare beslutsfattning och därmed möjlighet till 

tidigare upptäckt av stress.  

I de fall organisationskulturen bidrar till att en decentraliserad HR-avdelning kan 

implementeras, skulle denna eventuellt kunna bidra till att chefens agerande förändras 

eftersom denne får ytterligare kunskap och perspektiv om vad HR-arbete innebär vid 

stresshantering. Den tidigare forskning framhäver även hur en decentraliserad HR-avdelning i 

ett partnerskap med chefen kan bidra till en effektiv och operativt anpassad problemhantering. 

I studien har det dock framgått att cheferna befarar att en decentraliserad HR-avdelning kan 

frånta makten och självständigheten som cheferna på båda företagen värdesätter. I studien har 

det även framgått att vid en centraliserad HR-avdelning medförs en självständighet och en 

handlingsfrihet för chefen, vilket kan försvåra situationen alternativt underlätta den, beroende 

på chefens tillvägagångssätt.  

Vad som påverkar hur en chef vid stresshantering använder sig av stöd från HR-avdelningen 

förefaller ha sin grund i den rådande organisationskulturen. De båda företagen som har 

analyserats i denna studie visar en tydlig indikation på att det är cheferna som skapar och 

främjar organisationskulturen som existerar i verksamheterna. Chefernas inställning påverkar 

övriga aktörer i de operativa verksamheterna vilket medför en homogen- eller heterogen 

organisationskultur. Detta bidrar till att organisationskulturen kan förändras beroende av hur 

chefen genom sitt agerande influerar sina medarbetare. Utifrån den gjorda analysen framhävs 

det att majoriteten av cheferna i båda företagen uttrycker hur en centraliserad HR-avdelning 

saknar insyn i den operativa verksamheten vilket innebär att cheferna föredrar att hantera det 

självständigt och väljer därmed att kontakta HR-avdelningen i sista led. Det kan vara en stor 

frihet för chefer som kan avsätta tid för att prioritera det, vilket kan vara positivt för 

medarbetarna och bidra till en gynnsam stresshantering eftersom chefen då troligtvis har en 

bra inblick i den operativa verksamheten. Dock har det framgått både i denna studie och i 

tidigare forskning att många chefer inte alltid har möjlighet att prioritera stresshantering i den 

dagliga verksamheten. Därmed kan ett samspel med en decentraliserad HR-avdelning, eller en 

HR-avdelning som har stor insyn i den operativa verksamheten, bidra till ytterligare kunskap 
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för chefen vilket kan leda till en gynnsam stresshantering. Men för att stresshanteringen inom 

en verksamhet ska fungera, oavsett om det är genom ett situationsanpassat ledarskap eller 

med en decentraliserad HR-avdelning, är det avgörande att organisationskulturen som formas 

av aktörerna i verksamheten främjar en sådan strategi. 

Studiens teoreriska implikationer kan härledas till tidigare forskning som är utförd av Darling 

och Heller (2011) där de framhävt att en ledares tankar är viktiga och denne bör vara 

medveten om detta eftersom de präglar dennes handlingsätt och kan därmed förmedlas till 

medarbetarna i verksamheten och påverka deras tillvägagångsätt. Vår fallstudie har stärkt 

detta då det tydligt har framgått att en chef kan påverka övriga medarbetare i den operativa 

verksamheten och därmed organisationskulturen. I denna studie har det även poängterats att 

kommunikation är ett viktigt verktyg för att underlätta problematiska situationer, där 

personlig och direkt kontakt med medarbetarna är något som flera chefer värdesätter. Vår 

studie styrker därmed forskning utförd av Coulthard (2014) som skriver att en metod för att 

förebygga stress på arbetsplatsen kan vara att använda sig av kontinuerlig kommunikation 

genom dialoger och informella samtal med medarbetare. 

En centraliserad HR-avdelning framförs av Coggburn (2005) som ett traditionellt och 

accepterat val av organisationsstruktur i omvärlden, vilket ofta beror på att det beskrivs 

innebära rätt beslutsfattande i en verksamhet. I vår studie finns flera indikationer i båda 

företagen på att en centraliserad HR-avdelning har utformats som ett legitimit val av struktur.   

Vår studie kommer således att komplettera befintlig forskning. Syftet med studien var att 

granska hur sampelet mellan chef och en centraliserad alternativt decentraliserad HR-

avdelning påverkar chefens agerande vid stresshantering. I vår fallstudie har det framgått att 

det främst är organisationskulturen som påverkar om en HR-avdelnings kunskap och 

uppfattning blir gällande i den operativa verksamheten. Vår studie visar att denna 

organisationskultur är präglad av chefens inställning till HR-avdelningen. Dock framgår det 

även att chefens inställning till organisationsstrukturens utformning påverkas av omvärlden 

krav vilket innebär den yttre legitimiteten, vilket inte har framgått i tidigare forskning.    

Praktiska implikationer som utvecklats av denna studie är att chefer bör vara uppmärksamma 

på att deras inställning till HR-avdelningen, medvetet och omedvetet, kan påverka deras 

agerande och deras sätt att uttrycka sig så att det har en inverkan på övriga aktörer i den 

operativa verksamheten eftersom detta påverkar samtliga aktörers inställning till befintlig HR-

avdelning.  Chefer bör även överväga om de yttre kraven som omvärlden efterfrågar verkligen 

är relevanta och väsentliga för den specifika verksamheten. Överväganden bör även ske kring 

om en centraliserad HR-avdelning med medföljande situationsanpassat ledarskap av chefen är 

det ultimata tillvägagångssättet för verksamheten. Alternativet kan i annat fall vara att chefen 

behöver stöttning från en lokal HR-avdelning som medverkar i den dagliga verksamheten.  

I en organisation som har en decentraliserad HR-avdelning kan en kombination av lokala HR-

medarbetare tillsammans med chefens situationsanpassade ledarskap behövas. Detta för att 

erhålla den effektivitet som en decentraliserad HR-avdelning kan medföra och samtidigt få 

den yttre legitimitet som ett situationsanpassat ledarskap innebär. Resultatet av denna 

kombination främjar en personlig kontakt mellan aktörerna och HR-avdelningen till 

verksamhetens aktörer vilket har efterfrågats och prioriterats av samtliga. Det finns dock 

svårigheter med detta agerande då en centraliserad HR-avdelning är en standardiserad och 

accepterad organisationsstruktur som är svår att frångå eftersom det genrerar yttre legitimitet. 



  
 

- 44 - 

I en centraliserad HR-avdelning behöver cheferna, som bör agera utifrån ett situationsanpassat 

ledarskap, värdesätta en personlig kontakt och informella samtal eftersom dessa är viktiga 

aspekter för att snabbt kunna upptäcka arbetsrelaterad stress bland medarbetarna. För att 

chefen ska ha förståelse för hur ett förebyggande stressarbete ska utföras bör interna 

utbildningar genomföras av kunnig personal, exempelvis HR-medarbetare som sedan tidigare 

har erfarenhet av stresshantering. Dock är det då viktigt att verksamheten är medveten om vad 

HR-medarbetaren kan bidra med, hur denne kan kontaktas och vid vilka tillfällen denne kan 

medverka för att underlätta stresshanteringen.   

8.1 Förslag för vidare forskning 

Denna studie visar att relationen mellan HR-experter och chefer spelar en avgörande roll för 

övriga aktörers inställning och relationen till HR-avdelningen. Då detta är en viktig faktor vid 

frågor om stresshantering bör detta vidareutvecklas i kommande studier. Tidigare forskning 

framhäver ofta chefens egenskaper vid stresshantering men utesluter verksamhetens 

kontextuella betydelse för utfallet av rådande stressarbete, detta bör därför granskas 

ytterligare i framtida forskning.  

I denna studie har det poängterats hur en chefs inställning har en påverkan på 

organisationskulturen vilket därmed influerar den operativa verksamhetens medarbetare och 

deras inställning för en HR-avdelning. I den framtida forskningen bör den kulturella 

betydelsen för chefens hantering av personalansvar vid stressförebyggande arbete 

vidareutvecklas, då det i denna studie finns indikationer på att kulturen är en betydande 

faktor. Vidare forskning bör även utföras om hur HR-medarbetare, som befinner sig i en 

centraliserad avdelning, förmår göra sin kunskap och sina uppfattningar gällande i större 

utsträckning vid beslutsfattande av aktörer i den operativa verksamheten.  
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Bilaga 1 

Intervjuguide  

Tema 1  

 Berätta kort om din roll på företaget. 

Eventuella frågor:  

Hur länge har du jobbat på företaget? 

Hur länge har du jobbat i denna position?  

Har du varit i branschen länge?  

Vad har du för grad av utbildningsnivå?  

Har du jobbat på denna position som du har nu inom andra företag tidigare?  

Tema 2 

 Alla företag har varit med om kritiska situationer där chefen har fått gå in för att 

hantera och styra upp situationen. Kommer du ihåg någon kritisk situation som 

hanterades här på er avdelning, som du blev involverad i? Kan du berätta om 

det? Med kritisk situation menas en pressad eller tidskrävande situation, där 

medarbetare upplevt arbetsrelaterad oro. Exempelvis: ny deadline, konflikter 

mellan medarbetare. 

Eventuella frågor:  

Har tillvägagångssätten utvecklats, hur såg de ut tidigare, förbättring/försämring nu? 

Kan resultatet förbättras, har du egna lösningar på det?  

Har du någon reflektion över ageranden som utfördes? 

 Beskriv vad som är viktigt för dig i en sådan situation.  

Eventuella frågor: 

Tankar kring tillvägagångssätt och resultat? 

Varför är det viktigt för dig i en sådan situation? 

Tidigare erfarenheter kring denna typ av situation? 

 Tycker ni att rådande agerande var rätt i dessa situationer? Systemet eller 

personens agerande som är rätt/fel? 

 

 

 

 

 



  
 

- 49 - 

 

Tema 3 
 

 Situationsfråga: Anta att du uppmärksammar att flera medarbetare har 

minskad produktivitet i sina arbeten och samtidigt verkar bete sig annorlunda än 

normalt, exempelvis nedstämdhet eller irritation. Hur skulle du agera?  

 

 Vilka riktlinjer/policys finns det som du behöver följa?  

 

Eventuella frågor: 

 

Skulle du vilja lägga till någon? Känner du att något fattas i någon av de etablerade 

riktlinjerna? 

 

 Om HR hade varit lokalt, tror du att det hade det förändrat något för er 

verksamhet? 

 

 Idealfråga: hur skulle det ideala arbetssättet vid en sådan här situation se ut? 

Hur står det i relation till hur det ser ut nu?  

Eventuella frågor: 

Finns det möjlighet för dig att påverka dem?  
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