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Sammandrag: 

Inom forskningen kring de prestationshöjande HR-metodernas effekter har fokus 
legat på metodernas koppling till prestation och organisationens resultat, medan de 
anställdas perspektiv har förblivit underrepresenterat i litteraturen. Denna 
avhandlings syfte är att minska detta forskningsgap genom att undersöka de 
prestationshöjande HR-metodernas inverkan på de anställdas upplevda arbetsbörda.  

Den teoretiska referensramen presenterar existerande teoribildning och empirisk 
forskning kring prestationshöjande HR-metoder och deras effekter, samt upplevd 
arbetsbörda och dess konsekvenser. På basis av referensramen förväntades 
prestationshöjande HR-metoder uppvisa ett positivt samband med, och således öka, 
de anställdas upplevda arbetsbörda. För att undersöka sambandet antogs ett deduktivt 
angreppssätt och en kvantitativ enkätstudie utfördes. En webbenkät skickades åt 5000 
medlemmar i det finska servicefacket PAM, av vilka 434 svarade på enkäten, vilket gav 
en svarsprocent på 8,68 %. På det insamlade datamaterialet utfördes korrelations- och 
regressionsanalyser för att undersöka potentiella samband mellan undersökningens 
variabler. 

Undersökningens resultat påvisar ett signifikant, om än svagt, negativt samband 
mellan prestationshöjande HR-metoder och de anställdas upplevda arbetsbörda. 
Således bör avhandlingens hypotes förkastas.  

Studien bidrar till forskning angående de prestationshöjande HR-metodernas effekt 
på de anställda. Resultatet stöder tidigare forskning som funnit prestationshöjande 
HR-metoder vara ömsesidigt fördelaktiga för såväl organisationer som anställda och 
motsäger den kritiska litteratur som hävdar att metoderna leder till en ökad upplevd 
arbetsbörda för de anställda. Baserat på studiens resultat kan företag med fördel 
överväga ibruktagandet av prestationshöjande HR-metoder, utan risk för att detta 
förväntas öka de anställdas upplevda arbetsbörda. 

Nyckelord: Prestationshöjande HR-metoder, upplevd arbetsbörda, 

servicesektorn 
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1 INLEDNING 

Utvecklingen inom både forskningen och företagsvärlden har gått från att betrakta 

människor som en resurs med föga strategiska implikationer, till att anse 

humankapitalet vara en av källorna till hållbara konkurrensfördelar (Wright & 

McMahan, 2011). Via konkurrensfördelar uppnås ett tillstånd vari ett företag kan 

producera en produkt eller tjänst på ett fördelaktigare sätt än dess konkurrenter, vilket 

leder till ett bättre resultat för ifrågavarande företag. I och med insikten om 

humankapitalets potential som en konkurrensfördelsbringande resurs, har intresset för 

länken mellan HR och prestation samt resultat ständigt vuxit (Guest, 2002; Delaney & 

Huselid, 1996).  

De metoder som forskning identifierat som ämnade för att utnyttja den latenta potential 

till utökad prestanda och bättre resultat som humankapitalet besitter har sammanställts 

under ett flertal paraplyrubriker i olika sammanställningar. Den term som används för 

att beskriva dessa inom denna avhandling är ”High performance work practices”, 

förkortat HPWP. Dessa har inom ramen för denna avhandling översatts till 

prestationshöjande HR-metoder. Vad som kallas en prestationshöjande HR-metod är 

inte hugget i sten, utan innehållet i listor av dessa varierar (se exempelvis Murphy, 

Torres, Ingram och Hutchinson, 2018, för en genomgång av litteratur). Typiskt 

definieras prestationshöjande HR-metoder som en koherent sammansättning 

personalledningspraxis vars syfte är att förbättra organisationers resultat genom ökat 

organisationsengagemang och involvering i arbetet och uppnåendet av organisationens 

mål bland de anställda (Kroon, van de Voorde & van Veldhoven, 2009; Sun, Aryee & 

Law, 2007). 

Till följd av ovan beskrivna intresse för länken mellan HR och prestanda har 

prestationshöjande HR-metoder, som en precisering av den allmänna kopplingen av 

HR-metoder till organisatorisk prestanda, varit föremål för ett ökande intresse för 

forskare (Harley, 2002). Merparten av denna forskning fokuserar specifikt på att 

undersöka länken mellan prestationshöjande HR-metoder och företagsresultat (Delaney 

& Huselid 1996). Gemensamt för majoriteten av forskningen är också att den visar 

positiva utfall, både på organisationsnivå och för den enskilda anställda (Kroon, van de 

Voorde & van Veldhoven, 2009). Det finns dock röster som menar att detta unitaristiska 

perspektiv bottnar sig i ett antagande om att de metoder som ingår i de 

prestationshöjande HR-metoderna skulle vara genomgående ”bra” för de anställda, och 

därmed nonchalerar den möjlighet att dessa metoder kunde resultera i även negativa 
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konsekvenser för de anställda (exempelvis Kroon, van de Voorde, van Veldhoven, 2009; 

Harley, 2002; Paauwe, 2009; Delbridge & Keenoy, 2010). De som antar ett kritiskt 

perspektiv på prestationshöjande HR-metoder och det fokus som dominerat forskningen 

kring dessa menar att HR-metoder som har resultathöjning i fokus, alltid kommer att 

leda till intensifiering av arbetet för de anställda, eftersom ”förhöjt resultat” i slutändan 

alltid uppnås genom mera arbete (exempelvis Kroon, van de Voorde, van Veldhoven, 

2009). 

1.1 Problemområde 

Det är allmänt känt att personalledning och strategiska initiativ som är kopplade till HR 

ofta inte åtnjuter samma prioritet och förhållningssätt från beslutsfattare och 

företagsledning som exempelvis sådana som är kopplade till ekonomi eller 

marknadsföring, eftersom de sistnämndas koppling till resultaträkningen är lättare att 

påvisa (Ulrich, 1997). Alltsedan insikten om de anställda som företagets viktigaste resurs 

och källa till konkurrensfördelar utvecklats har personalledningsavdelningar och 

forskare inom ämnet ständigt strävat efter att stärka denna länk mellan HR-metoder och 

företagets resultat. Problemet med utvecklingen och strävan efter att legitimera HR som 

prestationshöjande är att de resulterat i att den aktör som borde vara central för HR som 

ämnesområde, nämligen arbetstagaren, åsidosatts från fokus och ofta reducerats till att 

endast betraktas som en förmedlande faktor mellan HR-metoder och bättre resultat. 

Således har de anställdas perspektiv blivit underrepresenterat i forskning kring 

prestationshöjande HR-metoder. År 1999 menade Guest att den anställda bör 

återinföras till att stå i centrum av denna forskning och i utövande av personalledning 

(Guest, 2002). Allt sedan detta har forskare med jämna mellanrum konstaterat att de 

anställdas perspektiv är underrepresenterat i forskning gällande personalledning, som 

per definition inte borde karaktäriseras av den sortens missförhållande. Exempelvis år 

2008 menade Baptiste att prestationshöjande HR-metoders inverkan på anställda är ett 

föga undersökt område. Samma uppfattning upprepades av Fan, Cui, Zhang, Zhu, Härtel 

och Nyland år 2014, som kallar den ovisshet angående hur prestationshöjande HR-

metoder påverkar de anställdas välmående en ”svart låda”.  

Det kan därmed konstateras att förhållandet mellan prestationshöjande HR-metoder 

och de effekter de ger upphov till hos dem de påverkar, det vill säga de anställda, är ett 

område som bör belysas ytterligare, eftersom det på denna punkt existerar ett 

forskningsgap. Det är detta forskningsgap som denna avhandling ämnar bidra till att 

fylla.  
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Det är inte endast den ovannämnda bristen på forskning inom sagda område som 

motiverar vidare forskning och existensen av denna avhandling, utan även det faktum 

att existerande forskning i syftet att kritiskt granska de prestationshöjande HR-

metodernas inverkan på de anställda har genererat tvetydiga resultat. 

Prestationshöjande HR-metoder har konstaterats korrelera både positivt, negativt och 

neutralt med olika utfall för de anställda. Detta gäller även för förhållandet mellan dessa 

metoder och de anställdas upplevda arbetsbörda (jämför exempelvis Guest, 2002; 

Kroon, van de Voorde, van Veldhoven, 2009). 

Sambandet mellan variablerna har med andra ord påvisats, men karaktären av 

korrelationen mellan dessa har förblivit relativt outforskat och mångtydigt. Ytterligare 

karaktäriseras existerande forskning gällande prestationshöjande HR-metoder av en 

överrepresentation av målgrupper bestående av främst högutbildade respondenter. Det 

faktum att studien för denna avhandling utfördes inom den finska servicesektorn bidrar 

därmed till att utöka nyanserna av forskningen utförd inom ämnesområdet. Vidare 

härstammar existerande forskning främst från anglosaxiska länder (Ogbonnaya & 

Valizade, 2015), vilket innebär att den finska kontexten även kan bidra till att belysa hur 

kontextuella faktorer såsom nationell kultur och institutionell miljö kan inverka på hur 

prestationshöjande HR-metoder påverkar de anställda. Kultur och andra kontextuella 

faktorer är dock inte fokuset för avhandlingen.  

Prestationshöjande HR-metoder behandlas i regel som en enhetlig helhet (noggrannare 

definition följer senare) inom ramen för denna avhandling, men i presentationen av 

resultatet för forskningen och därpå följande delar kommer även de dimensioner som 

denna helhet består av att presenteras och deras enskilda inverkan på den upplevda 

arbetsbördan att kommenteras. Detta för att ge läsaren en så detaljerad bild av 

sambandet som är avhandlingens fokus, samt för att möjligtvis bereda en grund för 

framtida forskning. 

Till följande presenteras syftet med denna avhandling grundligare. 

1.2 Syfte och forskningsfråga 

Syftet med denna avhandling är att öka förståelsen för sambandet mellan 

prestationshöjande HR-metoder och de anställdas upplevda arbetsbörda, det vill säga 

att undersöka om tillämpande av prestationshöjande HR-metoder påverkar de 

anställdas upplevda arbetsbörda och i sådana fall på vilket sätt. 
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För att uppnå detta syfte strävar denna avhandling efter att besvara följande 

forskningsfråga: 

Påverkar prestationshöjande HR-metoder de anställdas upplevda arbetsbörda? 

1.3 Avgränsningar 

Avsikten med avhandlingen är inte normativ, d.v.s. syftet är inte att undersöka om eller 

hur prestationshöjande HR-metoder borde implementeras. Avhandling belyser endast 

förhållandet mellan dessa metoder och de anställdas upplevda arbetsbörda. Vidare finns 

det naturligtvis andra faktorer än prestationshöjande HR-metoder som påverkar 

upplevd arbetsbörda på olika sätt. Detta är ett faktum, men står inte i fokus för denna 

avhandling.  

Samtliga respondenter i samplet för avhandlingens empiriska forskning arbetar inom 

servicebranschen, vilket gör att resultatets generaliserbarhet utanför denna grupp bör 

göras med eftertanke. 

1.4 Definitioner 

I detta kapitel redogörs för vad som menas de begrepp som är centrala för denna 

avhandling. Eftersom i synnerhet prestationshöjande HR-metoder är ett koncept som 

inte definierats entydigt är det viktigt att läsaren ges en holistisk bild av hur detta koncept 

har tolkats inom ramen för denna avhandling. 

Prestationshöjande HR-metoder är ett koncept som är utmanande att definiera och 

greppa, eftersom vad prestera ska anses innebära inte är alldeles entydigt självklart, 

vilket i sin tur leder till svårigheter att definiera vilka metoder som rimligtvis kan 

inkluderas under denna paraplyterm (Boxall & Macky, 2014). För en presentation av 

vilka metoder som historiskt har inkluderats och hur denna sammanställning har 

varierat, se Posthuma, Campion, Masimova och Campion (2013). 

Inom ramen för denna avhandling behandlas prestationshöjande HR-metoder som en 

sammansättning av HR-praxis ämnade att stimulera prestanda på individ- och 

organisationsnivå. Detta eftersträvas genom att skapa förutsättningarna för den 

anställda att påverka sitt arbetssätt, utveckla sina färdigheter och på så sätt uppmuntras 

till att uppnå de mål som organisationen ställt upp. (Appelbaum, Bailey, Berg och 

Kalleberg, 2000) 
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Konkreta exempel på prestationshöjande HR-metoder är: kompensationsmetoder så 

som exempelvis resultatbunden ersättning, arbetets utformning, utbildning, rekrytering, 

metoder för att behålla anställda, utvecklingssamtal, relationen mellan anställda, samt 

befordringar (Posthuma et al., 2013). Enligt Beltrán-Martín, Roca-Puig, Escrig-Tena och 

Bou-Llusar (2008) inkluderar merparten av empirisk forskning inom området fyra 

dimensioner av prestationshöjande HR-metoder: rekrytering för att maximera 

humankapitalets potential, utbildning för att utveckla denna potential, utvärdering för 

att undvika den värsta sortens rutinarbete och erbjuda arbete som i sig själv är 

tillfredsställande, samt monetära och icke-monetära belöningar som upplevs rättvisa 

och motiverande. Inom denna avhandling har följande kategorier av prestationshöjande 

HR-metoder inkluderats: rekrytering, utbildning, involvering, utvärdering, 

kompensation och trygghet. 

Upplevd arbetsbörda: Liksom är fallet beträffande en mängd koncept i vetenskaplig 

litteratur inom forskningsområdet för denna avhandling, existerar det en mängd termer 

som används för att beskriva tämligen likartade fenomen. Detta gör det komplicerat att 

uttyda vad som avses med en viss term från en kontext till en annan. Detta är också fallet 

med konceptet arbetsbörda. Arbetsbörda, arbetskrav, arbetsintensitet och arbetsinsats 

används alla med små nyansskillnader som adjektiv och mätinstrument för att beskriva 

i vilken grad sysslor på vanlig svenska kan kallas "hårt arbete". I denna avhandling 

används i linje med Franke (2015) termen arbetsbörda som en stabil enhet som mäter 

främst arbetsuppgifter per anställd per arbetstimme och även mängden arbetstimmar. 

En höjning av arbetsbördan med hänseende till innehållet av arbetstimmarna kallas 

intensifiering, medan en ökning av mängden arbetstimmar eller minskning av pauserna 

i arbetet kallas extensifiering (Lu, 2009). Inom ramen för denna avhandling behandlas 

dessa sammantaget som förhöjd arbetsbörda.  

Som tidigare konstaterat så beskrivs de negativa effekter som förknippats med 

prestationshöjande HR-metoder som arbetsintensifiering. Franke (2015) kontrasterar i 

sin artikel begreppen intensitet och intensifiering mot varandra och menar att 

huvudskillnaden dessa emellan är att den senare inkluderar den anställdas upplevelse 

av intensiteten. Det kan konstateras att det råder samma förhållande mellan arbetsbörda 

och upplevd arbetsbörda och vidare att intensifiering av arbetet i litteraturen knappast 

någonsin nämns separat ifrån förhöjd arbetsbörda. Även Heery och Noon (2008) 

definierar i sin ordbok över personalledningsvokabulär arbetsintensifiering som 

"processen genom vilken den anställdas förväntade arbetsbörda höjs genom att öka 

mängden uppgifter...". Nyckelordet "förväntade" pekar på att det är den anställdas 



6 
  
 
upplevelse av arbetsbördan som förändras på grund av att den objektivt mätta 

arbetsbördan ökar. Överlag är ”upplevd arbetsbörda” ett mera vedertaget begrepp i det 

svenska språket än arbetsintensifiering och ”upplevd arbetsbörda” intuitivt lättare att 

förstå för en läsare som inte är inkommen i ämnesområdets litteratur. På grund av ovan 

beskrivna orsaker anses arbetsintensifiering och förhöjd upplevd arbetsbörda beskriva 

samma fenomen och används därför som synonymer inom denna avhandling.  

Upplevd arbetsbörda är kopplad till hur den objektiva arbetsbördan upplevs och 

inkluderar graden till vilken de anställda upplever sig kunna hantera arbetsbördan och 

pressen den medför (Groenewegen & Hutten, 1991). Wood och de Menezes (2011) 

föreslår att det är de anställdas upplevelse av det som händer dem på arbetsplatsen som 

starkt påverkar de anställdas attityder, beteende och välmående, till skillnad ifrån någon 

annans beskrivning av kontextuella faktorer på arbetsplatsen (exempelvis objektivt mätt 

arbetsbörda). Det här stämmer bra överens med Lazarus transaktionsteori av stress 

(Lazarus & Folkman, 1984, citerad i Paškvan, Kubicek, Prem och Korunka, 2016) enligt 

vilken stressfaktorer leder till negativ stress då de kognitivt bedöms vara skadliga och 

den som bedömer dem anser sig ha otillräckliga resurser att handskas med 

stressfaktorerna. I kontexten av denna avhandling är det alltså mer relevant att mäta de 

anställdas upplevda arbetsbörda, eftersom det, såsom redogjorts för ovan, är efter att 

den objektiva arbetsbördan som stressfaktor bedömts vara skadlig och resurserna 

otillräckliga som arbetsbördan kan leda till negativa konsekvenser för de anställdas 

välmående. 
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1.5 Struktur 

Den resterande delen av denna avhandling kommer att inledas av en teoretisk 

referensram som redogör för den existerande forskningen inom ämnesområdet och som 

fungerar som grund för hypotesbildningen och 

mot vilken diskussionen av undersökningens 

resultat speglas. Efter referensramen följer en 

presentation av undersökningens metodologi, 

det vill säga tillvägagångssättet som brukats för 

att besvara forskningsfrågan och testa den 

hypotes som ställs upp i slutet av teorikapitlet. 

Därpå följande kapitel redogör för resultatet av 

undersökningen och analyserar detta. 

Avslutningsvis diskuteras detta resultat och dess 

förhållande till referensramen, avhandlingens 

kontribution presenteras och förslag till fortsatt 

forskning ges. Figur 1 sammanfattar 

avhandlingens disposition. 

Figur 1  Avhandlingens struktur 
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2 TEORETISK REFERENSRAM 

Denna del av avhandlingen presenterar den existerande litteraturen om 

prestationshöjande HR-metoder och inverkan av dessa på de anställdas upplevda 

arbetsmängd.  

Merparten av all litteratur föreslår något av följande:  

1. Prestationshöjande HR-metoder medför ömsesidigt fördelaktiga konsekvenser 

för såväl de anställda som organisationen (Appelbaum et al., 2000). 

2. Prestationshöjande HR-metoder ger från de anställdas perspektiv upphov till 

både positiva och negativa effekter, dock så att de positiva effekterna väger upp 

de negativa. De leder alltså till en positiv nettoeffekt, vilket i sin tur leder till 

positiva konsekvenser för organisationen som helhet (Boxall & Macky, 2014). 

3. Prestationshöjande HR-metoder utgör alltid i grund och botten ett manipulativt 

knep för att utnyttja de anställda för vinstmaximering. Genom dessa uppnås 

visserligen prestationsökningar, men på bekostnad av en intensifiering av de 

anställdas arbete (Kroon, van de Voorde, van Veldhoven 2009). 

Det här kapitlet inleds med en ingående allmän presentation av teorin kring 

prestationshöjande HR-metoder: vad de är, vad de uppstått som svar på, vilket syftet 

med dem är, genom vilka mekanismer de antas fylla detta syfte och på basis av vilka 

teorier dessa mekanismer antas existera. Efter ovan beskrivna allmänna presentation 

beskrivs den effekt prestationshöjande HR-metoder funnits ge upphov till inom tidigare 

forskning. Framställningen följer den ovan beskrivna indelningen, det vill säga 

inledningsvis presenteras forskning som funnit eller utgått ifrån att prestationshöjande 

HR-metoder är fördelaktiga för såväl de anställda som den anställande organisationen 

(både punkt 1 och 2 ovan), varefter forskning och teoribildning kritisk till 

prestationshöjande HR-metoder och deras resultat presenteras.  

Efter genomgången av tidigare forskning kring prestationshöjande HR-metoder och 

dessas effekt behandlas kort relevant forskning om upplevd arbetsbörda. 

I slutet av kapitlet presenteras den hypotes som på basis av ovan beskrivna genomgång 

av teori bör ställas upp. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av dess innehåll.  
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2.1 Prestationshöjande HR-metoder 

De flesta forskare verkar vara ense om karaktären av de HR-metoder som anses vara 

prestationshöjande, samt att det förefaller finnas ett synergistiskt samspel dessa 

emellan. Det råder dock såsom nämnts ovan ingen konsensus kring sammansättningen 

av de specifika metoder som inkluderas under detta paraplybegrepp (Beltrán-Martín et 

al., 2008). Posthuma et al. (2013) presenterar i sin litteraturgenomgång 61 olika 

specifika metoder som de fördelat i nio olika kategorier. Denna mångfald av metoder och 

brist på konsensus angående vilka som bör inkluderas i begreppet prestationshöjande 

har resulterat i att det uppstått ett antal olika paraplybegrepp som, då de jämförs med 

varandra, kan konstateras överlappa varandra med avseende på de metoder de 

inkluderar. Prestationshöjande HR-system (eng. high performance work systems) 

betonar hur de olika HR-metoderna samverkar synergistiskt (Fan et al., 2014). 

Involveringsökande HR-metoder (eng. high involvement work practices) lägger 

tyngdpunkten på hur metoderna leder till prestationsökning genom att de anställda 

involveras (Boxall & Macky, 2014). Organisationsengagemangsökande HR-metoder 

(eng. high commitment work practices) betonar i sin tur de anställdas känslomässiga 

förbindelse till arbetet som den faktor som förmedlar prestationshöjningen (se till 

exempel Gallie, Felstead, och Green, 2001). Dessa tre exempel är ingalunda en 

fullständig lista över de paraplybegrepp som uppstått för att representera de HR-

metoder som har för avsikt att leda till prestationsökning. Beltrán-Martín et al. (2008) 

konstaterar att dessa paraplytermer i praktiken kan behandlas som tämligen synonyma.  

Det som är gemensamt för merparten av de olika definitionerna av prestationshöjande 

HR-metoder är att de ofta beskrivs som en sammansättning av HR-praxis som har det 

specifika syftet att genom sin påverkan på de anställda leda till en förhöjd 

prestationsnivå hos dem och i en vidare bemärkelse för de organisationer som de arbetar 

för. Genom dessa metoder strävar arbetsgivaren efter att förse sina anställda med 

utbildning och möjligheter att utvecklas, möjligheter att delta och känna sig inkluderade 

i beslutsfattande, samt incentiv för att prestera (Appelbaum et al., 2000). 

Prestationshöjande HR-metoder ämnar skapa en organisation som inte baserar sina 

metoder för att frambringa önskat resultat på kontroll av arbetskraften, utan på 

involverade, engagerade och bemyndigade (eng. empowered) anställda (Tomer, 2001). 

Syftet med dessa metoder kan kristalliserat uttryckt konstateras vara att uppnå ett 

tillstånd av rättvisa och effektivitet, där kvaliteten av de anställdas arbetsliv förbättras, 

samtidigt som arbetsgivaren uppnår prestationsökningar och högre resultat (Godard, 

2001). Merparten av forskningen kring prestationshöjande HR-metoder föreslår ett 
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systemperspektiv, inom vilket metoderna antas samverka synergistiskt. Med andra ord 

antar de flesta forskare effekten av ett antal metoder i synergi med varandra vara större 

än de enskilda metodernas summerade effekt (Subramony, 2009, citerad i Zhang, 

Akhtar, Bal, Zhang & Talat, 2018).  

Såsom beskrivits i det inledande stycket till detta kapitel råder det ingen konsensus om 

den specifika sammansättningen av HR-metoder som utgör de prestationshöjande 

metoderna, utan en mångfald av olika kategoriseringar med olika tyngdpunkter har 

uppstått. Chuang och Liao (2010), vars variabler för prestationshöjande HR-metoder 

valts att användas i denna avhandling, delar in de prestationshöjande HR-metoderna i 

sex kategorier: rekrytering, utbildning, involvering, utvärdering, kompensation och 

trygghet.  

Prestationshöjande HR-metoder har utvecklats för att ge företaget som tillämpar dessa 

konkurrensfördelar. Man utgår ifrån ett resursbaserat perspektiv, enligt vilket företag 

bör uppnå konkurrensfördelar genom att utveckla resurser som är värdefulla, sällsynta, 

svåra att imitera och oersättliga (Barney, Wright, Ketchen, 2001). Resursen som avses 

utvecklas med hjälp av prestationshöjande HR-metoder till att bli värdefull, sällsynt, 

svår att imitera och oersättlig och därigenom förse företaget med konkurrensfördelar, är 

naturligtvis de anställda. Det som gett upphov till att fenomenet prestationshöjande HR-

metoder utvecklats är förändringar i marknads- och teknologiförhållanden. 

Globaliseringen bidrar till ständigt ökande konkurrens, konsumenterna kräver varor och 

tjänster av allt högre kvalitet och ökad variation i utbudet och informationsteknologiska 

framsteg ger tillgång till flexiblare arbetsmetoder (Ashton & Sung, 2002; White, Hitt- 

Mills & Smeaton, 2004, citerade i Danford, Richardson, Stewart, Tailby & Upchurch, 

2008). Dessa nya förhållanden kräver flexiblare, kunnigare och mer engagerad 

arbetskraft, något som inte kan uppnås med enbart morötter och piskor, såsom kutym 

var i den moderna företagsorganisationens begynnelse i den industriella revolutionens 

efterdyningar.  

Man kan konstatera att det finns en hel del likheter mellan prestationshöjande HR-

metoder och Lean”-filosofin, vars kärna ligger i att eliminera orsakerna till spill och 

uppnå utökad effektivitet genom exempelvis utökad involvering i beslutsfattande för de 

anställda (se till exempel Leite & Vieira, 2015, för en genomgång av Lean-filosofin). 

Metoder som hör till den här filosofin har dock i många fall lett till försämrat 

arbetsvälmående för anställda genom ökad upplevd arbetsbörda och stress. 

Prestationshöjande HR-metoder föreslås vara en vidareutveckling av Lean, ett mera 
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holistiskt angreppssätt som bibehåller de positiva, prestationshöjande effekterna av 

Lean och eliminerar den negativa inverkan av dessa. (Danford et al., 2008) 

Prestationshöjande HR-metoder har, baserat på teorin om planerat beteende (Fishbein 

& Ajzen, 1975, citerad i Huang, Ahlström, Lee, Chen, Hsieh, 2016), föreslagits påverka 

de anställdas färdigheter, motivation, avsikt och möjligheter att bidra till uppnåendet av 

viktiga organisatoriska målsättningar. Prestationshöjande HR-metoder hävdas öka de 

anställdas kunskap, färdigheter och förmågor, göra det möjligt för de anställda att 

använda dessa utökade attribut, samt höja de anställdas motivation att använda dessa. 

(Huang et al., 2016) 

Av den tidigare forskning som belyst de prestationshöjande HR-metodernas påverkan 

och utfall använder de flesta utbytesteorin (eng. social exchange theory) för att beskriva 

de mekanismer genom vilken denna påverkan sker (Messersmith, Lepak, Patel, Gould-

Williams, 2011; Takeuchi, Lepak, Wang, Takeuchi, 2007). Det utbyte som utbytesteorin 

avser är social interaktion parter emellan, i form av tjänster som skapar diffusa, icke-

specificerade framtida skyldigheter för motparten (Blau, 1964). I kontexten av relationen 

mellan arbetsgivare och anställda är utbytesteorin relevant, eftersom en organisations 

överlevnad beror på om de anställdas bidrag är tillräckliga för att ge upphov till de 

motiverande faktorerna från arbetsgivarens sida, vilka i sin tur upplevs som tillräckliga 

från de anställdas perspektiv för att frambringa tidigare nämnda bidrag (March & Simon, 

1958, citerad i Takeuchi et al., 2007). Prestationshöjande HR-metoder är i kontexten av 

utbytesteorin ett verktyg för arbetsgivare i det sociala utbytet till de anställda som, då de 

har avsedd effekt, ger upphov till att de anställda upplever sig som målet för 

uppskattning och erkännande, och som en del i ett socialt utbyte och inte enbart som en 

del av ett kontraktsenligt uppfyllande av skyldigheter (Takeuchi et al., 2007). Eftersom 

de anställda upplever sig vara målet för en tjänst ifrån arbetsgivarens sida kommer de 

enligt utbytesteorin, speciellt från arbetsgivarens perspektiv, att besvara detta genom 

positivt beteende i form av att uppnå arbetsgivarens mål (Messersmith et al., 2011; Sun, 

Aryee & Law, 2007).  

Viss forskning har länkat effekten av prestationshöjande HR-metoder till hur de tillför 

resurser för att hantera krav (Babic, Stinglhamber, och Hansez, 2019; van de Voorde & 

Beijer 2015). Dessa förslag grundar sig exempelvis på Hobfolls teori om bevarandet av 

resurser (eng. conservation of resources) som i kontexten av ett arbetsförhållande 

innebär att de anställda strävar efter att bibehålla och utöka de resurser de upplever 

värdefulla, eftersom förlusten av resurser enligt teorin om bevarandet av resurser är 
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huvudingrediensen i stress (Hobfoll, 2001). Prestationshöjande HR-metoder föreslås 

signalera långsiktigt investerande i de anställda (Sun, Aryee, Law, 2007), i praktiken 

genom att tillföra dem resurser (Huang et al., 2016). Prestationshöjande HR-metoder 

stärker personlig utveckling, låter de anställda lära sig nya färdigheter, eller ger dem 

möjligheten till mer meningsfullt arbete (Loughlin & Mercer, 2014, citerad i Babic, 

Stinglhamber, och Hansez, 2019). Genom att förse de anställda med bland annat dessa 

resurser upplever de anställda en högre grad av kontroll och effektivitet i sitt arbete och 

är motiverade att uthärda även svåra situationer genom vetskapen om att framgång ger 

tillgång till utökade resurser (Babic, Stinglhamber & Hansez, 2019). Individer som har 

tillgång till tillräckliga resurser är också bättre utrustade att hantera stress och upplever 

därför mindre negativa effekter, som exempelvis ökad arbetsbörda (Hobfoll, 2002). Viss 

forskning har fokuserat på de prestationshöjande HR-metodernas kapacitet att tillföra 

anställda en känsla av kontroll och använt Karaseks (1979) modell om arbetsbörda och 

kontroll (eng. demand-control model) för att förklara effekten. Modellens kärna är att en 

ökning av kontroll hos anställda minskar psykologisk stress och låter dem handskas 

bättre med en högre arbetsbörda. Eftersom en grundläggande del av ibruktagandet av 

prestationshöjande HR-metoder innebär ett överlåtande av en viss mån av kontroll till 

de anställda, används den här teorin för att förklara de mekanismer som leder till 

positiva utfall för de anställda med hänseende till deras förmåga att hantera 

arbetsbördan bättre. 

2.2 Effekten av prestationshöjande HR-metoder 

I det här delkapitlet presenteras de effekter prestationshöjande HR-metoder i tidigare 

forskning och teorier beskrivits ha på de anställda. Först presenteras den forskning som 

funnit fördelaktiga eller ambivalenta effekter, därefter den forskning och litteratur som 

funnit negativa effekter eller ställt sig kritisk till metoderna och deras effekter. 

2.2.1 Ömsesidigt fördelaktiga eller ambivalenta effekter av 
prestationshöjande HR-metoder 

Huvudmålet med prestationshöjande HR-metoder är per definition att öka 

prestationsnivån hos det företag eller den organisation som tillämpar dessa. Inom den 

forskning som idkats för att undersöka huruvida detta förhållande existerar kan det 

konstateras råda en någorlunda stark konsensus att så är fallet (se till exempel Becker & 

Huselid, 1998; Appelbaum et al., 2000; Harley, Sargent & Allen, 2010). 

Den fåra av forskning som fokuserar på länken mellan prestationshöjande HR-metoder 

och prestation från ett managementperspektiv, är den dominanta (Appelbaum et al., 
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2000; Boselie, Brewster, & Paauwe 2009; Kroon, van de Voorde, van Veldhoven, 2009) 

och har tämligen entydigt funnit att metoderna fyller det syfte för vilket de tillämpas, 

alltså prestationsökning (Becker & Huselid, 1998; Appelbaum et al., 2000). Dock 

uppstår inte prestationsökningen i ett livlöst vakuum, utan genom att metoderna 

påverkar de anställda som till följd av påverkan presterar bättre.  

Den forskning som utgått ifrån de anställdas perspektiv, granskat den påverkan 

metoderna har på de anställda och konstaterat effekterna vara positiva, kan ganska väl 

delas in i två kategorier. Den första kategorin består av forskning som funnit 

prestationshöjande HR-metoder vara ömsesidigt fördelaktiga för den anställande 

organisationen och de anställda, det vill säga leda till prestationsökningar vilka främjar 

uppnåendet av organisatoriska målsättningar, samt ökar de anställdas välmående. I 

denna litteratur argumenteras för att prestationshöjande HR-metoder leder till 

utveckling av färdigheter, meningsfullare arbete, bättre kompensation, mera inflytande 

över utfört arbete, bättre kommunikation, säkrare anställning, och mera familjevänliga 

åtgärder (Appelbaum et al., 2000). Detta leder i sin tur till kunnig, engagerad och 

bemyndigad (eng. empowered) arbetskraft, som upplever sig uppskattad och finner 

glädje i sitt arbete (Appelbaum et al., 2000). Denna kausala händelsekedja är i linje med 

”engagemangsmodellen” (eng. commitment model, Farias & Varma, 1998), enligt vilken 

ledningen genom att erbjuda de anställda omsorg, utbildning, engagemang och 

psykologisk anknytning på lång sikt framkallar önskade attityder och beteenden. 

Eftersom dessa följder endast är positiva för de anställda, är den allmänna synpunkten 

således inom denna fåra av forskningen att prestationshöjande HR-metoder inte 

resulterar i negativa konsekvenser för de anställda, såsom i tyngre upplevd arbetsbörda. 

Bland de undersökningar som haft för avsikt att undersöka specifikt den effekt 

prestationshöjande HR-metoder har på arbetsbörda eller liknande negativa utfall, finns 

det även en del som funnit ett neutralt (Van Veldhoven, 2005; Vanhala & Tuomi, 2006) 

eller negativt (exempelvis DeJoy, Wilson, Vandenberg, McGrath-Higgins & Griffin-

Blake, 2010) förhållande mellan prestationshöjande HR-metoder och den upplevda 

arbetsbördan. Vanhala och Tuomi (2006) fann det svårt att knyta HR-metoder till 

variationen i de anställdas välmående och att variationen främst förklaras av andra 

arbetsrelaterade faktorer, men att HR-metoder är relativt bra prediktorer av prestation. 

Dejoy et al. (2010) fann i sin longitudinella studie av en personalledningsintervention 

för en mer välmående arbetsplats att interventionen ledde till lägre stress för de anställda 

och bidrog till en buffert som motverkade minskning av välmående. 



14 
  
 
Den andra kategorin av forskning som funnit positiva effekter av prestationshöjande 

HR-metoder består av forskning som funnit att metoderna kan ha både positiv och 

negativ inverkan på de anställda. Det som skiljer denna forskning från den som ställer 

sig kritisk till tillämpandet av dessa metoder är att den föreslår att de positiva effekterna 

uppväger de negativa, vilket således leder till en positiv nettoeffekt för de 

prestationshöjande HR-metoderna ur de anställdas perspektiv. Denna forskning 

beskriver utfallet av implementeringen av prestationsförhöjande HR-metoder som 

bestående av två ömsesidigt motverkande effekter (se t.ex. Boxall & Macky, 2014; 

Ogbonnaya & Valizade, 2015). Man menar att prestationshöjande HR-metoder har en 

positiv effekt på grund av de mekanismer som beskrivits tidigare. Det föreslås i denna 

litteratur att de positiva effekterna motverkas av en annan effekt, intensifieringen av 

arbetet (Ogbonnaya & Valizade, 2015). Ogbonnaya & Valizade (2015) fann exempelvis 

involverandet av de anställda i beslutsfattande ha en positiv effekt på de anställdas 

välmående, medan informationsdelning överraskande uppvisade ett positivt samband 

med arbetsintensifiering. Wood och de Menezes (2001) kommenterar balansgången 

mellan de positiva och negativa effekterna av de prestationshöjande HR-metoderna ur 

de anställdas perspektiv, och menar att de positiva effekterna så som handlingsfrihet och 

kontroll möjligtvis uppväger den utökade arbetsbördan, men att även det motsatta likväl 

kan hända. Även Harley (2002) föreslog i sin studie av data samlat ifrån en nationell 

australiensisk undersökning att positiva och negativa effekter av prestationshöjande 

HR-metoder motverkar varandra. Dock fann han endast svaga signifikanta samband 

mellan prestationshöjande HR-metoder och både positiva och negativa utfall för de 

anställda. Kontextuella faktorer spelade en större roll, och således ifrågasatte resultatet 

både den synpunkt som understöder ett positivt förhållande och den kritiska 

synpunkten. Harley föreslår att prestationshöjande HR-metoder som koncept kunde 

vara ett exempel på en av de många passerande nyckerna inom managementlitteraturen 

(eng. management fads). I sin litteraturgenomgång av 36 kvantitativa studier från 1995 

till 2010 undersökte van de Voorde, Paauwe och van Veldhoven (2012) länken mellan 

prestationshöjande HR-metoder, de anställdas välmående och prestation. De delade in 

de anställdas välmående i tre dimensioner: lycka, hälsa och relationer och fann stöd för 

de prestationshöjande HR-metodernas positiva inverkan på lycka och relationer, vilket 

är i linje med perspektivet på metoderna som ömsesidigt fördelaktiga. De fann dock att 

metoderna påverkade hälso-dimensionen av välmående negativt. Resultatet av deras 

litteraturöversikt föreslår alltså att de prestationshöjande HR-metoderna kunde påverka 

vissa aspekter av de anställdas välmående positivt och andra negativt, vilket stöder 

synsättet på de prestationshöjande HR-metoderna som ledande till motstridiga effekter. 
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Den litteratur som påstår att prestationshöjande HR-metoder har en positiv effekt kan 

alltså förslagsvis indelas i två kategorier: den som funnit endast positiva samband, och 

den som överlag anser metoderna vara av positiv betydelse för de anställda och 

organisationen, men som föreslår att denna effekt motverkas av upplevd 

arbetsintensifiering. Till näst presenteras den litteratur som förhåller sig övervägande 

kritiskt och skeptiskt till de prestationshöjande HR-metoderna. 

2.2.2 Kritik av de prestationshöjande HR-metoderna och deras effekter 

Så som konstaterats i introduktionen till denna avhandling har utvecklingen både inom 

den akademiska världen och företagsvärlden gått från personaladministration till HR 

som förvaltandet och förädlingen av en strategisk tillgång, vital för att uppnå framgång i 

bokföringsmässiga termer.  

Samtidigt som denna utveckling skett så har ett annat paradigmskifte ägt rum. 

Definitionen av vad en frisk, eller välmående individ är, har utvecklats från att 

traditionellt ha inneburit att ett avvikande tillstånd från definitionen motiverar ett besök 

på en hälsocentral, till ett bredare koncept som innefattar upplevd meningsfullhet i 

tillvaron, positiv självbild, och högkvalitativa relationer till medmänniskor (Quick, 

Macik-Frey, & Cooper, 2007).  

Förlikningen av dessa två parallella utvecklingsriktningar, samt utvecklingen från 

kroppsligt till allt mer kunskapsintensivt arbete, kan argumenteras vara det som lett till 

att intresset väckts för hur prestationshöjande HR-metoder, kännetecknade av ett fokus 

på höjandet av prestation på organisationsnivå, påverkar innehållet av denna nya, 

bredare definition av hälsa för den enskilde anställda. Detta har lett till att den anställda 

blivit återinförd i centrum av en del undersökningar inom ämnesområdet HR, så som 

Guest (2002) önskade i den artikel som hänvisats till tidigare i denna avhandling. Dessa 

undersökningar inkluderar även ett antal studier som berör prestationshöjande HR-

metoder (till exempel Kroon, van de Voorde, van Veldhoven, 2009). Typiskt har 

forskning angående prestationshöjande HR-metoder utgått ifrån ett 

managementperspektiv och antagandet att de HR-metoder som ingår i de 

prestationshöjande i regel är ”bra” för de anställda (Kroon, van de Voorde, van 

Veldhoven, 2009). Av det följer att sådan forskning ofta inte kommenterar potentiella 

negativa effekter dessa metoder kan ha på de anställda, eftersom dessa undersökningar 

inte inkluderar variabler som har att göra med metodernas inverkan på de anställda, 

utan endast granskar länken mellan metoderna och potentiell förändring i 

prestationsnivå. Godard och Delaney (2000) framför att en betydande mängd forskning 
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har idkats för att mäta de prestationshöjande HR-metodernas följder ur arbetsgivarens 

perspektiv, medan deras effekt på de anställda först nyligen börjat uppmärksammas, 

trots att kritiska röster fört fram att dessa kunde vara accentuerat negativa. Den 

forskning som antagit ett annat perspektiv och fokuserat på metodernas inverkan på de 

anställda föreslår ofta att det under det tidiga 90-talet uppstod en viss konsensus 

angående prestationshöjande HR-metoders fördelaktighet för såväl organisationer som 

deras anställda (se t.ex. Handel & Levine, 2004), så som har beskrivits i det föregående 

kapitlet. Denna konsensus har lett till att länken mellan prestationshöjande HR-metoder 

och deras förmodade positiva följder för både organisationer och anställda tagits för 

givet i efterföljande forskning (Ramsay, Scholarios och Harley, 2000). Detta har i sin tur 

lett till att den forskning som utgått ifrån denna konsensus strävar efter att påvisa främst 

länken mellan prestationshöjande HR-metoder och prestation (se exempelvis Black & 

Lynch, 2004; Guest, Michie, Conway & Sheehan, 2003), vilken såsom ovan beskrivits 

kunnat påvisas existera. Även viss litteratur som inleds med att betona vikten av 

forskning från de anställdas perspektiv och som säger sig ha för avsikt att bidra till denna 

forskning, kan konstateras vara influerad av denna konsensus angående de 

prestationshöjande HR-metodernas fördelaktiga inverkan på inblandade parter. Till 

exempel Wood och de Menezes (2011:1587) beskriver i inledningen till sin artikel om de 

prestationshöjande HR-metodernas inverkan på de anställdas välmående artikelns syfte 

vara att ”[...] utvidga vår teoretiska förståelse om varför vissa element av 

prestationshöjande HR-system kan öka välmående” [egen översättning]. Att de 

prestationshöjande HR-metodernas effekter ur de anställdas perspektiv inte givits stor 

uppmärksamhet i akademia illustreras väl exempelvis då Murphy et al. (2018) i sin 

litteraturöversikt angående prestationshöjande HR-metoder presenterar de områden av 

vetenskaplig kunskap som kan observeras existera inom forskningsområdet. De hittar 

fyra sådana områden: kunskap om vad prestationshöjande HR-metoder är, kunskap om 

de olika kulturella och industriella kontexter inom vilka prestationshöjande HR-metoder 

används, kunskap angående den inverkan på prestation och organisationens resultat 

som prestationshöjande HR-metoder har, samt kunskap om den ”svarta lådan” mellan 

prestationshöjande HR-metoder och utfallen av dessa för organisationer. Det kan 

konstateras att inget av dessa områden har att göra med de anställdas upplevelse av de 

prestationshöjande HR-metoderna. Det kan också argumenteras för att det för forskning 

kring prestationshöjande HR-metoder och deras effekter på anställda har existerat en 

viss risk för förekomsten av bekräftelsefel, då de allmänt antagits leda till goda resultat 

på alla relevanta fronter. Då perspektivet utbyts från att vara lednings- och 

resultatinriktat i ordets bokföringsmässiga betydelse till att utgå från den anställdes 
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perspektiv och upplevelser, och ta i beaktande möjligheten för även negativ inverkan, 

blir resultaten av forskningen typiskt annorlunda.  

Den litteratur som förhåller sig kritisk till de prestationshöjande HR-metoderna och 

deras effekt på anställda kan indelas i sådan som kritiserar hela konceptet och 

personalledning som helhet, samt sådan baserad på forskningsresultat som påvisar 

metodernas negativa konsekvenser för de anställda. Den först nämnda typen av litteratur 

grundar sig på ideologiska och etiska argument och ifrågasätter främst den moraliska 

försvarbarheten av prestationshöjande HR-metoder och personalledning överlag.  

Eftersom denna avhandling främst befattar sig med den konkreta effekten de 

prestationshöjande HR-metoderna har på de anställdas upplevda arbetsbörda, är 

tidigare litteratur och teoretisering som behandlar dessa av större intresse och relevans. 

Dock presenteras även den kritik som tar ansats i ideologiska och etiska frågeställningar 

för att ge läsaren en djupare förståelse för bredden av den kritik som metoderna har fått. 

Den ideologiskt och etiskt baserade kritiken kan också sägas ta fram de orsaker som 

ligger som grund för de negativa effekter som metoderna konstaterats kunna ge upphov 

till. 

Av den forskning som funnit de prestationshöjande HR-metoder ha negativa effekter på 

de anställda, menar merparten att dessa effekter främst består av att de anställdas arbete 

intensifieras. Kroon, van de Voorde, van Veldhoven, (2009) föreslår att denna 

intensifiering beror på ”utnyttjandehypotesen” (eng. exploitation hypothesis), vilken 

stipulerar att praxis som strävar efter konkurrensfördelar för organisationen kommer att 

göra så på bekostnaden av att de anställdas arbete intensifieras. Ett annat koncept som 

används i kritisk teoribildning och uttrycker ett liknande förhållande är ”ledning genom 

stress” (eng. management by stress), med vilket man vill presentera de 

prestationshöjande HR-metoderna som ett sätt på vilket ledningen kan pressa de 

anställda hårdare och samtidigt minska deras makt och inflytande (Handel & Levin, 

2004). I ett flertal studier har involvering och de anställdas grad av påverkan angående 

hur de utför sitt arbete kunnat påvisas negativt korrelera med välmående (t.ex. Danford 

et al., 2008). Wood och de Menezes (2011) fann involvering ha ett signifikant negativt 

samband med tillfredställelse, fastän författarna ironiskt nog i början av artikeln 

uttrycker dess syfte vara att utvidga förståelsen för varför vissa distinkta element i system 

av prestationshöjande HR-metoder kan höja välmående. De kommenterar detta 

negativa samband vara inkongruent med föreställningen om den glada anställda som 

typiskt beskrivs vara följden av prestationshöjande HR-metoder enligt den unitaristiska 

konsensus som tidigare beskrivits. Det negativa sambandet är snarare förenligt med 
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kritik baserad på arbetsprocessteori som flera av kritikerna baserar sina argument på 

och vars kärna beskrivs senare i denna avhandling. 

Vilka HR-metoder som inkluderas i de prestationshöjande i olika undersökningar 

varierar, men gemensamt för de flesta undersökningar är att de anger graden till vilken 

de anställda ges möjlighet till att använda sitt eget omdöme i sitt arbete vara den 

mekanism som länkar dessa med välmående (Wood & de Menezes, 2011). Detta är 

givetvis kopplat till en viss decentralisering av kontroll och auktoritet från ledningen till 

de anställda. Viss forskning har dock visat att decentraliseringen av kontroll lett till 

negativa konsekvenser för de anställda, så som ökad stress och hårdare kontroll utövad 

av kollegor (Barker, 1993).  Danford et al. (2008) fann en koppling mellan 

organisationsengagemang och stress. Det här menar de att argumenterar emot 

hypotesen om att det skulle leda till lägre stressnivå för de anställda om de i högre grad 

gavs tillfälle att använda eget omdöme i sitt arbete (kärnprocessen för att nå förhöjd 

prestation). De föreslår genomgående i sin artikel att prestationshöjande HR-metoder 

kan ses som en vidareutveckling av Lean-filosofins metoder, med ett mera holistiskt 

angreppssätt jämfört med dessa. De negativa bieffekter som är förknippade med Lean, 

till exempel arbetsintensifiering och högre stressnivåer, borde till stor del kunna 

elimineras genom de mekanismer som är förknippade med prestationshöjande HR-

metoder och som beskrivits tidigare i denna avhandling (Danford et al., 2008). De 

konstaterar dock att hållbarheten av denna tes, som är grundläggande för perspektivet 

på prestationshöjande HR-metoder som ömsesidigt fördelaktiga för anställda och 

arbetsgivare, kan ifrågasättas på basis av resultatet av deras studie, vilket alltså pekade 

mot ett samband mellan prestationshöjande HR-metoder och ökad stress. 

Enligt de kritiska rösterna i diskussionen kring prestationshöjande HR-metoder leder 

dessa till högre upplevd arbetsbörda och ökad stress. En stor del av den kritiska 

litteraturen baserar, antingen explicit eller implicit uttryckt, sin kritik på marxistisk 

arbetsprocessteori (eng. labour process theory) (se till exempel Ramsay, Scholarios och 

Harley, 2000). Detta kritiska synsätt menar att problemet är systemiskt, i och med att 

det alltid är problematiskt att introducera metoder som ämnar öka samarbete, tillit och 

förpliktelse i ett system med kapitalistisk produktion och arbetskraftssubordination 

(Danford et al., 2008). Enligt detta kritiska synsätt delas arbetsplatsens in i en arbetar-

lednings dikotomi som antas ha antagonistiskt motstridiga intressen, vilket leder till 

konflikt (Koski & Järvensivu, 2010). Ledningen strävar efter att uppnå 

organisationsspecifika målsättningar och att maximera vinsten genom att ”utvinna” så 

mycket potentiellt arbete ur arbetarna som möjligt och minimera kostnaderna, medan 
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arbetarna värnar om sina egna intressen, så som arbetsförhållanden, lön och inkludering 

i beslutsfattande (Harley, Sargent & Allen, 2010). De kritiker som använder 

arbetsprocessteorins modell av dynamiken på arbetsplatsen som grund för sin kritik 

menar att prestationshöjande HR-metoder endast är ett verktyg för denna utvinning av 

arbete ur de anställda, det vill säga ett manipulativt sätt att maximera vinst, inte i 

grunden för att inkludera de anställda eller utöka deras autonomi (Ramsay, Scholarios 

och Harley, 2000).  

Denna kritik håller med om de prestationshöjande HR-metodernas länk till 

prestationsökning, men föreslår att denna till skillnad från de positiva effekter 

huvudfåran av all litteratur pekar på, inte uppnås genom genomgående positiv inverkan 

på de anställda, utan i stället genom att de pressas hårdare (Ramsay, Scholarios och 

Harley, 2000). 

Ovan har den kritik presenterats som behandlar de konkreta negativa effekterna som 

kunnat påvisas härstamma från metoderna, samt de argument som används inom den 

kritik som på ideologisk basis kritiserar metoderna för att vara endast ytterligare ett sätt 

att utnyttja arbetskraften effektivare genom att klä arbetsintensifiering i fasader av 

ömsesidig gagn för alla inblandade parter. En sista typ av kritik som delgetts de 

prestationshöjande HR-metoderna tar avstamp i etiken och menar att den moraliska 

legitimiteten av prestationshöjande HR-metoder, och i vissa fall av HR-metoder överlag, 

bör ifrågasättas. Även om den etiska dimensionen av prestationshöjande HR-metoder 

inte är i fokus för denna avhandling, så kommer läsaren att märka att dessa resonemang 

ligger som grund för mycket av kritiken av ideologisk karaktär och att etisk problematik 

kan argumenteras vara det som leder till de effekter som viss forskning rapporterar. 

Således behandlas denna kritik koncist i det följande för att ge läsaren en helhetsbild av 

den kritiska litteraturen (se Greenwood, 2002 för en ingående utläggning om den etiska 

dimensionen). 

Den etiska kritiken ifrågasätter alltså hela konceptet av personalledning och menar att 

termen ”ledning” i detta samband är en eufemism för ”användning”. Greenwood (2002) 

föreslår att betraktandet av de anställda som en resurs träder farligt nära att likställa 

dessa med kontorsmöblemang. Grundläggande frågor angående hur organisationer 

borde agera, rätt och fel, samt att det sätt på vilket anställda leds kan inbjuda till etisk 

granskning, har enligt denna fåra av kritik glömts bort i forskningen kring 

personalledning. Företag bör anses ha positiva skyldigheter gentemot sina anställda och 

inte endast negativa, eftersom det är en skillnad mellan att främja gott för de anställda 
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och att inte orsaka skada, det vill säga förbinda sig till ett moraliskt minimum. Även då 

företag övergår från att endast fokusera på att maximera vinsten för sina ägare till att 

beakta sin verksamhets påverkan på dess olika intressenter, inklusive de anställda, kan 

de anställda ur etisk synvinkel ses på två olika vis: instrumentellt eller normativt. Det 

instrumentella perspektivet har egentligen ingen koppling till etik. Ett företag ser då sina 

anställda som instrument med vilkas hjälp strategiska mål kan uppnås. Det som står i 

fokus i interaktionen mellan organisationen och de anställda är enligt detta synsätt de 

anställdas förmåga att, som svar på organisationens påverkan, påverka organisationen 

genom politiska och marknadsrelaterade mekanismer. Det instrumentella perspektivet 

kan konstateras vara i linje med huvudfåran av forskning kring prestationshöjande HR-

metoder. Det normativa synsättet är ett etiskt perspektiv som bortser från de anställdas 

potential att påverka företaget instrumentellt. Detta perspektiv utgår inte från att 

företagsledningens relation till ägarna skulle ha företräde, utan föreslår istället att 

ledningen bör beakta samtliga intressenters bästa. Således är detta perspektiv en form 

av deontologisk kapitalism baserad på principen att ingen person bör betraktas som ett 

verktyg för att uppnå ett ändamål. Företagets potential att påverka intressenten (de 

anställda) är det som står i fokus. Kritiken mot HR-metoder, speciellt 

prestationshöjande HR-metoder, kan konstateras bygga på detta etiska perspektiv. 

(Greenwood, 2002) 

För att summera så består kritiken mot de prestationshöjande HR-metoderna av 1) 

forskning som funnit dessa ha negativa effekter på de anställda, 2) sådan litteratur som 

på ideologisk grund ansett metoderna vara endast retoriska manipulationsmetoder för 

vinstmaximering på de anställdas arbetsintensifierings bekostnad, samt 3) litteratur 

som ifrågasätter huruvida metoderna är etiskt försvarbara. 

Som beskrivet ovan är arbetsintensifiering, det vill säga en ökad upplevd arbetsbörda, 

den mest typiska negativa effekten de prestationshöjande HR-metoderna funnits kunna 

ge upphov till. Den här effekten beskrivs i följande kapitel. 

2.3 Upplevd arbetsbörda och dess konsekvenser 

I dagens värld präglad av globala marknader med ständigt ökande konkurrens, pressas 

de anställda allt hårdare för att producera produkter och tjänster bättre och snabbare. 

Detta syns exempelvis i den undersökning som Europeiska fonden för förbättring av 

levnads- och arbetsvillkor (2010) gjort och som visar att arbetet ständigt intensifierats 

för europeiska arbetstagare sedan 1970-talet. Denna utveckling är säkerligen en 

betydande faktor i de negativa trender för de anställdas hälsa och förhöjda kostnader för 
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företag och statliga utgifter som Baptiste (2008) tecknar upp i sin forskning kring 

kopplingen mellan de anställdas välmående och prestation. Arbetsbördan har alltså ökat 

kvantitativt mätt, samtidigt som arbetsvälmåendet dalat och stress och psykisk ohälsa 

blivit den vanligaste orsaken till frånvaro från arbetet (Baptiste, 2008).   

Såsom beskrivits i kapitel 1.4 ovan är det simplaste måttet på de anställdas arbetsbörda 

mängden arbetstimmar. Det finns dock en hel del orsaker till att de anställda arbetar ett 

högre antal timmar (Drago, Wooden och Black, 2009) och under lämpliga 

omständigheter kan intensivt arbete vara tillfredsställande (Burke, Singh & Fiksenbaum, 

2010). Därför säger inte den objektiva och kvantitativt mätta arbetsbördan mycket om 

den effekt som denna har på de anställdas välmående. Detta styrks av Hobson och Beach 

(2000) som menar att objektiva mått på arbetsbörda inte är de mest lämpade då 

inverkan på hälsa mäts, utan individernas uppfattning av arbetsbördan är det avgörande 

för att identifiera bördans negativa påverkan på de anställdas psykiska hälsa. Så som 

nämndes i kapitel 1.4 stämmer denna argumentation överens med transaktionsmodellen 

av stress, enligt vilken stressfaktorer leder till negativa utfall efter att de kognitivt 

bedömts vara skadliga och resurserna att hantera dem otillräckliga (Lazarus & Folkman, 

1984, citerad i Paškvan, Kubicek, Prem och Korunka, 2016).  

Konsekvenserna av en hög arbetsbörda kan vara ödesdigra för de anställdas hälsa. 

Arbete under press och förhöjd arbetsbörda är associerat med ökad stress (Boxall & 

Macky, 2014). Kronisk, långvarig stress leder till emotionell utmattning, vilket leder till 

likgiltighet gentemot ens arbete, minskad uppfattning om ens förmåga att utföra sitt 

arbete, och i värsta fall slutligen till utbrändhet (Maslach, 1993). Jacobs och Dodd (2003) 

fann upplevd arbetsbörda vara närmare relaterad till utbrändhet än objektiv 

arbetsbörda.  

Då det kommer till kopplingen mellan de prestationshöjande HR-metoderna och den 

upplevda arbetsbördan finner en stor del av den forskning som specifikt fokuserat på 

denna länk att åtminstone en del av effekten av metoderna är att de ökar den upplevda 

arbetsbördan. Till exempel Kroon, van de Voorde, van Veldhoven, (2009) fann ett 

signifikant förhållande mellan prestationshöjande HR-metoder och emotionell 

utmattning, den mest betydande predicerande faktorn till utbrändhet, helt medlat av 

arbetsintensifiering.  

Rent praktiskt orsakas denna arbetsintensifiering av prestationshöjande HR-metoder 

genom att arbetsgivaren genom dessa tenderar föra över ökat arbetsansvar till de 
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anställda (Kroon, van de Voorde, van Veldhoven, 2009; Ramsay, Scholarios och Harley, 

2000). Ofta bygger argumentationen bakom det antydda kausala förhållandet mellan 

prestationshöjande HR-metoder och deras påverkan på de anställda på tidigare 

beskriven utbytesteori. I linje med denna menar forskare att prestationshöjande HR-

metoder av de anställda uppfattas som medel för av ledningen visad uppskattning, 

investering, erkännande och så vidare, och leder därmed till en känsla av skyldighet att 

återgälda dessa handlingar genom beteende och attityd (van de Voorde & Beijer, 2015). 

Den upplevda skyldigheten att ge något i gengäld till ledningens satsningar leder oftast, 

enligt de kritiska forskarna till ökade insatser i arbetet och således till en ökad 

arbetsbörda, även om ledningens satsningar skulle uppskattas av de anställda (Kroon, 

van de Voorde, van Veldhoven, 2009). Att de prestationshöjande HR-metoderna kan ha 

olika effekter på olika aspekter av de anställdas välmående syns exempelvis i resultatet 

av de litteraturöversiktsartiklar som funnit stöd för positiva samband mellan 

prestationshöjande HR-metoder och speciellt ”lycklighets-dimensionen” av välmående 

bestående av engagemang och tillfredsställelse, samtidigt som de funnit stöd för att 

metoderna samtidigt leder till stressymptom (van de Voorde, Paauwe, van Veldhoven, 

2011). 

2.4 Sammanfattning 

Ovan har den litteratur som behandlat prestationshöjande HR-metoder och deras 

inverkan på de anställdas upplevda arbetsbörda presenterats. Prestationshöjande HR-

metoder är ett paraplybegrepp för metoder som genom synergistisk samverkan antas 

leda till frivilligt högre prestationer av de anställda, genom att överlåta en viss mån av 

kontroll åt de anställda och involvera, engagera och bemyndiga dem (Tomer, 2001). På 

detta sätt har man som avsikt att uppnå organisationsstrategiska mål genom att de 

anställdas arbetsvälmående förbättras, ett tillstånd som gagnar såväl organisationen 

som de anställda. Prestationshöjande HR-metoder kan sägas ha utvecklats för att 

eliminera de sidoeffekter av minskat arbetsvälmående som den 

prestationsökningseftersträvande Lean-filosofin ledde till (Danford et al., 2008). Ingen 

konsensus angående vilka metoder som bör inkluderas i den prestationshöjande 

helheten har uppnåtts, men på basis av tidigare validerad forskning valdes följande 

kategorier att användas i denna avhandling: rekrytering, utbildning, involvering, 

utvärdering, kompensation och trygghet.  

Prestationshöjande HR-metoder har hävdats öka de anställdas kunskap, färdigheter och 

förmågor (Huang et al., 2016) och påverka de anställdas möjligheter, motivation, 
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färdigheter och avsikter att bidra till organisatoriska resultat (Fishbein & Ajzen, 1975, 

citerad i Huang et al., 2016). Prestationshöjande HR-metoder beskrivs i ens stor del av 

tidigare forskning fungera enligt utbytesteorins mekanismer, genom att de ses som 

tjänster som orsakar skyldigheter till gentjänster för de anställda (Messersmith et al., 

2011; Takeuchi et al., 2007). Viss litteratur föreslår att prestationshöjande HR-metoder 

tillför resurser och kontroll, vilket låter de anställda hantera exempelvis stress bättre 

(Babic et al.,2019). Dessa korrelationer bygger bland annat på Hobfolls teori om 

bevarandet av resurser (Hobfoll, 2001) och Karaseks modell om arbetsbörda och 

kontroll (Karasek, 1979). 

Merparten av forskningen kring prestationshöjande HR-metoder har gjorts från ett 

managementperspektiv och utgått från en konsensus om metodernas fördelaktighet för 

såväl organisationer som deras anställda (Handel & Levine, 2004). Den forskningen har 

oftast inte kommenterat metodernas följder ur de anställdas perspektiv, eller rapporterat 

endast positiva effekter som lett till prestationshöjningar och således inte funnit ett 

samband till den upplevda arbetsbördan. Viss forskning har funnit att de 

prestationshöjande HR-metoderna leder till både positiva och negativa utfall för de 

anställda, och menar att dessa effekter motverkar varandra (Boxall & Macky, 2014; 

Ogbonnaya & Valizade, 2015). Förutnämnda forskning föreslår att nettoeffekten av 

denna konflikt är positiv och således gagnar de anställda.  

Den kritiska litteraturen tar i sin argumentation ofta ideologisk avstamp i 

arbetsprocessteorin och problematiken i att introducera metoder för att öka samarbete, 

tillit och engagemang i ett system med kapitalistisk produktion och arbetssubordination 

(Danford et al., 2008). Företag delas in i ledning och arbetare, grupper som inom 

arbetsprocessteorin har antagonistiskt motstridiga intressen (Koski & Järvensivu, 2010), 

vilket leder till att ledningen, enligt detta argumenteringssätt, bör använda sig av olika 

sätt för att utvinna arbete ur de anställda för att nå de mål som är av prioritet för dem 

(Harley, Sargent & Allen, 2010). Således betraktas prestationshöjande HR-metoder som 

ett manipulativt knep som används av ledningen för vinstmaximering, vilka inte i 

grunden har för avsikt att inkludera de anställda, utöka deras autonomi eller resultera i 

andra för den anställda positiva effekter (Ramsay, Scholarios och Harley, 2000). Vidare 

framförs i den kritiska litteraturen etiska argument som hävdar att inkluderandet av de 

anställda i det resursbaserade perspektivet på organisationer träder nära att likställa de 

anställda med kontorsmöblemang, att företag borde anses ha positiva skyldigheter och 

inte endast förbinda sig till ett moraliskt minimum, samt att företag normativt borde 
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beakta sina anställda som värdefulla i sig själv och inte endast i ett instrumentellt 

avseende (Greenwood, 2002).  

Även viss empirisk forskning har funnit de prestationshöjande HR-metoderna ha negativ 

inverkan på de anställdas välmående. De har länkats till högre stress (Danford et al., 

2008; Barker, 1993; Kroon, van de Voorde, van Veldhoven, 2009), sämre välmående 

(Danford et al., 2008), lägre tillfredsställelse (Wood & de Menezes, 2011) och motsäger 

således de positiva effekter huvudfåran av forskningen pekar på. 

Objektiva mått på arbetsbördan är inte de bästa då arbetsbördans inverkan på personers 

välmående skall undersökas (Hobson & Beach, 2000), eftersom skälen till en kvantitativt 

mätt hög arbetsbörda kan variera (Drago, Wooden & Black, 2009). Individens 

uppfattning av arbetsbördan är det avgörande för att identifiera bördans negativa 

påverkan på de anställdas psykiska hälsa (Hobson & Beach, 2000). Upplevd arbetsbörda 

har funnits ha ett starkare samband med utbrändhet än objektivt mätt arbetsbörda 

(Jacobs & Dodd, 2003), vilket passar väl ihop med transaktionsmodellen av stress, enligt 

vilken stressfaktorer leder till negativ stress då de bedömts vara skadliga och resurserna 

att hantera dessa bedömts vara otillräckliga (Lazarus & Folkman, 1984, citerad i 

Paškvan, Kubicek, Prem och Korunka, 2016). Konsekvenserna av en för hög upplevd 

arbetsbörda är ödesdigra för de anställdas hälsa och kan i värsta fall leda till ett tillstånd 

av utbrändhet (Maslach, 1993).  

Forskning som explicit fokuserat på länken mellan prestationshöjande HR-metoder och 

de anställdas välmående, istället för hur eller om metoderna leder till prestationsökning, 

tenderar finna att metoderna har ett samband till en förhöjd arbetsbörda för de 

anställda, ofta även i de fall då de påverkar vissa aspekter av de anställdas välmående 

positivt. Således kan på basis av ovanstående litteraturgenomgång följande hypotes 

ställas upp: 

Hypotes 1: Prestationshöjande HR-metoder ökar upplevd arbetsbörda.  

Figur 2 på följande sida illustrerar hypotesen: 
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Figur 2  Avhandlingens hypotes 
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3 METOD 

I det här kapitlet presenteras och motiveras den metodik som brukats för den forskning 

som utförts för att svara på forskningsfrågan samt testa den hypotes som uppställts och 

presenterats ovan. Figur 3 utgörs av den så kallade ”forskningslöken”, utvecklad av 

Saunders et al. (2016). Löken läses och appliceras med start från dess yttersta skikt inåt 

och illustrerar de olika stadierna i en undersökningsprocess och de områden vilka bör 

tas ställning till för att bäst definiera stegen i denna process. Lagrens innehåll rör sig från 

abstrakt mot allt mer påtagligt, från det yttersta skiktet som utgörs av forskningens 

grundläggande antaganden om hur kunskap skapas, mot det innersta skiktet som består 

av den konkreta datainsamlingsmetoden. Löken beskriver väl den logik och kronologi 

enligt vilken den här avhandlingens forskningsmetodik konstruerats och utförts. 

Följaktligen presenteras och motiveras de val som gjorts angående denna avhandlings 

forskning, med start från lökens yttersta skikt och fortsättande inåt mot dess centrum, i 

det följande. Längs vägen presenteras likaså forskningens målpopulation och kapitlet 

avslutas med att presentera hur forskningens validitet, reliabilitet och etiska integritet 

säkerställts. 

 

Figur 3  Forskningslöken, Saunders, Lewis & Thornhill (2016:164) 
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3.1 Forskningsfilosofi 

Forskningsfilosofi avser ett system av antaganden om hur kunskap skapas. Dessa 

antaganden berör vad som är (ontologi), samt hur vi kan veta vad som är (epistemologi). 

Då dessa antaganden sammansätts till en konsekvent, genomtänkt helhet bildas 

ovannämnda forskningsfilosofi som påverkar varje steg av den forskning som utförs på 

basis av dessa, allt från hur forskningsfrågor utformas till metodologiska val och hur 

resultatet analyseras.  

Den forskningsfilosofi som är förenlig med de antaganden som ligger som grund för hur 

denna undersökning planerats, utförts och hur dess resultat analyserats är 

positivismen. Ett positivistiskt förhållningssätt till forskning är jämförbart med de 

grundläggande antaganden forskare inom naturvetenskaperna agerar enligt. Det som är 

genom linsen av positivism är fakta som kan observeras och mätas med vetenskapliga 

metoder. Forskning som utförs med positivismen som filosofisk grund utmynnar i 

resultat som liknar naturvetenskapliga lagbundna generaliseringar, numeriska och 

kausala förklaringar. Forskaren ser sig som en extern entitet eftersom det undersökta 

fenomenet existerar separat ifrån dennas tolkning. På detta sätt ämnar forskaren hålla 

forskningen fri från värderingar och så objektiv som möjligt. (Saunders, Lewis & 

Thornhill, 2016) 

Den här avhandlingens undersökning tar avstamp i att förhållandet mellan dess 

oberoende och beroende variabler existerar och kan identifieras, undersökas och mätas 

som det existerar, vilket ger upphov till lagbundenheter och kausala förklaringar som 

liknar dem i naturvetenskaperna. Utgångspunkten för det praktiska angreppssättet av 

undersökningen reflekterar även antagandet att verkligheten går att observera och mäta 

som den existerar och bör så göras med minsta möjliga inblandning av värderingar och 

subjektiv tolkningsmöjlighet ifrån forskarens sida. Sålunda kan den bakomliggande 

forskningsfilosofin konstateras vara positivistisk. Detta kan observeras ha påverkat den 

resterande delen av den här avhandlingen både vad gäller forsknings- och 

analysmetoder. 

 

3.2 Angreppssätt, forskningsansats och -strategi 

Forskningen för denna avhandling inleddes med att bilda en kunskapsbas genom att 

studera den existerande litteratur inom ämnet som presenterats ovan i kapitlet om 

referensramen för avhandlingen. På basis av denna kunskap bildades en hypotes, som 
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sedan testades för att godkännas eller förkastas. Detta kallas ett deduktivt angreppssätt, 

vari existerande teori testas genom empiri (Saunders, Lewis & Thornhill, 2016). 

Syftet med min forskning är att undersöka sambandet mellan användningen av 

prestationshöjande HR-metoder och de anställdas upplevda arbetsmängd. Det rör sig 

alltså om forskning angående oberoende variabler, i denna avhandlings fall 

prestationshöjande HR-metoder, och beroende variabler, i det här fallet de anställdas 

upplevda arbetsmängd. Hur variablerna mäts presenteras mera ingående nedan i kapitel 

3.4.1.1. För att undersöka samband, testa den hypotes som uppställts baserat på 

existerande forskning, presenterad i slutet av föregående teori-kapitel, samt uppnå ett 

resultat som kan anses generaliserbart, väljs en kvantitativ forskningsansats. Kvantitativ 

forskning ämnar undersöka samband mellan variabler som kan mätas numeriskt och 

analyseras statistiskt (Saunders, Lewis & Thornhill, 2016). Kvantitativ forskning 

associeras ofta med positivism och ett deduktivt angreppssätt (Saunders, Lewis & 

Thornhill, 2016) och passar således utmärkt att användas i min forskning för att söka 

svaret på denna avhandlings forskningsfråga. Kvantitativ forskning ger också forskaren 

förutsättningen att förhålla sig tämligen objektiv, det vill säga att inte påverka resultatet 

av studien genom inverkan av egna åsikter eller dylikt (Saunders, Lewis & Thornhill, 

2016). Detta är viktigt, eftersom denna studie strävar efter att undersöka ett samband, 

så som det potentiellt existerar.  

Forskningen utförs som en tvärsnittsstudie, vilket lämpar sig för att undersöka ett stort 

antal respondenter och jämföra dessa med varandra, vid en viss tidpunkt (Bryman, Bell, 

Mills, & Yue, 2011). Tvärsnittsstudier utförs genom att samla in data i kvantitativ form 

vid ungefär samma tidpunkt ifrån diverse respondenter tillhörande ifrågavarande 

studies sampel (Bryman et al., 2011). Fördelen är att man kan jämföra ett flertal variabler 

på samma gång, vilket lämpar sig för min studie eftersom prestationshöjande HR-

metoder utgörs av ett flertal variabler (Bryman et al., 2011). Tvärsnittsstudiens 

bundenhet till en viss punkt i tiden har dock den nackdelen, att resultatet den ger inte 

definitivt kan sägas bevisa kausala förhållanden mellan variablerna (Bryman et al., 

2011). Kausalitet kunde påvisas starkare genom en longitudinell studie, men på grund av 

tidsramen för min forskning är inte en sådan studie genomförbar.  

3.3 Målpopulationen 

Målpopulationen för den här undersökningen är anställda inom servicesektorn i 

Finland. För att praktiskt kunna undersöka denna population valdes servicefacket PAM 

som rampopulation. PAM fungerar som fackförbund för dem som arbetar inom den 
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privata sektorn av servicebranschen i Finland. PAM har vid tidpunkten för denna 

avhandling ca 210 000 medlemmar, av vilka 76% är kvinnor (Servicefacket PAM, u.å.). 

Ur rampopulationen drogs ett stickprov på 5000 medlemmar slumpmässigt genom 

sannolikhetsurval. Genom denna metod kan resultatet av undersökningen generaliseras 

till att gälla målpopulationen, vilket passar syftet för undersökningen (Lundahl & 

Skärvad, 1999). Stickprovets representativitet och påverkan på validiteten och därmed 

trovärdigheten av undersökningen beskrivs närmare i kapitel 3.6.  

Kraven för att inkludera en potentiell respondent i mitt stickprovsurval var endast att 

denna skulle vara en medlem av PAM, samt ha en fungerande e-postadress. Således 

kunde undersökningen ha skickats ut till individer som exempelvis var arbetslösa. Då 

dessa individer inte påverkas av prestationshöjande HR-metoder, skulle deras svar inte 

bidra till att besvara min forskningsfråga. Då alla frågor i enkäten berör arbetets karaktär 

kan sådana respondenter antas förstå att inte besvara den, så detta kan bortses ifrån. För 

en detaljerad beskrivning av mitt sampel se kapitel 4.1. 

3.4 Datainsamling 

Enkätundersökningen är den vanligaste formen av datainsamlingsmetod för kvantitativ 

forskning. Enkäter är lämpliga då man vill samla in data från ett stort sampel (Saunders, 

Lewis & Thornhill, 2016). Användningen av en enkät bidrar till att hålla undersökningen 

relativt objektiv i och med att forskaren själv inte är närvarande då respondenten fyller i 

enkäten (Dahmström, 2005). Vidare kan data samlat via enkäten användas för att föreslå 

samband mellan variabler, och orsaker för dessa, samt för att bilda modeller över hur 

dessa relationer ser ut (Saunders, Lewis & Thornhill, 2016). Svaren på enkäten är 

standardiserade, jämförbara och enkla att kvantifiera, vilket underlättar mätandet av det 

som är av intresse (Lundahl & Skärvad, 1999). Praktiskt skapades enkäten i Webropol, 

en nätbaserad plattform för webbenkäter. Plattformen underlättade skapandet och 

distributionen av enkäten, samt analysen av insamlat data då enkäten stängdes, i och 

med att datamaterialet lätt kunde flyttas över till analysprogrammet SPSS och analyseras 

där. Gratis åtkomst till Webropol hör till rättigheterna för studerande vid Hanken 

Svenska Handelshögskolan. Respondenternas anonymitet förbättrades tack vare 

användningen av programmet. Genom testutskick av enkäten både åt mig själv och min 

handledare minskades risken för tekniska fel med enkäten. 
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3.4.1 Frågeformulärets utformning 

Frågeformuläret är det instrument som ligger som grund för hela datainsamlingen. 

Därav är utformningen av enkäten av stor betydelse, och bör göras med eftertanke. Allt 

som oftast, vilket även var fallet med den här studien, har man endast en möjlighet att 

samla in det datamaterial man har tillgång till via sitt sampel. Diverse respondenter inom 

min undersökning svarade anonymt på enkäten, vilket uteslöt möjligheten att vid behov 

kontakta dem efter att de besvarat enkäten. Detta faktum understryker att särskild vikt 

bör fästas vid att säkerställa att formuläret är utformat så att data som insamlas via det 

är data som de facto är ämnat att svara på de uppställda forskningsfrågorna. Inte enbart 

reliabiliteten och validiteten (vilka diskuteras i detalj senare) av insamlat data, men även 

svarsprocenten påverkas av utformningen av frågeformuläret. (Saunders, Lewis & 

Thornhill, 2016) 

För att maximera ovanstående faktorer listar Saunders, Lewis och Thornhill följande 

åtgärder: 

• Noggrann utformning av individuella frågor 

• Klart och behaglig visuellt utseende 

• Klar och lättförståelig förklaring av syftet med studien 

• Pilottestning 

• Välplanerad och utförd distribution och återlämning av formulär 

(2016:439, alla ovanstående punkter egna översättningar) 

De för denna avhandling relevanta frågorna i formuläret har tidigare använts i samband 

med projektet ”Preventing workplace bullying and mitigating its consequences: The role 

of human resource practices” finansierat av Finlands Akademi och lett av professor 

Denise Salin. Frågornas klara utformning har således testats och fastställts. Ledande, 

hypotetiska, samt laddade frågor har alltså rensats bort. Diverse frågor var slutna frågor, 

som från respondentens synvinkel är enkla och snabba att besvara, samt för forskaren 

innebär ett datamaterial som enkelt går att jämföras och inte är i behov av vidare 

förädling genom kodning (Dahmström, 2005). 

Formuläret var uppdelat i tio frågor, varav nio mättes på en femstegsskala och den 

återstående på en sjustegig skala. De som inte berörde frekvenser för fenomen mättes på 
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en likertskala, med medelpunkten fungerande som ett neutralt svar. Skalans betydelse 

beskrevs explicit separat för varje fråga för att säkerställa respondentens förståelse för 

frågan och således förutsättningen för denne att svara möjligast verklighetsenligt. 

Frågornas och svarens typsnitt skiljde sig till storleken för att ytterligare göra utseendet 

tydligare. 

Utskicket av formuläret åtföljdes av ett följebrev med beskrivningen av syftet med 

undersökningen. I följebrevet beskrevs även den uppskattade svarstiden vara cirka tio 

minuter, vilket var en realistisk bedömning möjliggjord genom att hålla frågemängden 

skälig. I praktiken bestod undersökning av 79 påståenden, fördelade på tio frågor. I 

slutdelen av formuläret fanns ytterligare frågor för att få data angående 

kontrollvariablerna. 

3.4.1.1 Mätinstrument 

Formuläret strukturerades så att påståendena organiserades enligt den variabel de 

mätte. För att undvika en allt för stor mängd frågor kombinerades i vissa fall påståenden 

berörande flera variabler under samma fråga. Nedan presenteras de variabler i 

frågeformuläret som är relevanta för min avhandling. Formulärets övriga frågor 

användes i det tidigare nämnda, större forskningsprojektet. Formulären på både svenska 

och finska finns bifogade i bilaga 2 (svenska) samt bilaga 3 (finska) för påseende i slutet 

av avhandlingen. 

Fråga 1, påstående 1-3 behandlar respondentens upplevda arbetsbörda. Detta 

mätinstrument mäter upplevd arbetsbörda, det vill säga den beroende variabeln. 

Samtliga påståenden är tagna ur Van Veldhoven och Meijmans undersökning (1994).  

Fråga 8 och 9 mäter de prestationshöjande HR-metoderna. Dessa frågor är tagna 

ur Chuang och Liaos (2010) frågeformulär som användes i samband med en studie inom 

samma ämnesområde. Fråga 8, påstående 1-4 mäter rekrytering. Påstående 5-7 mäter 

utbildning och påstående 8-11 mäter involvering. Fråga 9, påstående 1-4 mäter 

utvärdering, påstående 5-9 mäter kompensation och påstående 10-13 mäter 

trygghet. För exempelfrågor, se frågeformuläret i bilaga 2 och 3. 

3.4.1.2 Språk 

Eftersom Finland är ett tvåspråkigt land och eftersom medlemmarna i servicefacket 

PAM utgörs av representanter av båda modersmålen, producerades enkäten på båda 

språken. Detta beslut fattades dock inte enbart på demografiska och 
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organisationstekniska grunder, utan även på grund av hur enkätens språk påverkar 

kvaliteten av insamlat data. Piekkari & Welch (2006) föreslår att datainsamling utförd 

på respondentens modersmål leder till förhöjd kvalitet av detta data. Denna observation 

gjordes dock inom kontexten av kvalitativ forskning, vilken fäster mera vikt vid nyanser, 

men det är motiverat att anta att ett liknande förhållande mellan språk och datakvalitet 

existerar även inom kvantitativ forskning; var och en torde förstå frågor bättre på sitt 

modersmål vilket därmed påverkar hur väl svaret motsvarar verkligheten.   

Då enkäten distribuerades via e-post, bifogades den till ett följebrev som för den 

potentiella respondenten belyste möjligheten att välja på vilket språk denne ville fylla i 

enkäten. 

De frågor i enkäten som är relevanta för denna avhandling har tidigare översatts inom 

ramen för en tidigare magisteravhandling vid Hanken Svenska Handelshögskolan 

(Rosenlew, 2017). Frågorna översattes från engelska till svenska och finska, diskuterades 

med sex stycken personer samt ledaren för det ursprungliga projektet för att säkerställa 

att frågornas innehåll motsvarade det som ursprungligen avsetts och att de uppfattades 

på rätt sätt. 

3.4.2 Insamlingsprocessen 

Enkäten med följebrev skickades via e-post för vidaredistribution åt PAM:s 

forskningschef Antti Veirto 31.5.2018. Den vidaredistribuerades åt 5000 medlemmar. I 

följebrevet fanns som tidigare nämnt länkarna till både det svenskspråkiga och det 

finskspråkiga formuläret. Svar som kom in via länkarna kunde inte kopplas till 

respondenten, vilket säkerställde dennas anonymitet. 14.6.2018 skickades en 

påminnelse åt respondenterna om undersökningen för att öka svarsprocenten. Totalt 

434 respondenter från stickprovet på 5000 personer svarade på enkäten, vilket ger en 

svarsprocent på 8,68 %. 

3.5 Dataanalys 

För att analysera det insamlade datamaterialet användes statistikprogrammet IBM SPSS 

Statistics 25. För att kunna undersöka sambandet av de relevanta variablerna 

konstruerades enhetliga variabler av de relevanta frågornas påståenden. De 

konstruerade variablerna har presenterats i kapitlet 3.3.1.1. och hur de konstruerats 

beskrivs närmare i samband med presentationen av resultatet av analysen av dessa i 

kapitel 4.2.1. Samtliga variabler kodades som intervallvariabler. För att fastställa 
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variablernas reliabilitet utfördes test av Cronbachs alfa. Förhållandet mellan variablerna 

mättes med hjälp av Pearsons korrelationstest och en regressionsanalys. 

Analysens resultat redogörs för i detalj i kapitel 4 och görs överskådligt genom relevanta 

tabeller i den löpande texten. 

3.6 Validitet och reliabilitet 

Validitet och reliabilitet är mått som tillsammans beskriver en vetenskaplig 

undersöknings kvalitet. En vetenskaplig undersökning bör givetvis vara av sådan kvalitet 

att den är tillförlitlig och därmed tillför värde till den existerande forskningen inom 

ämnesområdet den är kopplad till. Utan kvalitet och tillförlitlighet kan inte 

undersökningens slutsatser betraktas seriösa och därmed uteblir den potentiella 

kontribution undersökningen var ämnad att tillföra ämnesområdet. 

Validitet avser huruvida det mätinstrument som används för att mäta ett specifikt 

fenomen, i mitt fall ett samband, de facto mäter det (Bryman et al., 2011). Validitet 

indelas vidare i inre och yttre validitet. En undersöknings inre validitet har främst att 

göra med kausalitet, eftersom den inre validiteten ställer frågan huruvida slutsatser om 

det kausala förhållandet mellan två eller flera undersökta variabler kan anses befogade 

(Bryman et al., 2011). I fallet av den här avhandlingen är frågan som fastställer 

undersökningens inre validitet hur stor tillit man kan ha till att prestationshöjande HR-

metoder har en andel i variationen inom upplevd arbetsbörda, med andra ord: hur säker 

kan man vara att webbenkätens frågor mäter det de var konstruerade att mäta? Den inre 

validiteten (och även den yttre) beror till stor del på hur frågorna i enkäten formuleras, 

hur enkäten struktureras och hur väl undersökningen pilottestats (Saunders, Lewis & 

Thornhill, 2016). Hur dessa faktorer tagits i beaktande har presenterats tidigare i kapitel 

3.3 om frågeformulärets utformning. 

Yttre validitet är kopplad till huruvida resultatet av en viss studie kan generaliseras till 

att beskriva andra grupper än den som undersöktes (Saunders, Lewis & Thornhill, 2016). 

Generaliserbarhet är ofta ett av huvudmålet för kvantitativ forskning och beskriver till 

vilken grad forskningsresultatet kan motiveras vara applicerbart på andra grupper än 

undersökningens respondenter (Bryman et al., 2011). Det som främst påverkar 

generaliserbarheten av kvantitativ forskning, speciellt tvärsnittsstudier, är huruvida det 

valda stickprovet kan sägas representera populationen. Graden till vilken stickprovet 

representerar populationen beror på statistisk sannolikhet, vilken i sin tur beror på 

stickprovets storlek i förhållande till populationens storlek. Ett större stickprov har 
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givetvis en större sannolikhet att representera en given population bättre än ett mindre 

stickprov. För att inte analysen av insamlat data skall ge falska resultat bör också 

distributionen av stickprovet vara normalt fördelad. För att normalfördelning med 

tillräcklig säkerhet skall kunna antas existera bör antalet objekt i stickprovet vara minst 

30. Eftersom målet för undersökningen dessutom är att dra statistiska slutsatser 

angående målpopulationen, bör stickprovet vara tillräckligt stort för att uppnå en 

tillräcklig konfidensgrad. De flesta forskare strävar efter en 95-procents konfidensgrad. 

Detta innebär att ifall ett stickprov drogs ur en viss målpopulation 100 gånger, skulle 95 

av dessa stickprov med säkerhet representera målpopulationen. Saunders, Lewis och 

Thornhill (2016:281) har sammanställt en tabell över hur en populations storlek 

påverkar storleken av det stickprov som behövs för att uppnå en viss konfidensgrad. Från 

tabellen framgår att stickprovet som behövs för att uppnå en 95-procents konfidensgrad 

ur en målpopulation på 100 000-1 000 000 är av storleken 383-384. (Saunders, Lewis 

& Thornhill, 2016:281) 

Reliabilitet beskriver till vilken grad en undersökning kan replikeras med konsekventa 

resultat (Saunders, Lewis & Thornhill, 2016). Detta kräver att undersökningen är internt 

konsekvent (Bryman et al., 2011). För att testa intern konsekvens och på så sätt påvisa 

reliabilitet använder de flesta forskare sig av Cronbachs alfa (Bryman et al., 2011). Testet 

producerar en alfakoefficient vilken antar ett värde mellan 0 och 1. Värden över 0,7 

signalerar att de frågor som inkluderats i testet mäter samma sak. I Tabell 1 listas 

Cronbachs alfa för samtliga variabler av intresse i min enkät. Endast kompensation har 

alfakoefficienten 0,690, vilket är mycket nära gränsvärdet 0,7. Då frågorna som mäter 

prestationshöjande HR-metoder som helhet testas för intern konsekvens med hjälp av 

Cronbachs alfa, antar variabeln alfakoefficienten 0,924, vilket är ett mycket högt tal.  

 

Tabell 1   Cronbachs alfa för undersökningens variabler 

Variabel Frekvens Cronbachs alfa Antal påståenden

Rekrytering 430 0.859 4
Utbildning 429 0.841 3

Involvering 427 0.782 4

Utvärdering 427 0.711 4

Kompensation 422 0.69 5

Trygghet 424 0.853 4

Prestationshöjande 

HR-metoder 411 0.924 24

Upplevd arbetsbörda 428 0.889 3
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Validiteten och reliabiliteten för den här avhandlingens undersökning har garanterats 

genom att använda ett formulär som validerats i tidigare forskning, genom att iaktta de 

faktorer angående forskningsdesign och enkätens utformning som beskrivits tidigare 

samt genom att utföra test av Cronbachs alfa för de relevanta variablerna med det 

tillfredsställande resultat som presenterats ovan. 

 

3.7 Forskningsetik 

Den av Undervisnings- och kulturministeriet utsedda forskningsetiska delegationen har 

fastställt att ”vetenskaplig forskning kan vara etisk godtagbar och tillförlitlig och dess 

resultat trovärdiga enbart om forskningen bedrivs i enlighet med god vetenskaplig 

praxis” (forskningsetiska delegationen, 2012:18). Citatet åskådliggör hur viktigt det är 

att följa god vetenskaplig praxis och etablerade etiska riktlinjer, inte enbart för att det är 

”bra” och ”rätt”, utan även för att det konkret påverkar trovärdigheten av forskningens 

resultat och undersökningens trovärdighet. God vetenskaplig praxis förutsätter bland 

annat att planeringen, genomförandet och rapporteringen, samt lagringen av insamlat 

data, sker i enlighet med de krav som naturen av vetenskapliga fakta förutsätter 

(forskningsetiska delegationen, 2012). Vidare bör interaktionen med respondenterna 

vara sådan att den inte orsakar dem skada, att samtycke existerar angående 

respondenternas deltagande i undersökningen, att sekretess bibehålls så att 

respondenternas anonymitet garanteras, samt att respondenterna inte vilseleds på något 

sätt (Bryman et al., 2011). I fallet av denna avhandling uppnåddes detta informerade 

samtycke till deltagandet i undersökningen genom att respondenterna i enkätens 

följebrev delgavs undersökningens syfte och upplägg, och på basis av detta kunde välja 

huruvida de ville delta. Respondenternas anonymitet bevarades på det sätt som beskrevs 

ovan i kapitel 3.3.2. om insamlingsprocessen. 

Föregående styckes redogörelse om hur informerat samtycke uppnåtts, samt den 

tidigare redogörelsen för utformningen av enkäten, insamlandet av datamaterialet, samt 

presentationen av resultatet av undersökningen i kapitel 4 åskådliggör att god 

vetenskaplig praxis har eftersträvats och framgångsrikt upprätthållits genom hela 

forskningens levnadscykel. Utöver de faktorer som bidrar till god vetenskaplig praxis 

som redan beskrivits eller kommer att beskrivas i den här avhandlingen, är det även 

relevant att nämna att forskningens resultat delgetts PAM i en rapport och att 

avhandlingen i sin helhet kommer att finnas tillgänglig för allmänheten efter att den 
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slutförts. På detta sätt säkerställs öppenhet i enlighet med den standard som förväntas 

av forskning utförd enligt god vetenskaplig praxis. 
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4 RESULTAT OCH ANALYS 

I detta kapitel presenteras resultatet av det datamaterial som samlades in med hjälp av 

den webbenkät som presenterades tidigare. Endast data som samlades in via de 

relevanta frågorna presenterade i föregående kapitel presenteras. Kapitlet inleds med 

deskriptiv statistik om svarandenas demografiska fördelning, varefter data som härrör 

sig till de relevanta frågorna i undersökningen, det vill säga frågorna 1, 8 och 9, 

presenteras. I den löpande texten infogas relevanta tabeller för att åskådliggöra 

undersökningens resultat. Hypotesen som presenterats i början av denna avhandling 

testas genom att utföra relevanta statistiska test av det insamlade datamaterialet. 

Kapitlet avslutas med en sammanfattning av undersökningens resultat. 

4.1 Deskriptiv statistik 

Totalt 434 personer svarade på webbenkäten. Av samplet på 5000 personer innebär 

detta en svarsprocent på 8,68%. Av dessa var 95 stycken (21,9 %) män och 338 stycken 

(77,9%) kvinnor. En respondent lämnade frågan obesvarad. Fastän kön finns med som 

kontrollvariabel i diverse statistiska test som utförts nedan och kan konstateras sakna 

ett signifikant förhållande till upplevd arbetsbörda, bör det nämnas att samplets stora 

andel kvinnor innebär en viss överrepresentation jämfört med könsfördelningen för 

PAM:s medlemmar som helhet, då facket ti 76% består av kvinnor (Servicefacket PAM, 

u.å.). Den yngsta respondenten var 17 år, medan den äldsta var 63 år gammal.  Fyra 

stycken (0,9%) respondenter var under 20 år och 20 stycken (4,6%) var över 60 år. Den 

största åldersgruppen utgjordes av dem mellan 30 och 39 år, dessa var 135 stycken 

(31,1%). 11 respondenter valde att inte ange sitt födelseår. De flesta (149 stycken, 34,3 %) 

hade arbetat över tio år i den organisation de vid svarandets tid var anställda av, endast 

tre stycken respondenter (0,7%) hade arbetat i sin nuvarande organisation mindre än två 

månader. Av respondenterna arbetade en överväldigande majoritet inom 

handelsbranschen (90,1%), fem respondenter (1,2%) arbetade inom turism- hotell- eller 

restaurangbranschen, en arbetade inom städnings- och fastighetsskötselbranschen och 

de resterande respondenterna (36 stycken, 8,3%) arbetade inte inom någon av de i 

enkäten föreslagna branscherna, utan valde alternativet ”annan”. Det kan alltså 

konstateras att ingen av respondenterna arbetade inom vare sig väktar- eller 

frisörbranschen. En respondent lämnade frågan obesvarad. Jämfört med fördelningen 

av branscher mellan samtliga medlemmar i PAM är handelsbranschen i mitt sampel 

överrepresenterad och övriga branscher underrepresenterade. 49% av PAM:s 

medlemmar arbetar i handelsbranschen, 21% inom turism-, hotell-, eller 
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restaurangbranschen, och 15% inom städnings- och fastighetsskötselbranschen 

(Servicefacket PAM, 2018:23) 

Respondenternas demografiska fördelning åskådliggörs av tabell 2 på nästa sida. 
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Tabell 2 Respondenternas demografiska fördelning 

Kön Frekvens Procent

Man 95 21,9%

Kvinna 338 78,1%

Totalt 433 99,8%

Saknas 1 0,2%

Ålder

0-19 4 0,9%

20-29 119 27,4%

30-39 136 31,3%

40-49 74 17,1%

50-59 70 16,1%

60-69 20 4,6%

Totalt 423 97,4%

Saknas 11 2,6%

Anställd inom nuvarande organisation

Mindre än 2 månader 3 0,7%

2-11 månader 57 13,1%

1-2 år 63 14,5%

3-5 år 77 17,7%

6-9 år 85 19,6%

Över 10 år 149 34,3%

Totalt 434 100%

Sektor

Handelsbranschen 391 90,1%

Turist-/Hotell-/Restaurantbranschen 5 1,2%

Städnings- eller fastighetsskötselbranschen 1 0,2%

Väktarbranschen 0 0%

Frisörbranschen 0 0%

Annan 36 8,3%

Totalt 433 99,8%

Saknas 1 0,2%

Förmansställning

Ja 46 10,6%

Nej 388 89,4%

Totalt 434 100%

Modersmål

Finska 400 92,2%

Svenska 23 5,3%

Ryska 2 0,5%

Estniska 3 0,7%

Annat 6 1,4%

Totalt 434 100%
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4.2 Undersökningens variabler och deras samband 

Detta kapitel inleds med en redogörelse för resultatet av de frågor av enkäten som är 

relevanta med tanke på den hypotes som avhandlingen har för syfte att undersöka. De 

ifrågavarande frågorna är de tre första påståendena av fråga nummer 1, samt frågorna 

nummer 8 och 9 i sin helhet. Efter att dessa frågors data presenterats presenteras 

resultaten av de statistiska test som utförts för att undersöka sambandet som står i fokus 

för denna avhandling 

4.2.1 Variablerna 

De tre första påståendena i fråga nummer 1 mäter respondentens upplevda 

arbetsbörda. Den svarande ombads markera sitt svar på en femstegs skala där 1 

motsvarade ”nästan aldrig” och 5 motsvarade ”nästan alltid”. Påstående 1-4 under fråga 

nummer 8 handlar om rekrytering, påstående 5-7 om utbildning och 8-11 om 

involvering. Påstående 1-4 under fråga nummer 9 mäter utvärdering, påstående 5-9 

kompensation och påstående 10-13 mäter trygghet. Samtliga påståenden berör 

respondentens arbetsplats och denne ombads ta ställning till dessa och markera sitt svar 

på en femstegs skala där 1 motsvarade ”helt av annan åsikt” och 5 motsvarade ”helt av 

samma åsikt”.  

I ovanstående stycke finns undersökningens variabler skrivna i fet stil. För att kunna 

undersöka sambandet dessa emellan uträknas ett gemensamt medeltal på basis av 

medeltalet av varje respondents svar på respektive variabels påståenden. I nedanstående 

tabell finns diverse variablers medeltal och standardavvikelser sammanfattade. 

 

Tabell 3 Variablernas medeltal och standardavvikelse 

För att kunna undersöka prestationshöjande HR-metoder som en aggregerad helhet av 

dess olika beståndsdelar och undersöka denna helhets förhållande till den anställdes 

Variabel Frekvens Min. Max. Medeltal Standardavvikelse

Rekrytering 430 1.00 5.00 2.81 1.01614
Utbildning 427 1.00 5.00 2.47 1.02397

Involvering 427 1.00 5.00 2.53 0.91280

Utvärdering 427 1.00 5.00 2.80 0.88273

Kompensation 422 1.00 5.00 2.25 0.83243

Trygghet 424 1.00 5.00 2.62 1.04209

Upplevd arbetsbörda 428 1.00 5.00 3.77 0.94630

Prestationshöjande HR-metoder 411 1.00 5.00 4.83 0.73885



41 
  
 
upplevda arbetsbörda, skapades variabeln ”prestationshöjande HR-metoder”, som 

består av medeltalet av de olika prestationshöjande HR-metodernas medeltal. 

4.2.2 De undersökta variablernas samband 

För att undersöka två variablers potentiella linjära samband rekommenderas det att 

utföra en korrelationsanalys. Min analys ämnar åskådliggöra huruvida sambandet 

mellan variablerna är positivt eller negativt. Min på existerande forskning uppställda 

hypotes förutspår att sambandet torde vara positivt, vilket innebär att höga värden för 

prestationshöjande HR-metoder, det vill säga att dessa upplevs utnyttjas i hög grad på 

arbetsplatsen, även skulle leda till att arbetsbördan upplevs som tung. 

4.2.2.1 Pearsons korrelationstest 

För att fastställa hur detta samband ser ut i fallet av min undersökning, utfördes först 

Pearsons korrelationstest. Utförandet av detta test resulterar i en korrelationsmatris 

med de variabler vars korrelation man vill undersöka. Ifrån matrisen framgår 

korrelationskoefficienten r vilken antar ett värde mellan -1 och 1, beroende på vilket det 

existerande sambandet mellan variablerna är. R-värdet -1 innebär att sambandet 

variablerna emellan är perfekt negativt linjärt. R-värdet 1 innebär motsatsen, medan r-

värdet 0 innebär att ingen korrelation existerar. Koefficienten säger ingenting annat om 

den linjära korrelationens natur, utöver till vilken grad den är positiv, negativ eller 

neutral. Utgående ifrån koefficienten kan det därför endast fastställas huruvida linjen 

som representerar korrelationen i ett kartesiskt koordinatsystem är stigande, fallande 

eller inte existerar. För att korrelationen skall anses vara stark bör r-värdet vara r>0,5 

eller r<-0,5. R-värden närmare noll påvisar ett medelmåttigt samband mellan 

variablerna. Viktigare än r-värdets siffertal är dock ifall sambandet är signifikant eller ej. 

Ett signifikant r-värde innebär att korrelationen med tämligen hög säkerhet kan anses 

vara tillförlitlig, d.v.s. inte bero på slumpen. (Pallant, 2016) 

I enlighet med min hypotes kan r-värdet förväntas vara positivt. 

Nedanstående tabell utgörs av den korrelationmatris som korrelationstestet av samtliga 

av mina variabler, inklusive kontrollvariablerna kön och ålder, resulterat i. 
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Tabell 4 Korrelationsmatris över de enskilda variablerna 
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Nästa tabell illustrerar hur sambandet ser ut då samtliga prestationshöjande HR-

metoder sammanslås till en variabel, ”prestationshöjande HR-metoder”. Även i denna 

analys har kontrollvariablerna inkluderats.  

 

Tabell 5 Korrelationsmatris över förhållandet mellan prestationshöjande HR-
metoder och upplevd arbetsbörda 

Såsom framgår av tabell 4 antar korrelationen mellan samtliga prestationshöjande HR-

metoder och de anställdas upplevda arbetsbörda negativa r-värden. R-värdena rör sig 

mellan -0,070 och -0,216. Det här resultatet påvisar ett negativt samband, alltså att de 

prestationshöjande HR-metoderna leder till lägre upplevd arbetsbörda. Detta är 

överraskande, eftersom detta inte var förväntningen enligt den hypotes som uppställdes 

tidigare. Beträffande de prestationshöjande HR-metoderna rekrytering, involvering och 

trygghet är korrelationen signifikant på en 0,01 signifikansnivå, medan den för 

utvärdering och kompensation är signifikant på en 0,05 signifikansnivå. Korrelationen 

är inte signifikant för utbildning. Korrelationen mellan samtliga prestationshöjande 

variabler, förutom utbildning, och upplevd arbetsbörda kan alltså konstateras vara 

signifikant om än av svag styrka. 

Av kontrollvariablerna är korrelationen för ålder och upplevd arbetsbörda positiv och 

signifikant på en 0,05 signifikansnivå, vilket innebär att högre ålder förefaller korrelera 

med högre upplevd arbetsbörda.  

I tabell 5 har de separata prestationshöjande HR-metoderna slagits samman till en 

aggregerad variabel, för att granska huruvida de som helhet har ett signifikant 

förhållande till upplevd arbetsbörda. Som tabellen illustrerar antar korrelationen mellan 

denna helhet och den beroende variabeln r-värdet -0,179 (p<0,01, N=407). 

Korrelationen för prestationshöjande HR-metoder som helhet kan konstateras vara 

starkare än merparten av de enskilda metoderna vars korrelation med den upplevda 

arbetsbördan var signifikant. Detta tyder på ett synergiskt förhållande mellan de 
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enskilda prestationshöjande HR-metoderna, vilket leder till att de har en större inverkan 

på den upplevda arbetsbördan då de implementeras tillsammans, än då de 

implementeras enskilt.  

Korrelationstestets resultat innebär att hypotesen för denna avhandling, det vill säga ” 

Prestationshöjande HR-metoder har ökar upplevd arbetsbörda” bör förkastas. 

4.2.2.2 Regressionsanalys 

För att ytterligare verifiera det genom korrelationstestet påvisade förhållandet mellan 

prestationshöjande HR-metoder och de anställdas upplevda arbetsbörda utfördes en 

regressionsanalys.  

Regressionsanalysens syfte är att producera en modell, en formel, som då den 

presenteras grafiskt ser ut som en linje i ett diagram som bäst beskriver det förhållande 

som finns mellan oberoende och beroende variabler, som utgör diagrammets x- och y-

axlar (Dahmström, 2000). För att utföra regressionsanalysen användes den 

sammansatta variabeln prestationshöjande HR-metoder som oberoende variabel och 

upplevd arbetsbörda som den beroende variabeln.  

Regressionsformeln ser ut så här: y = a + bx + e. Y representerar den beroende variabeln 

(upplevd arbetsbörda) och X representerar den oberoende variabeln 

(prestationshöjande HR-metoder). Var linjen skär y-axeln beskrivs av konstanten a, 

interceptet. Regressionskoefficienten b bestämmer hur brant linjen som beskriver 

sambandet mellan variablerna är. Variabeln e är standardfelet av estimatet, vilket är 

medeltalet för hur mycket de mätta värdena (respondenternas svar) avviker från 

regressionslinjen. Om kontrollvariabler inkluderas i regressionsanalysen kommer 

formeln att modifieras enligt följande: y = a + bx1+bx2+...+bxi. + ei. Kontrollvariablerna 

inkluderas alltså som oberoende variabler i kalkylen (Dahmström, 2000).  

Nedanstående tabeller beskriver regressionsanalysens resultat. 

 

Tabell 6 Sammanfattning av regressionsanalysen 

Modell R R- Korrigerat R- Standardfel 

1 .212ª .045 .038 .92747
a. Prediktorer: (Konstant), Kön, Ålder, Prestationshöjande HR-metoder

b. Beroende variabel: Upplevd arbetsbörda
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Tabell 7 Regressionsanalysens koefficienter 

 

Det som är av intresse i tabell 6 är r-kvadratvärdet och det korrigerade r-kvadratvärdet. 

Denna term kallas för determinationskoefficienten och beskriver till hur stor del 

variationer i y-värdet, den beroende variabeln, kan förklaras av variationer i x-värdet, 

den oberoende variabeln. Då man utför regressionsanalyser med flera oberoende 

variabler medför det en större osäkerhet som kan ge upphov till skensamband mellan 

variablerna, vilket i sin tur leder till ett falskt högt kvadrerat r-värde. Ett litet sampel kan 

leda till samma resultat. För att vara på den säkra sidan används ofta därför det 

korrigerade r-kvadratvärdet. Detta värde korrigerar ner r-kvadratvärdet något. R-

kvadratvärdet läses som procent, d.v.s. i enlighet med ovan givna beskrivning, som den 

andel av variationen i y-variabeln som beskrivs av variation i x-variabeln. (Pallant, 2016) 

Såsom tabell 6 beskriver är r-kvadratvärdet i den modell som min regressionsanalys gett 

upphov till 0,045. Detta betyder att 4,5% av variationen i den upplevda arbetsbördan för 

de anställda beror på prestationshöjande HR-metoder samt kontrollvariablerna ålder 

och kön. Resterande 95,5% förklaras av faktorer som modellen inte inkluderar. Det 

korrigerade r-kvadratvärdet är 0,038. 

I tabell 7 är det B-koefficienten, eller regressionskoefficienten, som är av intresse. Den 

illustrerar en hur stor procentuell förändring i den beroende variabeln ett steg uppåt på 

den oberoende variabelns skala ger upphov till. Tabellen visar att 

regressionskoefficienten för prestationshöjande HR-metoder är -0,199. I klartext 

innebär detta att en ökning i prestationshöjande HR-metoder motsvarande ett steg på 

den skala de mätts med i den här undersökningen, ger upphov till en 19,9% minskning 

av upplevd arbetsbörda för de anställda. Ur tabellen kan man även se att resultatet är 

signifikant, vilket innebär att det är tillförlitligt och sambandet kan därav med tillräcklig 

säkerhet antas existera i verkligheten (Saunders, Thornhill & Lewis, 2016). 

Standardiserade 
B Standardfel Beta

Konstant 4.173 0.264 15.794 0
Prestationshöjande 

HR-metoder -.199 .064 -.155 -3.133 .003

Ålder .009 .004 .108 2.184 .030

Kön -.176 .113 -.077 -1.561 .119

a. Beroende variabel: Upplevd arbetsbörda

Ostandardiserade 
t Sig.Modell

1
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Även i regressionsanalysen inkluderades kontrollvariablerna kön och ålder för att 

granska huruvida de kan tänkas påverka variationen i upplevd arbetsbörda. Tabell 7 

visar igen ett signifikant förhållande mellan ålder och upplevd arbetsbörda på en 0,05 

signifikansnivå. Dock är regressionsvariabeln för ålder endast 0,009, det vill säga ett år 

högre ålder leder till en ökning i upplevd arbetsbörda på 0,9%. 

Från tabell 7 kan även härledas regressionsformeln för modellen av den linjära 

relationen mellan prestationshöjande HR-metoder och upplevd arbetsbörda. 

Regressionsformeln är: y=4,173 – 0,199x1 + 0,009x2 – 0,176x3 – 0,927, där interceptet är 

konstantens B-värde, x1 är prestationshöjande HR-metoder, x2 är ålder, x3 är kön och det 

sista siffertalet är standardfelet av estimatet. 

Man kan konstatera att även regressionsanalysen påvisar ett negativt samband mellan 

prestationshöjande HR-metoder och upplevd arbetsbörda, även om variationen i den 

senare till stor del beror på andra faktorer än den första. Därmed kan det än en gång 

konstateras att hypotesen för denna avhandling bör förkastas. 

4.3 Sammanfattning av undersökningens resultat 

Undersökningens enkät fylldes i av 434 respondenter, vilket ledde till svarsprocenten 

8,68. Pearsons korrelationstest av den data som samlades in genom de i enkäten 

relevanta frågorna visade att det för de flesta prestationshöjande HR-metoder existerar 

ett signifikant, svagt, negativt linjärt samband till upplevd arbetsbörda. Då de enskilda 

metoderna sammanslogs till en aggregerad variabel, kunde det konstateras att 

prestationshöjande HR-metoder som helhet har ett starkare signifikant negativt 

samband till den upplevda arbetsbördan än de flesta metoderna var för sig. 

Korrelationstestet visade att även ålder har en signifikant, svag, positiv relation till den 

upplevda arbetsbördan.   

Vidare utfördes en regressionsanalys vilken bekräftade ovannämnda resultat och ökade 

dess rigiditet. Regressionsanalysen visade att variationen i upplevd arbetsbörda till en 

liten del kan förklaras av till vilken grad prestationshöjande HR-metoder utnyttjas. Även 

ålder hade en ytterst liten förklaringsgrad av variationen i upplevd arbetsbörda.  

Resultatet av de utförda statistiska testen innebär att det kan antas existera ett negativt 

samband mellan upplevd arbetsbörda och prestationshöjande HR-metoder. Därmed 

förkastas den hypotes som fastställdes i slutet av kapitlet som presenterade 

avhandlingens teoretiska referensram.  
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5 DISKUSSION OCH SLUTSATSER 

Detta kapitel är det avslutande och sammanfattande kapitlet i denna avhandling. 

Inledningsvis sammanfattas kort avhandlingen, dess syfte, teoretiska grund och mest 

centrala forskningsresultat. Sedan diskuteras det forskningresultat som presenterades i 

kapitel 4 mot bakgrunden av existerande teori som presenterats i kapitel 2. Detta kapitel 

innehåller även svaret på forskningsfrågan som presenterats i kapitel 1.2 i samband med 

avhandlingens syfte. Vidare redogörs för de faktorer som utgör begränsningar för 

avhandlingens resultat och förslag för fortsatt forskning inom ämnesområdet ges. 

Kapitlet och hela avhandlingen avslutas med en sammanfattning av slutsatser som kan 

dras på basis av den. 

5.1 Diskussion 

Syftet med denna avhandling är att öka förståelsen för sambandet mellan 

prestationshöjande HR-metoder och de anställdas upplevda arbetsbörda, det vill säga 

att undersöka huruvida ett samband existerar och hur detta samband i så fall ser ut. 

Detta syfte uppstod på grund av det forskningsgap som existerar i och med att merparten 

av den forskning som utförts angående prestationshöjande HR-metoder har fokuserat 

på länken mellan dessa, prestation och företagsresultat, det vill säga metodernas 

inverkan på faktorer på organisationsnivå, samtidigt som effekten av dessa från de 

anställdas synvinkel givits väldigt lite uppmärksamhet. Därav strävar denna avhandling 

efter att belysa en aspekt av potentiell påverkan mellan metoderna och de anställda och 

på så sätt tillföra både företagsvärlden, det vill säga utövarna av de prestationshöjande 

HR-metoderna, och den akademiska världen, det vill säga de som forskar i och skapar 

teori kring detta fenomen, värde genom ny kunskap.  

I genomgången av relevant existerande teori i kapitel 2 fastställdes att huvudfåran av den 

existerande forskningen och teoribildningen kring prestationshöjande HR-metoder 

föreslår att dessa leder till positiva utfall för den organisation som brukar dessa. De 

positiva utfallen uppnås tack vare att kombinationen av de enskilda metoderna fungerar 

synergiskt (Appelbaum et al., 2000) och påverkar de anställdas kunskaper, färdigheter 

och förmågor, samt utökar deras motivation att använda dessa (Huang et al., 2016). 

Motivationen att bidra uppstår tack vare dynamiken beskriven av utbytesteorin, enligt 

vilken i denna kontext de anställda upplever sig vara målet för tjänster (de 

prestationshöjande HR-metoderna) och därav i gengäld höjer sin prestationsnivå 

(Messersmith et al., 2011).   
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Då tidigare forskning kring de resultat som metoderna leder till för de anställda 

presenterades, kunde det konstateras att de upptäckta effekterna inte var lika entydiga. 

Genom hänvisningar till ovannämnda teorier, samt teorier enligt vilka 

prestationshöjande HR-metoder kunde tillföra resurser (Hobfoll, 2002) och en upplevd 

kontroll (Karasek, 1979) för att hantera exempelvis arbetsbörda, fann denna forskning 

både positiva, negativa och neutrala samband. Mycken forskning utgår från den 

konsensus som uppstod på 90-talet angående metodernas ömsesidigt fördelaktiga effekt 

på såväl de anställda som de organisationer som använder metoderna (Handel & Levine, 

2004), och rapporterar således positiva utfall för samtliga inblandade parter. Forskning 

som inte enbart undersökt länken de prestationshöjande HR-metoderna har till 

prestationsökning och de mekanismer som leder till denna ökning, utan även inkluderat 

faktorer som mäter hur metoderna påverkar olika aspekter av de anställdas välmående 

har funnit mer nyanserade resultat. De har funnit metoderna ha motstridiga effekter på 

de anställdas välmående, vissa positiva, andra negativa. Viss forskning framhåller att 

metodernas positiva inverkan väger upp den negativa och således leder till en positiv 

nettoeffekt för de anställda (Boxall & Macky, 2014). Den litteratur som ställer sig kritisk 

till prestationshöjande HR-metoder ifrågasätter den konsensus som uppstått gällande 

metodernas ömsesidiga fördelaktighet, och beskriver metoderna som etiskt oförsvarbara 

(Greenwood, 2002), manipulativa knep för vinstmaximering (Ramsay, Scholarios och 

Harley, 2000), som uppnår prestationsökning på organisationsnivå genom att 

intensifiera de anställdas arbete, vilket kan leda till högre stressnivåer och till och med 

utbrändhet (Kroon, van de Voorde, van Veldhoven, 2009). I och med att den forskning 

som inkluderat variabler som mäter de prestationshöjande HR-metodernas effekt på de 

anställda, även om de också finner positiva effekter, ofta finner dessa ha en positiv 

korrelation med förhöjd upplevd arbetsbörda för de anställda, ställdes följande hypotes 

upp: 

Prestationshöjande HR-metoder ökar upplevd arbetsbörda. 

Resultatet av analysen av det datamaterial jag samlat in från PAM visar överraskande ett 

signifikant negativt samband mellan de prestationshöjande HR-metoderna och de 

anställdas arbetsbörda. Således bör min hypotes, som konstruerades baserat på den 

teoretiska referensramen, förkastas. Resultatet kan på grund av forskningsdesignen inte 

sägas bevisa ett kausalt förhållande mellan variablerna eller riktningen på sambandet 

dem emellan (Bryman et al., 2011). Forskningsresultatet tyder dock på att användningen 

av prestationshöjande HR-metoder skulle minska de anställdas upplevda arbetsbörda. 

Med tanke på de positiva effekter prestationshöjande HR-metoder konstaterats kunna 
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leda till och de negativa konsekvenser en hög upplevd arbetsbörda i sin tur kunna 

resultera i, kan det på basis av  forskningsresultatet i denna avhandling rekommenderas 

för organisationer att ta i bruk prestationshöjande HR-metoder. 

Genom granskning av de enskilda prestationshöjande HR-metodernas förhållande till 

den upplevda arbetsbördan (tabell 4) kan trygghet konstateras vara den variabel som 

korrelerar starkast med upplevd arbetsbörda (r = -0.216, p<0.01). Det innebär att 

trygghet är den variabel som bäst förutsäger en minskning av den upplevda arbetsbördan 

hos de anställda. Påståendena i formuläret (se bilaga 1) som berörde trygghet inkluderar 

till exempel ”Min organisation bryr sig om de anställdas balans mellan arbete och fritid” 

och ”Min organisation har metoder för att hjälpa de anställda lätta på sin 

arbetsrelaterade stress”. Intuitivt kan det konstateras att individer som till en hög grad 

ansett påståendena stämma in på deras arbetsgivares tillvägagångssätt, också upplever 

sin arbetsbörda vara lättare, eftersom en vettig balans mellan fritid och arbete samt 

åtgärder som lättar på stress (en av följderna av hög arbetsbörda) torde resultera i en 

lättare upplevd arbetsbörda. Det kan konstateras att den prestationshöjande HR-

metoden ”utbildning” inte har en signifikant korrelation med den upplevda 

arbetsbördan. Detta innebär att en förändring i utbildning och en korrelerande 

förändring i den upplevda arbetsbördan inte med godtagbar säkerhet kan sägas spegla 

ett verkligt förhållande utan att korrelationen kunde tänkas bero på slumpen (Pallant, 

2016). Detta är intressant, eftersom utbildning kan betraktas vara resurstillförande och 

låta de anställda uppleva sin arbetsbörda som mera hanterbar. 

Att forskningsresultatet visar ett negativt samband mellan samtliga prestationshöjande 

HR-metoder enskilt och ett till stor del starkare samband då de sammanslås till en 

variabel betyder att resultatet utgör grund för att ifrågasätta den forskning som, ofta 

baserat på arbetsprocessteorins modell om motsättningarna mellan kapital (ledningen) 

och arbete (de anställda), kritiserat metoderna som ledande till negativa konsekvenser 

för de anställdas välmående genom att deras arbete intensifiera.  

Forskningsresultatet stöder inte heller direkt den forskning som menar att de 

prestationshöjande HR-metodernas inverkan på de anställda kan beskrivas vara 

ambivalenta och motstridiga. Den forskning som funnit sådana resultat föreslår att vissa 

av de prestationshöjande HR-metoderna leder till negativa effekter för de anställda, ofta 

genom att arbetet intensifieras, medan andra metoder leder till positiva effekter som 

motverkar de negativa och väger upp dessa så att metoderna uppnår en positiv 

nettoeffekt. Ur forskningsresultatet för denna avhandling kan man inte finna belägg för 
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att någon av de prestationshöjande HR-metoderna skulle leda till högre upplevd 

arbetsbörda. Intensifieringen av arbetet är den negativa konsekvens av 

prestationshöjande HR-metoder som i forskningen tämligen genomgående anses vara 

det som leder till negativa effekter på de anställdas välmående. Eftersom ingen av 

variablerna som i min undersökning mäter de prestationshöjande HR-metoderna, 

varken de enskilda eller den sammanslagna, har ett positivt samband med upplevd 

arbetsbörda kan inte resultatet säga stöda teorin om motstridiga effekter av 

prestationshöjande HR-metoder för de anställda.  

På basis av ovanstående beskrivningar angående vilka perspektiv resultatet av denna 

avhandlings forskning inte stöder kan man alltså konstatera att forskningsresultatet 

främst kan sägas vara i linje med huvudfåran av forskningen inom ämnesområdet, det 

vill säga det tyder på ömsesidigt fördelaktiga effekter för såväl arbetsgivande 

organisation som anställda. Metodernas fördelaktiga effekt på de anställda går att 

avläsas direkt ur resultatet för studien som lägre upplevd arbetsbörda. För 

organisationen innebär den antydda negativa korrelationen att implementeringen av 

prestationshöjande HR-metoder kunde medföra en lägre risk för de konsekvenser en 

högre arbetsbörda på lång sikt har för de anställda, exempelvis frånvaro från arbetet, 

vilket främst orsakas av stress och andra mentala hälsoproblem (CIPD, 2016). Ur ett 

bredare perspektiv leder detta till en lägre risk för de kostnader dessa konsekvenser av 

en högre arbetsbörda medför. Vidare är det inte bara de negativa konsekvenserna av en 

för hög arbetsbörda som undviks, eftersom det är ett välkänt faktum att en välmående 

anställd är en effektiv och produktiv anställd (Fan et al., 2014). På basis av resultatet av 

avhandlingens forskningsresultat kan således företag med hjälp av prestationshöjande 

HR-metoder främja sitt resultat och inte enbart minska risken för kostnader. 

Forskningsresultatet kan därmed sägas stöda uppfattningen som menar att 

prestationshöjande HR-metoder leder till effekter som gagnar både organisationen och 

dess anställda.  

Den negativa korrelationen mellan variablerna som forskningsresultatet visar kan 

konstateras vara medelmåttig eller rentav ganska svag. Vidare var korrelationen mellan 

den enskilda variabeln utbildning och upplevd arbetsbörda inte signifikant. R-värdet 

som fås genom Pearsons korrelationstest signalerar korrelationens styrka och bör i 

frågan om ett negativt samband anta värden <-0,5 för att visa ett starkt samband 

(Pallant, 2016). Kontrollvariabeln ålder uppvisade också en signifikant positiv 

korrelation med arbetsbörda, till samma grad som vissa av de prestationshöjande HR-

metoderna. Dessa observationer kombinerat med att regressionsanalysen visar att 
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prestationshöjande HR-metoder förklarar en mycket liten del av variationen i upplevd 

arbetsbörda kan argumenteras berättiga samma spekulation som Harley (2002): 

prestationshöjande HR-metoder kunde vara ett exempel på en passerande nyck inom 

managementlitteraturen. 

Eftersom undersökningens mäter förändringen i upplevd arbetsbörda, alltså en 

subjektivt bedömd nivå av börda, kunde det mycket väl vara fallet att de 

prestationshöjande HR-metoderna även i fallet av min studie kan ha lett till att arbetet 

intensifierats objektivt mätt. Att forskningsresultatet visar att prestationshöjande HR-

metoder, enskilt och som en sammanslagen variabel, lättar på den upplevda 

arbetsbördan kan sägas stöda den tidigare forskning som baserat på till exempel Hobfolls 

teori om bevarandet av resurser (2002) och Karaseks modell om kontroll och krav i 

arbetet (1979) menar att metoderna tillför de anställda resurser  och upplevd kontroll, 

vilket låter de anställda handskas med den potentiella intensifieringen och således inte 

leder till en upplevd tyngre arbetsbörda.  Burke, Singh och Fiksenbaum (2010) menar i 

sin undersökning angående faktorerna som leder till intensivt arbete och 

konsekvenserna av detta, att hårt arbete kan vara tillfredsställande för de anställda under 

lämpliga omständigheter. Enligt ovanstående, och på basis av resultatet av min 

undersökning, kunde prestationshöjande HR-metoder tänkas utgöra en del av dessa 

omständigheter. 

Syftet med min forskning var endast att undersöka huruvida ett samband mellan 

variablerna existerar och, om så är fallet, hur detta samband ser ut. Dock kan 

forskningens resultat i kombination med den kontext i vilken den utfördes, mot 

bakgrunden av tidigare forskning om vissa kontextuella faktorers inverkan på de 

prestationshöjande HR-metodernas påverkan, ge vissa insikter. Tidigare forskning har 

exempelvis antytt att den institutionella kontexten påverkar den effekt de 

prestationshöjande HR-metoderna har på de anställda. Bland annat Godard (2004) 

föreslår att prestationshöjande HR-metoder ger effektivare resultat i 

marknadsekonomier med samverkan mellan marknads- och icke-marknadsinstitutioner 

(eng. coordinated market economy), såsom mellan företag och fackorganisationer. 

Facktillhörighet har föreslagits undvika de negativa konsekvenserna associerade med 

prestationshöjande HR-metoder genom att stärka de anställdas röst och på så sätt 

säkerställa att deras intressen och välmående tas i beaktande vid implementeringen av 

metoderna (Godard 2001; Danford et al., 2008; Handel & Levine, 2004). Till skillnad 

från flera anglosaxiska länder (varifrån en stor del av forskningen kring 

prestationshöjande HR-metoder härstammar) är Finland ett land med starka 
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fackorganisationer, lagstadgad rättighet till facktillhörighet för anställda och 

kollektivistisk kultur med liten maktdistans, alla faktorer som stärker de positiva 

effekterna av exempelvis prestationshöjande HR-metoder och gör att förändringar med 

negativa konsekvenser för de anställda är svåra att genomföra (Kalmi & Kauhanen, 

2008). Då målgruppen för min undersökning alla är fackmedlemmar, anställda av finska 

organisationer och resultatet av undersökningen visar ett signifikant negativt samband 

mellan prestationshöjande HR-metoder och upplevd arbetsbörda, kan det konstateras 

att avhandlingens forskningsresultat utgör stöd för uppfattningen om den institutionella 

kontexten, specifikt facktillhörighetens, inverkan på naturen av sambandet mellan 

variablerna. 

5.2 Kontribution 

Syftet med denna avhandling var att utvidga förståelsen för sambandet mellan 

prestationshöjande HR-metoder och de anställdas upplevda arbetsbörda genom att 

besvara forskningsfrågan ”Påverkar prestationshöjande HR-metoder de anställdas 

upplevda arbetsbörda?”. Resultatet svarar jakande på forskningsfrågan och visar att ett 

signifikant negativt förhållande mellan prestationshöjande HR-metoder och upplevd 

arbetsbörda existerar. Hypotesen, som på basis av tidigare forskning med de anställdas 

perspektiv i fokus, antog att det existerade ett motsatt förhållande mellan variablerna än 

det funna, förkastades därmed.  Genom detta överraskande resultat bidrar min forskning 

till existerande litteratur inom ämnesområdet genom att ytterligare belysa den ”svarta 

låda” som utgörs av de prestationshöjande HR-metodernas inverkan på utfall som berör 

de anställda, specifikt deras upplevda arbetsbörda. Resultatet stärker synen på de 

prestationshöjande HR-metoderna som ömsesidigt fördelaktiga för både organisationer 

och de anställda. 

Vidare bidrar avhandlingens forskning till existerande teori angående 

prestationshöjande HR-metoder genom att den utfördes i en finsk kontext, medan 

merparten av existerande teori härstammar ifrån forskning utförd i en anglosaxisk 

kontext, såsom beskrevs i kapitel 5.1. Således bidrar undersökningen till en nyansering 

av existerande forskning och till material för framtida forskning som avser granska 

kontextuella faktorers påverkan, så som institutionell kontext som beskrivet i kapitel 5.1, 

på metodernas inverkan på de anställda.   

Den här avhandlingen ämnar också tillföra praktiker, organisationers HR ledning och 

beslutsfattare, insikter om de praktiska implikationerna av avhandlingens 

forskningsresultat. Arbete under press och förhöjd arbetsbörda är associerat med ökad 
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stress (Boxall & Macky, 2014).  Kronisk, långvarig stress och hög arbetsbörda leder till 

emotionell utmattning, vilket leder till likgiltighet gentemot ens arbete, minskad 

uppfattning om ens förmåga att utföra sitt arbete, och till slut till utbrändhet (Maslach, 

1993). Enligt Burke, Singh och Fiksenbaum (2010) leder dessa psykologiska och 

fysiologiska effekter först till att smidigheten och effektiviteten i företagets verksamhet 

minskas och i längden hotar dessa effekter företagets ekonomiska livskraft.  Eftersom 

resultatet av min forskning visar att prestationshöjande HR-metoder minskar den 

upplevda arbetsbördan kunde företag med fördel överväga att ta i bruk 

prestationshöjande HR-metoder, utan risk för att detta förväntas öka de anställdas 

upplevda arbetsbörda och förekomsten av de potentiella negativa konsekvenserna härav. 

I detta sammanhang bör nämnas att den upplevda arbetsbördan påverkas av en 

mångfald faktorer, inte endast prestationshöjande HR-metoder. Detta bör naturligtvis 

minnas då man söker metoder för att minska eller förebygga förhöjning av de anställdas 

arbetsbörda. 

5.3 Begränsningar och resultatets tillförlitlighet 

Eftersom min kvantitativa undersökning fokuserat på det finska servicefackets 

medlemmar, kan resultatet för undersökningen antas generaliserbart till dem som 

arbetar inom den privata servicesektorn i Finland. Vidare visar den demografiska 

fördelningen av respondenterna att 90,1% av dem arbetar inom handelsbranschen. 

Resultatet kan därav sägas vara representativt i synnerhet för de anställda inom denna 

bransch. Även om resultatet av min forskning inte uppvisade signifikanta samband 

mellan kön och upplevd arbetsbörda, kan det vara värt att påpeka att samplet utgjordes 

av främst kvinnor, vilket kan tänkas utgöra en begränsning med tanke på tillämpningen 

av resultatet. Svarsprocenten 8,68% kan konstateras vara låg, vilket var väntat. En högre 

svarsprocent skulle ha varit att föredra, men enligt det som förklarats i kapitel 3.6 var 

stickprovets storlek stor nog för att med godtagbar konfidensgrad kunna anta 

undersökningens resultat vara generaliserbart för hela den undersökta populationen. 

Undersökningen distribuerades slumpmässigt åt 5000 medlemmar i PAM med enda 

kriterium för inkludering i detta stickprov att personerna skulle vara fackets medlemmar 

och ha en e-postadress registrerad hos PAM. En begränsning utgjordes därför av det 

faktum att det inte var praktiskt möjligt att kontrollera att de utvalda mottagarna av 

enkäten faktiskt vid mottagandets stund deltog i ett aktivt anställningsförhållande. 

Därför kan enkäten potentiellt ha sänts till sådana personer som vid tidpunkten 

exempelvis var på moderskapsledighet eller av andra orsaker ej deltog aktivt i arbetslivet. 
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Detta kunde dels tänkas ha inverkat negativt på svarsprocenten, dels kunde möjligheten 

att detta skett tänkas påverka tillförlitligheten av insamlat data, då de i arbetslivet 

inaktiva respondenternas svar baserat sig på tidigare upplevelser. Det kan dock på goda 

grunder antas vara osannolikt att personer som vid enkätens mottagandes stund inte var 

engagerade i ett aktivt arbetsförhållande skulle delta i undersökningen. 

För att med starkare belägg kunna demonstrera ett kausalt samband mellan 

avhandlingens variabler skulle det ha varit fruktsamt att utföra en longitudinell studie, 

istället för den nu utförda tvärsnittsstudien (Bryman et al., 2011). Detta kunde ha gjorts 

genom att skicka ut enkäten till respondenterna en gång till efter en utvald tidsperiod 

och granskat hur variablernas förhållande utvecklats. Dock tillät tidsramen för 

undersökningen inte detta.  

5.4 Förslag till framtida forskning 

Eftersom forskningen i denna studie begränsades av det faktum att endast en 

tvärsnittsstudie av praktiska skäl kunde utföras skulle det vara intressant för fortsatt 

forskning att utöka insikten i sambandet mellan variablerna genom att utföra 

longitudinell forskning.  

Forskningen som gjorts i samband med den här avhandlingen är kvantitativ, vilket 

innebär att den är väl lämpad att svara på om det finns ett samband mellan de 

undersökta variablerna. Metoden är dock inte väl lämpad att svara på varför detta 

samband existerar eller hur detta samband ser ut, vad som påverkar hur det ser ut och 

så vidare. Kvalitativ forskning, exempelvis genom intervjuer, borde utföras för att få en 

mera dynamisk och djupgående uppfattning om relationen mellan de 

prestationshöjande HR-metoderna och upplevd arbetsbörda och de faktorer som 

påverkar denna relation. En fråga som också kvarstår är huruvida det  faktum att den 

upplevda arbetsbördan minskar, de facto också minskar symptom av stress och 

utbrändhet. 

Resultatet av min forskning är oväntat, eftersom det visar att de prestationshöjande HR-

metoderna leder till lägre nivåer i den aspekt av arbetsvälmående som den kritiska 

forskningen menat att de höjer, trots att undersökningen uttryckligen fokuserat på 

sambandet dessa variabler emellan och inte utgått ifrån att metoderna är bra för de 

anställda. Detta tyder på att det inte svartvitt är möjligt att stämpla metoderna som 

ledande till tyngre arbetsbörda för de anställda, utan att fokus bör skiftas till andra 

faktorer än själva metoderna för att kunna fastställa någon slags karta över faktorerna 
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som påverkar de effekter de prestationshöjande HR-metoderna leder till med tanke på 

de anställdas arbetsbörda. Metoderna i sig själv kanske inte är ”bra” eller ”dåliga”, eller 

kanske inte konsekvent leder till ett eller annat utfall med tanke på de anställdas 

arbetsbörda, utan faktorer som hur de implementeras, hur de uppfattas och hurdan 

kontexten inom vilken de implementeras är kan tänkas påverka utfallet. Resultatet av 

den här avhandlingen motiverar exempelvis vidare forskning angående hur institutionell 

kontext, såsom facktillhörighet på organisationsnivå och aspekter beroende på nationell 

kultur och kontexten av rådande ekonomiskt system på makronivå påverkar effekten de 

prestationshöjande HR-metoderna resulterar i. 

Merparten av den existerande forskningen angående prestationshöjande HR-metoder 

behandlar dessa som en helhet, och såsom det genomgående i denna avhandling 

poängterats varierar även innehållet i denna helhet. Studien i denna avhandling visade 

att det existerar signifikanta negativa samband mellan upplevd arbetsbörda och alla 

utom en av de variabler för prestationshöjande HR-metoder som min undersökning 

inkluderade. Således kunde framtida forskning också undersöka sambandet mellan 

enskilda prestationshöjande HR-metoder och upplevd arbetsbörda närmare. Då kunde 

dessa möjligtvis rangordnas med avseende på magnituden av deras effekt på de 

anställdas upplevda arbetsbörda. Denna forskning kunde också medföra klarhet i 

diskussionen angående huruvida det finns en optimal sammansättning 

prestationshöjande HR-metoder som passar diverse organisationer utan hänseende till 

organisationsspecifika säregenheter, eller om den optimala sammansättningen varierar 

organisationer emellan beroende på den organisationsspecifika eller allmänna 

kontexten. 

5.5 Slutsatser 

I början av den här avhandlingen formulerades forskningsfrågan ”påverkar 

prestationshöjande HR-metoder de anställdas upplevda arbetsbörda?”. I min strävan 

efter att undersöka detta samband och besvara denna fråga utförde jag en kvantitativ 

tvärsnittsstudie riktad till det finska servicefacket PAM:s medlemmar, genom ett utskick 

av en webbenkät som självständigt fylldes i av respondenterna (n=434). Det potentiella 

sambandet mellan variablerna beskrivna i forskningsfrågan undersöktes genom 

statistisk analys av insamlat data. Testen som utfördes var Pearsons korrelationstest och 

regressionsanalys. Genom testerna påvisades ett signifikant negativt samband existera 

mellan de prestationshöjande HR-metoderna och upplevd arbetsbörda. Testerna fann 

med andra ord de prestationshöjande HR-metoderna minska de anställdas arbetsbörda. 



56 
  
 
Avhandlingen bidrar till existerande forskning genom att belysa de effekter 

prestationshöjande HR-metoder har från de anställdas perspektiv, ett forskningsområde 

som ironiskt nog åtnjutit oproportionerligt lite uppmärksamhet jämfört med den mängd 

forskning som fokuserat på länken mellan metoderna och företagsstrategiska utfall, 

oftast prestationsökning och organisationers resultat. Således bidrar avhandlingen till 

att återinföra den anställda i fokus för HR undersökning och minska det forskningsgap 

och volymen av den svarta låda som existerat angående de prestationshöjande HR-

metodernas inverkan på de anställda. Min undersökning fann ett negativ samband 

mellan de prestationshöjande HR-metoderna och de anställdas upplevda arbetsbörda, 

med andra ord, att metoderna minskar de anställdas upplevda arbetsbörda. Detta stöder 

den uppfattning som är den vanligaste inom den existerande forskningen och 

teoribildningen inom ämnesområdet som menar att de prestationshöjande HR-

metoderna gagnar såväl de anställda som de organisationer som implementerar dem. De 

anställda kan på basis av min undersökning förväntas uppleva sin arbetsbörda lättare då 

de påverkas av prestationshöjande HR-metoder, vilket i sig själv är en fördel för dem. 

Vidare kan den lägre arbetsbördan antas undvika de negativa konsekvenser en hög 

arbetsbörda kan leda till.  Den sänkta upplevda arbetsbördan hos de anställda leder till 

ett ökat välmående hos dessa, vilket logiskt härlett i sin tur tillför den anställande 

organisationen fördelar genom prestationsökningar och lägre kostnader.  

Avhandlingens resultat har praktiska implikationer för organisationer, eftersom dessa 

på basis av resultatet med fördel kan överväga ibruktagandet av prestationshöjande HR-

metoder, utan risk för att detta förväntas öka de anställdas upplevda arbetsbörda. 

Medan forskningsresultatet belyser det samband som existerar mellan 

prestationshöjande HR-metoder och de anställdas upplevda arbetsbörda, säger det inte 

så mycket om hur detta samband ser ut, eller varför det ser ut som det gör och vad som 

påverkar hur det ser ut. De prestationshöjande HR-metoderna är en komplex helhet utan 

klart definierat innehåll och den upplevda arbetsbördan är ett subjektivt fenomen. De 

prestationshöjande HR-metoderna implementeras inte av maskiner utan människor och 

likväl är målgruppen för dem, de anställda, människor. Vidare interagerar 

undersökningens variabler inte i ett vakuum, utan i en specifik kontext. Alla dessa 

faktorer som inte ingår i de prestationshöjande HR-metoderna kan tänkas påverka den 

inverkan dessa har, men denna påverkan kan inte uttydas ur mitt forskningresultat eller 

annan kvantitativ forskning. Därav bör framtida kvalitativ forskning utföras för att utöka 

förståelsen för hur variablernas samband ser ut, varför det ser ut som det gör, och vad 

som påverkar detta. 
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BILAGA 1 FÖLJEBREV 

(för svensk text scrolla neråt)  

Arvoisa vastaanottaja,  

Tämä sähköposti on lähetetty rajatulle määrälle PAM:in jäsenistä. Toivon että sinulla 
olisi hetki aikaa vastata kyselyyn koskien työviihtyvyyttä ja -hyvinvointia. Vastaat 
kyselyyn n. 10 minuutissa.   

Tutkimusta tekee kauppatieteiden kandidaatti Robin Sundman Svenska 
Handelshögskolanista. Tutkimustuloksia tullaan käyttämään pro gradu-tutkielmassani 
sekä laajemmassa kansainvälisessä tutkimusprojektissa, jota johtaa akatemiatutkija 
Denise Salin. Vastaat kysymyksiin nimettömästi ja ainoastaan tutkijat käsittelevät 
vastauksiasi. 

Linkki kyselylomakkeeseen: 
https://www.webropolsurveys.com/S/66D50E8535570976.par 

Kiitos ajastasi ja vaivannäöstäsi, ilman sinua emme voisi tehdä tätä tutkimusta.  

Ystävällisin terveisin,  

Robin Sundman 
Opiskelija  
Hanken Svenska Handelshögskolan 

 

Bästa mottagare,  

Detta epost-meddelande har skickats ut till ett urval av PAM:s medlemmar. Jag hoppas 
du kunde ta dig tid att svara på min enkät om arbetstrivsel och -välmående på 
arbetsplatsen. Det tar ca 10 minuter att fylla i enkäten.  

Undersökningen utförs av ekonomie kandidat Robin Sundman från Svenska 
Handelshögskolan och dess resultat används i min pro-gradu avhandling, samt inom 
ramen för ett större internationellt forskningsprojekt som leds av akademiforskare 
Denise Salin. Dina svar är givetvis anonyma och behandlas endast av forskarna. 

Länk till undersökningen: 
https://www.webropolsurveys.com/S/47E6C3AEF0EE8B7D.par 

Tack för din tid och ditt engagemang, utan dig kunde den här undersökningen inte 
genomföras.   

Med vänlig hälsning, 

Robin Sundman 
Studerande   
Hanken Svenska Handelshögskolan 
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