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Sammanfattning 
 

                               Titel:  Den mångfacetterade HR-rollen – En studie om HR-medarbetares           

upplevelser av arbetssituationen 

 

 Författare: Jens Landgren & Fredrik Rubin 

    Lärosäte:  Högskolan i Halmstad 

      Termin:  Vårterminen 2018 

 

 

Det moderna arbetslivet genomgår snabba och stora förändringar och ändrar förutsättningarna 

för många yrkesgrupper i hur arbetet ska bedrivas på bästa och mest effektiva sätt. Detta får 

konsekvenser för olika yrkesgruppers arbetssituationer. En yrkesgrupp som inte har fått ett 

allt för nämnvärt fokus i forskningen kring förändrade arbetssituationer är HR-medarbetare. 

Syftet med den här studien är att öka förståelsen för hur HR-medarbetare upplever och 

hanterar sin arbetssituation utifrån arbetskrav och arbetsresurser. Tre frågeställningar har 

utformats för att omfamna och konkretisera syftet ytterligare. Studien baseras på fem utvalda 

respondenter, som arbetar som HR-generalister eller HR Business Partners. Studien har 

genomförts med en kvalitativ forskningsmetod i form av intervjuer och har utgått från en 

abduktiv ansats. 

 

Studien påvisar att det finns olika uppfattningar mellan HR-medarbetare om vilka resurser 

som anses viktiga i arbetet. Studien har även visat på att HR-medarbetare ställs inför höga 

arbetskrav i form av framför allt hög arbetsbelastning och stora rollkonflikter. Resultatet visar 

att HR-medarbetarna vanligtvis hanterar svåra arbetssituationer genom problemfokuserade 

hanteringsstrategier. 
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Abstract 
 

Title:  The multifaceted HR-role – A study about HR Practitioners 

experience of the work situation 

 

   Authors: Jens Landgren & Fredrik Rubin 

      School:  Halmstad University 

        Term:  Spring term 2018 

 

 

The modern working life is going through big and rapid changes, which change the 

prerequisites for a lot of professions in how work should be conducted and utilized in best 

manners. This leads to consequences in the work situation for different professions. One 

profession that hasn’t acquired a lot of focus in the research about changing work situations, 

is the HR Practitioners. The aim of this study is to increase the understanding in how HR 

Practitioners experience and manage their work situation from the basis of work demands and 

work resources. Three research questions have further been formed, with the aim to embrace 

and concrete the purpose of the study. The study is based on five selected candidates, who 

works as HR Generalists or HR Business Partners. The study has been conducted with a 

qualitative research method in the form of interviews and an abductive approach. 

 

The study demonstrates different opinions among the HR Practitioners about which kind of 

work resources that is considered most important at work. Results also show that HR 

Practitioners faces high work demands, mostly in the form of high work load and big role 

conflicts. Finally, the results show that HR Practitioners mostly apprehend and manage the 

severe work situations they face with a problem focused coping strategy. 

 

Keywords: Work situation, HR Practitioners, Work demands, Work resources, Coping   
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1. Inledning 
 

I detta kapitel introducerar vi problemområdet i studien, för att sedan beskriva studiens syfte 

och frågeställningar. 

 

 

Det moderna arbetslivet har genomgått och fortsätter att genomgå stora förändringar. Med hjälp 

av ny teknik och flexiblare arbetsformer, kan arbetstagare numera i större utsträckning 

bestämma var, när och hur de ska arbeta. Organisationer har blivit mer konkurrensmedvetna 

och genomför effektiviseringar och slimmar sin verksamhet, för att kunna stå sig bättre 

konkurrensmässigt på marknaden (Allvin, Aronsson, Hagström, Johansson & Lundberg, 2006). 

I takt med att arbetslivet förändras, visar ny forskning på att den fysiska arbetsmiljön för 

arbetstagare har förbättrats, medan den psykiska arbetsmiljön har blivit sämre och detta 

omfattar både män och kvinnor (Arbetsmiljöverket, 2016). Statistik från arbetsmiljöverket visar 

även på att några av de vanligaste orsakerna till arbetsrelaterade besvär för både män och 

kvinnor i Sverige idag, är stress och psykiska påfrestningar och trenden ser ut att öka för varje 

år (Arbetsmiljöverket, 2015). 

 

En organisatorisk funktion som likt många andra funktioner har genomgått stora förändringar, 

vilket har fått en stor påverkan på arbetslivet för medarbetarna, är HR-funktionen. De främsta 

drivkrafterna till förändringen av HR-funktionen är ökad konkurrens, globalisering, 

kontinuerliga förändringar på marknaden och teknologi (Beer, 1997; Boglind, Hällstén & 

Thilander, 2013).  Detta har resulterat i att organisationer ser ett behov av att ha en strategisk 

HR-funktion i sin kärnverksamhet, för att kunna arbeta mer strategiskt och värdeskapande och 

på så vis öka organisationens konkurrenskraft (Beer, 1997; Boglind, Hällstén & Thilander, 

2013). För att lyckas skapa en strategisk HR-funktion måste HR-funktionen enligt Beer (1997) 

överge sin administrativa och serviceinriktade roll och istället inta en ny strategisk funktion.  

 

Huvudidén med HR-transformation är att organisera HR-funktionen utifrån Shared service-

modellen. En Shared service-organisation innebär att HR-funktionen indelas i tre olika enheter 

och dessa är (1) en serviceenhet, (2) en expertenhet och (3) lokala HR-medarbetare (Boglind, 

Hällstén & Thilander, 2013). Service- och expertenheten utgår centralt i verksamheten medan 

de lokala HR-medarbetarna arbetar verksamhetsnära i den så kallade linjeorganisationen. 

Serviceenheten ska utföra standardiserade administrativa tjänster och erbjuda självservice 

genom bland annat IT-baserade stödfunktioner och Call Centers. Syftet med serviceenheten är 

att linjecheferna ska kunna ta ett större eget ansvar för personalrelaterade arbetsuppgifter och 

detta ska i sin tur skapa mer resurser för expertenheten och de lokala HR-medarbetarna att 

arbeta strategiskt och värdeskapande (Boglind, Hällstén & Thilander, 2013). Expertenheten 

består oftast av HR-specialister och de ska fungera som ett stöd till linjecheferna och de lokala 

HR-medarbetarna i mer komplicerade ärenden inom exempelvis rehabilitering, avtal och 

arbetsrätt. De lokala HR-medarbetarna ska fungera som ett strategiskt stöd till linjecheferna och 

HR-medarbetarnas främsta uppdrag är att leverera värde till sina kunder, det vill säga 

linjecheferna (Boglind, Hällstén & Thilander, 2013; Ulrich & Brockbank, 2007). 

 

En HR-transformation leder till att det skapas nya roller och arbetssätt i en HR-funktion, samt 

att andra kompetenser efterfrågas hos medarbetare (Schuler, 1990; Boglind, Hällstén & 

Thilander, 2013). Lengnick-Hall och Moritz (2003) konstaterar att ingen HR-medarbetare 

lämnas oberörd i samband med en HR-transformation och Lemmergaard (2009) menar att HR-

medarbetare inte längre förväntas vara specialister i traditionellt personalarbete såsom lön eller 
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rekrytering, något som tidigare har varit signifikativt för HR-funktionen. Det innebär att HR-

medarbetare numera måste ha en bredare kompetens för att dels kunna arbeta både strategiskt 

och operativt, men samtidigt även vara process- och människoinriktade. Den breda yrkesrollen 

med stor variation i arbetsuppgifterna ställer höga krav på HR-medarbetare att inneha rätt 

kompetens och personliga egenskaper (Lemmergaard, 2009). Beer (1997) menar att det finns 

få HR-medarbetare som kan uppfylla dessa krav och de få HR-medarbetare som uppfyller 

kraven, har sällan tillräckligt med tid för att slutföra alla arbetsuppgifter som åläggs dem. Även 

Ulrich och Brockbank (2007) menar att den strategiska HR-rollen är underutvecklad och att 

HR-medarbetare oftast fortsätter att arbeta med operativa arbetsuppgifter, vilket gör att HR-

medarbetare möter utmaningar i hur de ska bedriva effektivt HR-arbete. Detta leder enligt 

Sheehan, De Cieri, Cooper och Shea (2016) till att HR-medarbetare blir utsatta för en 

rollöverbelastning, då arbetskraven som ingår i deras roll överstiger tillgängliga resurser, vilket 

kan leda till stress. 

 

Trots att tidigare forskning belyser hur den nya HR-rollen har blivit allt mer komplex och 

krävande, är antalet studier som beskriver HR-rollen ur ett medarbetarperspektiv förvånansvärt 

få. Thilander (2013) konstaterar att HR-transformation fortfarande är ett forskningsområde där 

fler forskningsansatser behövs, framför allt rörande vilka konsekvenser en HR-transformation 

får på HR-funktionen och dess medarbetare. Därmed är en studie rörande HR-medarbetares 

upplevelser av sin arbetssituation både relevant och viktig att genomföra och vi hoppas att vår 

studie kan bidra med ny kunskap och insikt. Med detta som bakgrund har vi valt att inrikta vår 

studie mot HR-medarbetare som arbetar efter den nya HR-rollens premisser. 

1.1 Syfte 

Syftet med vår studie är att öka förståelsen för hur HR-medarbetare upplever och hanterar sin 

arbetssituation utifrån arbetskrav och arbetsresurser.   

1.2 Frågeställningar 

• Hur upplever HR-medarbetarna arbetskraven? 

• Hur upplever HR-medarbetarna arbetsresurserna? 

• Hur hanterar HR-medarbetarna arbetskraven?  
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2. Tidigare forskning 
 

I detta kapitel redogörs det för tidigare forskning som berör vårt problemområde. Kapitlet 

avslutas med en sammanfattning om tidigare forskning och kunskapsluckan som författarna av 

studien har identifierat. 

 

 
HR-transformation är ett återkommande begrepp i tidigare forskning om organisationers 

benägenhet och drivkraft till att omorganisera sin HR-funktion. Cranet är ett globalt 

forskningsnätverk som verkar inom personalarbete och Human Resource Management och som 

med hjälp av enkätundersökningar, försöker kartlägga hur organisationer i olika länder arbetar 

med HR-frågor. Cranet-undersökningen från 2015, som undersöker HR-trender inom 

organisationer med mer än 200 anställda i Sverige, visar på att HR-transformation är ett 

populärt koncept i Sverige (Lindeberg & Månson, 2015). Cranet-undersökningen redogör bland 

annat för att 58 procent av de tillfrågade organisationerna helt eller delvis har omorganiserat 

sin HR-funktion efter konceptet (Lindeberg & Månson, 2015).  

 
Trots att HR-transformation är ett populärt koncept för organisationer att genomföra, menar 

Thilander (2013) att konsekvenserna av en HR-transformation, framför allt i Sverige, är ett 

forskningsområde där det behövs fler forskningsinsatser. Thilander (2013) menar vidare på att 

det främst behövs ny forskning rörande konsekvenser för HR-funktionen, men även för 

medarbetarna som arbetar i funktionen.  
 
Thilander (2013) undersöker i sin doktorsavhandling hur en HR-transformation påverkar 

samspel och relationer mellan HR-medarbetare och linjechefer. Thilanders avhandling är 

baserad på ett omfattande empiriskt material, där en kvalitativ studie har genomförts med HR-

medarbetare och linjechefer. Studien är genomförd i ett samarbete med försvarsmakten i 

samband med en omorganisering av HR-funktionen. Resultatet från studien visar på att 

förändringsidéerna under konceptet HR-transformation är svårare att genomföra än vad positiva 

förespråkare av konceptet hävdar och att genomförandet av en HR-transformation får stora 

konsekvenser för både HR-medarbetare och för de som använder sig av HR-funktionen som 

stöd i sitt arbete, till exempel linjechefer och andra medarbetare i organisationen. Thilander 

(2013) menar att det uppstår stora utmaningar för HR-medarbetare att lyckas förändra sina 

yrkesroller och göra en gränsdragning mellan vilket arbete de ska utföra i relation till andra 

aktörer i personalarbetet och vad för sorts arbete de positiva förespråkarna av konceptet 

förväntar sig att HR-medarbetare ska utföra (Thilander, 2013).  
 
I en fallstudie undersöker Boglind, Hällstén och Thilander (2013) hur sju svenska 

organisationer omorganiserar HR-funktionen enligt konceptet HR-transformation. Det är en 

kvalitativ studie där forskarna har genomfört mer än tvåhundra intervjuer och ett trettiotal 

observationer av HR-medarbetare och chefer. Boglind, Hällstén och Thilander (2013) 

konstaterar i studien att de undersökta organisationerna förväntar sig att en HR-transformation 

ska genomföras friktionsfritt och de lyfter även fram att HR-medarbetarna i sin yrkesroll är 

beroende av att HR-hjälpmedel, såsom serviceenheten fungerar, för att de själva ska kunna 

hantera de nya arbetskraven som uppstår efter en omorganisering av HR-funktionen. Boglind, 

Hällstén och Thilander (2013) konstaterar i sitt resultat att om dessa hjälpmedel inte fungerar, 

förväntas det att HR-medarbetarna själva täcker upp för friktionerna och bristerna som uppstår 

efter en genomförd omorganisering (Boglind, Hällstén & Thilander, 2013).  
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I en kvalitativ studie av Lineham och O’Brien (2016), genomförd med ett urval av 

organisationer från olika sektorer i näringslivet, undersöker författarna innehållet och 

konsekvenserna av HR-medarbetares emotionella arbete och de etiska dilemman medarbetarna 

ställs inför i sitt dagliga arbete. Författarna menar att det saknas empiriska studier som fokuserar 

på hur HR-medarbetare egentligen utför sitt arbete. Resultatet från studien visar på att 

medarbetarna uppfattar sig själva som ansvariga för en rad olika roller i deras arbete, såsom att 

se efter andra medarbetares välmående och stå för deras rättigheter, men samtidigt också att 

skydda organisationens intresse. Enligt författarna visar resultatet på att HR-medarbetare ofta 

innehar en splittrad yrkesroll, där de förväntas hantera krav från medarbetare, krav från 

organisationen och inte minst kraven och förväntningarna som de har på sig själva. De olika 

kraven leder enligt författarna till att HR-medarbetarna ofta hamnar i en mellanposition när de 

försöker hantera olika krav (Lineham & O’Brien, 2016). 
 
I likhet med Thilander (2013) och Boglind, Hällstén och Thilander (2013), argumenterar 

Lineham och O’Brien (2016) för att HR-medarbetare har en rad olika förväntningar på sig, 

bland annat vilken roll de ska inta i det dagliga arbetet. De ska både se till organisationens och 

medarbetarnas bästa vilket i sin tur kan leda till en ambivalens hos HR-medarbetarna om vem 

de främst ska representera (Lineham & O’Brien, 2016).  
 
Lemmergaard (2009) har skrivit en artikel som likt Lineham och O’Brien (2016) belyser den 

mångfacetterade yrkesrollen för HR-medarbetare och vilka förväntningar det ställs på dem. Den 

kombinerade kvalitativa och kvantitativa studien är genomförd på en bank i Danmark och 

undersöker HR-medarbetares och linjechefers uppfattning av HR-rollen. Resultatet från studien 

visar på att det placeras en påtaglig press på HR-funktionen och dess medarbetare i hur många 

olika roller som de förväntas inneha. Lemmergaard (2009) menar att detta ligger i linje med en 

generell trend i organisationer, där organisationer förväntar sig mer från HR-funktionen och 

vad för arbete HR-medarbetarna ska utföra. Lemmergaard (2009) ger som förslag på vidare 

forskning, att det blir än mer viktigare att visa på och mäta värdet av HR-funktionen och att ett 

första steg är därmed att definiera och klargöra HR-funktionens och HR-medarbetarnas roller 

och vilka förväntningar som ställs på dessa. 

2.1 Sammanfattning tidigare forskning 

En omfattande litteratursökning av problemområdet har genomförts för att kunna hitta relevant 

forskning som berör HR-medarbetares arbetssituation och hur HR-medarbetarna själva 

upplever den. De utvalda artiklarna är genomförda studier med både kvalitativ och kvantitativ 

metod, med tonvikt på kvalitativ metod och som har presenterat liknande resultat. Vad som 

främst framkommer i den tidigare forskningen är att det ställs höga krav och stora förväntningar 

på HR-medarbetare att hantera en mångfacetterad och bred yrkesroll. Trots resultatet från 

flertalet studier som visar på en komplex och krävande HR-roll, har det funnits förvånansvärt 

lite forskning av relevant innehåll om HR-medarbetares egna upplevelser av sin yrkesroll och 

arbetssituation, vilket har lett oss till att konstatera att det finns en kunskapslucka i 

forskningsfältet. Denna studie syftar därmed till att öka förståelsen för HR-medarbetarnas 

upplevelse och hantering av sin arbetssituation.  
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3. Teori 
 

I den nedanstående teoretiska referensramen redogörs det för relevanta teorier och en modell 

som är kopplade till studiens problemområde och som kan fungera som hjälpmedel för att tolka 

och analysera empirin. 

 

3.1 Psykosocial arbetsmiljö 

Den psykosociala arbetsmiljön är en del av forskningen kring arbetsmiljön som har fått stor 

uppmärksamhet det senaste decenniet. Dels på grund av att den psykosociala arbetsmiljön 

relaterar till det förändrade arbetslivet för många arbetstagare, men även för att den innefattar 

många parametrar i en människas arbetsliv som inte täcks in under exempelvis fysisk 

arbetsmiljö (Eklöf, 2017). En återkommande definition av psykosocial arbetsmiljö är att den 

beskriver hur människor integrerar med deras omgivning, hur människor påverkas av den 

psykosociala arbetsmiljön, men även hur de utvecklar den (Abramsson & Johansson, 2013). 

Detta innebär att den psykosociala arbetsmiljön inte enbart inkluderar relationer mellan 

individer, utan även alla aspekter av deras arbetssituation (Abramsson & Johansson, 2013). 

Arbetsmiljöverket (2016:20) definierar i sin tur psykosocial arbetsmiljö följande:  

 

”Psykosocial arbetsmiljö handlar om individens upplevelse av arbetssituationen, och kan i 

huvudsak indelas i krav och resurser i arbetet” 

 

Krav i arbetet inkluderar den psykologiska ansträngning som krävs för att hantera arbetskraven 

och resurserna inkluderar de faktorer som finns att tillgå i arbetet för att hantera arbetskraven 

(Arbetsmiljöverket, 2016). Arbetsmiljöverket (2016) menar att anställdas prestation och 

välbefinnande är lågt, både vid för låga och höga krav och att individer mår bäst när kraven 

upplevs som måttliga. Vad som är måttfulla krav kan dock variera med hänsyn till vilka 

individuella faktorer som påverkar individen såsom personliga preferenser och erfarenheter.  

 

Enligt Arbetsmiljöverket (2016) kan krav och resurser i arbetet indelas i olika kategorier. Nedan 

redogör vi kortfattat för vilka krav och resurser som ingår i denna studie. Vår redogörelse utgår 

dels från hur Arbetsmiljöverket (2016) definierar olika typer av krav och resurser i arbetet, men 

även hur Eklöf (2017) väljer att förklara olika sorters krav och resurser. 

3.1.1 Olika typer av arbetskrav 

Psykologiska krav: är belastningar i arbetet som skapar tidspress samt avgör vilket 

arbetstempo en individ måste ha. Psykologiska krav inkluderar även grad av komplexitet och 

svårigheter i arbetet (Arbetsmiljöverket, 2016). Eklöf (2017) menar att höga psykologiska krav 

i individers arbete kan tyda på att möjligheterna till kontroll eller resurserna som finns till för 

att hantera kraven, är otillräckliga. 

 

Kvantitativa krav: inkluderar mängden arbetsuppgifter en individ måste hantera inom ett 

bestämt tidsintervall (Arbetsmiljöverket, 2016). Enligt Eklöf (2017) skapas kvantitativa krav 

av förhållanden i arbetet såsom svårigheter att hinna med arbetsuppgifter, att behöva hoppa 

över raster, arbeta i ett högt tempo och att man inte hinner med viktiga saker i arbetet. Eklöf 
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(2017) menar även på att det föreligger höga kvantitativa krav när fritiden behöver användas 

för att hantera arbetsmängden. 

 

Kognitiva krav: belastar en individs kognitiva förmåga, det vill säga tankeförmågan, 

uppmärksamheten, beslutsförmågan och koncentrationen. Det kan också handla om komplexa 

arbetsuppgifter och svårigheter som följer med att utföra dem (Arbetsmiljöverket, 2016). Enligt 

Eklöf (2017) kan dock kognitiva krav vara en tillgång genom att de verkar stimulerande och 

ger utrymme till egna överväganden och beslut. Eklöf (2017) pekar på att en arbetssituation 

som kännetecknas av höga kognitiva krav är när individer länge och intensivt måste koncentrera 

sig på sina arbetsuppgifter, när individer måste fatta viktiga beslut utifrån otydlig och 

komplicerad information och att de avbryts i sina arbetsuppgifter innan de är färdiga och att 

individer därmed måste hantera dem senare. 

 

Emotionella krav: innebär att en individ måste anpassa sina känslor efter arbetet. Emotionella 

krav tar psykiska resurser och blir därmed belastande för individen (Arbetsmiljöverket, 2016). 

Eklöf (2017) definierar emotionella krav i arbetet som situationer där individer måste förhålla 

sig till andras personliga problem i sitt arbete, att de blir känslomässigt berörda i sitt arbete samt 

att individerna har ett arbete där de oavsett sina egna känslor, förväntas behaga andra och 

därmed behärska sina egna känslomässiga reaktioner och uppträda professionellt. 

 

Hinder i arbetet: är faktorer som försvårar för en individ att utföra sina arbetsuppgifter. Till 

exempel IT-system som inte fungerar eller en stor mängd administrativa arbetsuppgifter 

(Arbetsmiljöverket, 2016). Enligt Eklöf (2017) bidrar hinder i arbetet till att göra arbetet mer 

krävande och att de kan bestå av formella hinder och regleringar i en organisation, samarbeten 

som inte fungerar, men även att hinder handlar om otydligt definierade roller och 

ansvarsområden. Hinder i arbetet är enligt Eklöf (2017) kopplat till negativa 

motivationseffekter och de fall individer inte har något beslutsutrymme för att hantera hinder i 

arbetet, medför det förlust av kontroll och inflytande. 

 

Rollkonflikter: är förväntningar och krav som ställs på en individ och som individen upplever 

som motstridiga eller oförenliga med sina egna förväntningar (Arbetsmiljöverket, 2016). Eklöf 

(2017) pekar på att rollkonflikter kan finnas inbyggda i yrkesroller och definierar rollkonflikter 

genom att individer utför arbetsuppgifter som accepteras av vissa personer men inte andra, att 

de råkar ut för motstridiga krav i sitt arbete samt för att individer ska utföra vissa arbetsuppgifter 

bra, måste de genomföra andra uppgifter dåligt. Rollkonflikter i arbetet kan därmed enligt Eklöf 

(2017) leda till osäkerhet och kognitiv komplexitet, som gör arbetet för individer mer psykiskt 

krävande.  

3.1.2 Olika typer av arbetsresurser 

Kontroll och inflytande: handlar om vilka möjligheter en anställd har att påverka hur, var, när 

och med vem arbetet utförs (Arbetsmiljöverket, 2016). Eklöf (2017) menar att kontroll och 

inflytande ska betraktas som en resurs och att de underlättar individers hantering av krav i 

arbetet, samt att de bidrar till förutsättningar för individens lärande och utvecklande i arbetet. 

Enligt Eklöf (2017) innebär kontroll och inflytande även att individer har möjlighet att 

kontrollera utförandet av de egna arbetsuppgifterna, hur arbetet ska bedrivas och att de får fatta 

egna beslut över sitt arbete, vilket innefattar flexibilitet och självständighet. 

 

Socialt stöd: kan indelas i efter vilken källa stödet kommer från, det vill säga chefer eller 

kollegor. Stödet från chefer inkluderar stöd från arbetsledningen och organisationen. Stödet 
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från kollegor inkluderar även stöd från arbetsplatsen och samarbetet mellan olika 

personalkategorier (Arbetsmiljöverket, 2016). Eklöf (2017) beskriver socialt stöd som en resurs 

som kan hjälpa individer att hantera kraven i arbetet och att det sociala stödet kan reda ut 

rolloklarheter och rollkonflikter i arbetet, men även att det sociala stödet kan leda till lägre 

arbetsbelastning om individer får feedback och stöttning från kollegor, chefer och interna eller 

externa specialister. 

 

Utvecklingsmöjligheter: avgör i vilken utsträckning en anställd har möjligheter till utveckling 

i arbetet. Utvecklingsmöjligheter inkluderar även vilka möjligheter en individ har till att lära 

sig nya kunskaper och färdigheter (Arbetsmiljöverket, 2016). Även karriärmöjligheter omfattas 

av detta begrepp. Eklöf (2017) menar att om anställda får möjlighet till att utvecklas genom 

utbildning, kan de utveckla sin yrkeskompetens. Eklöf (2017) menar vidare på att om anställda 

får möjlighet till att utvecklas i arbetet, kan de bättre balansera kraven och resurserna och 

minska risken för stress. 

3.2 Krav- och resursmodell 

Krav- och resursmodellen eller J-DR-modellen, är en modell framtagen av Demerouti, Bakker, 

Friedhelm & Schaufeli (2001) för att analysera utbrändhet hos anställda i arbetet. Krav- och 

resursmodellen, som illustreras av figur 1, bygger på ett antagande om att alla arbetssituationer 

har riskfaktorer som är förknippade med utbrändhet och stress (Bakker & Demerouti, 2007). 

Bakker och Demerouti (2007) menar att dessa faktorer är unika för varje yrkesroll och att de 

kan förstås genom att dela in arbetssituationen i två kategorier: arbetskrav och arbetsresurser. 

 

 

Figur 1. Krav- och resursmodell (Bakker & Demerouti, 2007:313) 

 

Arbetskrav innefattar fysiska, psykiska, sociala och organisatoriska aspekter av arbetet som 

kräver en fysisk eller psykisk ansträngning och som därmed innebär fysiologisk eller 

psykologisk energikostnad. Exempel på arbetskrav är hög arbetsbelastning och krävande möten 

med kunder. Bakker och Demerouti (2007) menar att arbetskrav inte nödvändigtvis behöver 

innebära negativa effekter. Dock kan arbetskraven leda till stress om de kräver en stor 

ansträngning av individen som den slutligen inte kan återhämta sig ifrån. 

 

Arbetskrav kan enligt Ito och Brotheridge (2012) och Schneider, Hornung, Weigl, Glaser och 

Angerer (2017) delas in i hindrande och utmanande krav. De hindrande kraven har en negativ 
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påverkan på medarbetare, då de kräver energi och ansträngning och bland annat bidrar till 

rolloklarhet, missnöjdhet med arbetet och stress. De hindrande kraven ger ingenting tillbaka i 

form av måluppfyllelse, personlig utveckling eller engagemang hos de anställda, medan 

utmanande krav kan ha en positiv påverkan på anställda. Utmanande krav, till exempel 

kvantitativ eller kvalitativ arbetsbörda, hög komplexitet i arbetsuppgifterna och ansvar för sitt 

arbete, kräver också energi och ansträngning från de anställda, men kan däremot bidra till 

personlig utveckling, engagemang och motivation hos de anställda om de hanteras rätt i 

arbetsprocessen och ifall resurser tillförs på ett adekvat sätt (Ito & Brotheridge, 2012; Schneider 

et al., 2017). 

 

Arbetsresurser innefattar fysiska, psykiska, sociala och organisatoriska aspekter av arbetet som 

(1) underlättar för en individ att uppnå arbetsmålen, (2) reducerar arbetskraven och därmed den 

tillhörande psykologiska och fysiologiska ansträngningen samt (3) stimulerar personlig 

utveckling och lärande (Bakker & Demerouti, 2007). Arbetsresurser finns inom olika 

organisatoriska nivåer. Exempel på arbetsresurser är utvecklingsmöjligheter, sociala relationer, 

inflytande och feedback.  

3.2.1 Processer i modellen  

Arbetskrav och arbetsresurser är associerade till två olika underliggande psykologiska 

processer i krav- och resursmodellen, vilka spelar roll i utvecklandet av antingen utbrändhet 

eller motivation och engagemang (Bakker & Demerouti, 2007). Arbetskrav är enligt Bakker & 

Demerouti (2007) främst kopplat till den hälsofarliga eller hälsonedsättande processen, där 

höga arbetskrav innebär att anställda måste anstränga sig mer för att hantera kraven, vilket kan 

leda till en uttömning av deras fysiologiska och psykologiska resurser. Arbetskrav som kräver 

en hög ansträngning kräver också fler resurser, vilket kan leda till hälsoproblem och i slutändan 

utbrändhet (Bakker & Demerouti, 2007). Denna process kan även leda till högre sjukfrånvaro 

hos de anställda, vilket styrks av resultatet från en undersökning av arbetstagare på en 

callcenter-avdelning i ett telekomföretag i Nederländerna (Bakker, Demerouti & Schaufeli, 

2003). 

 
Arbetsresurser är framför allt kopplat till den andra av de två processerna, den motiverande 

processen, där Bakker och Demerouti (2007) hävdar att arbetsresurser har en motiverande 

verkan och potential, vilket kan leda till högt engagemang i arbetet, låg nivå av cynism 

gentemot arbetet och bra prestationer hos de anställda. När anställda saknar arbetsresurser, blir 

det svårt för dem att hantera arbetskraven, vilket leder till svårigheter att uppnå arbetsmålen 

(Bakker & Demerouti, 2007). Empiriska studier visar enligt Bakker, Demerouti och Schaufeli 

(2003) på att det finns en koppling mellan arbetsresurser och motivation och engagemang samt 

en koppling mellan arbetskrav och hälsoproblem, bland annat stress och utbrändhet (Bakker, 

Demerouti & Schaufeli, 2003). 

3.3 Hanteringsstrategier 

Hanteringsstrategier eller Copingstrategier är enligt Lazarus och Folkman (1984) ett begrepp 

som beskriver en individs kognitiva och beteendemässiga ansträngningar för att bemästra eller 

hantera stressfulla inre och yttre krav som överskrider individens resurser. Begreppet har haft 

en viktig betydelse för forskningsområdet inom psykologi i snart 70 år och är under ständig 

utveckling inom olika vetenskapsområden (Lazarus & Folkman, 1984). Syftet med den här 

studien är att öka förståelsen för hur HR-medarbetare upplever och hanterar sin arbetssituation 
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utifrån arbetskrav och arbetsresurser och eftersom det i studiens problemområde har lyfts fram 

en kunskapslucka om hur HR-medarbetare själv upplever och hanterar sin arbetssituation, blir 

det relevant att använda teorier om hanteringsstrategier som ett verktyg när empiri ska tolkas 

och analyseras, men även för att Peng, Chi-Sum och Hong-Seng (2010) beskriver 

hanteringsstrategier som en arbetsresurs hos individer, vilket gör hanteringsstrategier än mer 

relevant att använda sig av i den här studien. 
 
Lazarus och Folkman (1984) delar in en individs hanteringsstrategier i två kategorier: problem- 

och emotionsfokuserade strategier. Problemfokuserade handlingsstrategier innebär att en 

individ försöker lösa ett problem eller en svår situation genom att förändra förutsättningarna. 

Det kan bland annat visa sig genom att individen försöker hitta lösningar för att sedan försöka 

åtgärda problemet. Problemfokuserade handlingsstrategier är vanligt förekommande i 

arbetslivet, då valet av strategi ofta är avhängigt vilka specifika problem individen stöter på i 

sitt arbete och vilket sorts arbete individen har, till exempel vilka arbetsuppgifter som måste 

vara klara vid dagens slut, vilka hinder det finns i arbetet som står i vägen för utveckling och 

vilka organisatoriska resurser som finns att tillgå (Lazarus & Folkman, 1984).  
 
Emotionsfokuserade handlingsstrategier innebär att individen inte försöker åtgärda problemet, 

utan istället ändrar individen sin känslomässiga inställning för att minska stressen när den ställs 

inför en problematisk situation. Det kan till exempel handla om att individen förnekar eller 

förtränger problemet, men även att individen använder sig av selektiv uppmärksamhet, söker 

socialt stöd eller försöker få fram positiva värden från en negativ situation vid hanteringen av 

den (Lazarus & Folkman, 1984). 
 
En individs val av strategi kan bero på olika faktorer såsom individuella särdrag, vilka 

handlingsalternativ som finns att tillgå eller vilken typ av specifik stressfull situation individen 

ställs inför och individen kan använda sig av både emotionellt baserade handlingsstrategier och 

problemfokuserade handlingsstrategier samtidigt när de ska hantera stressfulla situationer 

(Ahmadi, 2008). Individer som förnekar eller undviker problem när de ställs inför en stressfull 

situation kommer att uppleva en större emotionell avslappning vid ett första möte med en 

stressfull situation, men kommer att bli mer sårbara ju fler stressfulla situationer som 

uppkommer i det långa loppet (Lazarus & Folkman, 1984). Lazarus och Folkman (1984) menar 

dock att individer som går in i en stressfull situation med en känsla av vaksamhet och 

medvetenhet kommer att bli mer stressade i början, men kommer efter upprepade möten med 

stressfulla situationer att känna sig mer avslappnade, då de är bättre förberedda på att hantera 

kraven från dem (Lazarus & Folkman, 1984). Ahmadi (2008) urskiljer två generella mål med 

hanteringsstrategier och det är att en individ vill förändra förhållandet mellan jaget och miljön 

och att reducera känslomässig smärta och författaren menar att olika individer kan ha olika sätt 

för att nå dessa mål (Ahmadi, 2008). 

 

  



  

 10 

4. Metod 
 

I följande avsnitt redogörs det för metodvalet i studien, i form av kvalitativ metod kopplat till 

studiens syfte. Sedan följer en förklaring och motivering till urvalet i studien, för att därefter 

mynna ut i hur empirin skapades, bearbetades och analyserades. Till sist följer en redogörelse 

för forskningskvalitet och en förklaring av de etiska riktlinjer och krav det ställdes på oss för 

att upprätthålla en god forskningssed. I nedanstående metodkapitel vägs för- och nackdelar in 

i alla delavsnitt. 

 

4.1 Metodval 

I den här studien användes en kvalitativ metod för att kunna besvara vårt syfte. Att utgå ifrån 

kvalitativa metoder innebär enligt Alvesson och Sköldberg (2017) att man som forskare vill 

undersöka individers perspektiv i deras naturliga omgivning och hur deras tankar, känslor och 

upplevelser yttrar sig kring ett visst fenomen. Eftersom att det var en upplevelsestudie vi skulle 

utföra, ansåg vi att kvalitativ metod lämpade sig bäst för undersökningen och för att kunna 

besvara syftet. Nackdelen med kvalitativ metod är att det bland annat är svårt att bedöma 

forskningens trovärdighet och generaliserbarhet (Denscombe, 2009).  

4.2 Urval 

Studien inleddes med att vi kontaktade en av Sveriges största organisationer inom den privata 

sektorn. Innan kontakt togs, hade vi via vårt kontaktnät säkerhetsställt att organisationen 

omorganiserat sin HR-funktion i likhet med konceptet HR-transformation. Efter den inledande 

kontakten blev vi hänvisade till en kontaktperson som arbetade på ett av organisationens 

regionkontor. Kontaktpersonen förmedlade sedan kontaktuppgifter till medarbetare på HR-

funktionen.  

 

Initialt handplockade vi sex HR-medarbetare enligt ett så kallat subjektivt urval. Denscombe 

(2009) menar att ett subjektivt urval är lämpligt om forskaren har god kännedom om 

undersökningsområdet och på så sätt kan välja respondenter som har den erfarenhet och 

kunskap som forskaren efterfrågar för att kunna besvara syftet. Vi ansåg att HR-medarbetare 

som arbetade i linjeorganisationen och som därav fungerade som lokala HR-medarbetare, var 

mest relevanta för att kunna besvara vårt syfte. Därför handplockades sex HR-medarbetare som 

hade befattningen HR-generalist eller HR Business Partner. Övriga medarbetare på HR-

funktionen hade någon form av specialistroll och var därmed inte relevanta för undersökningen. 

Antalet HR-medarbetare som uppfyllde våra kriterier var av begränsat antal, vilket gjorde att 

vi inte kunde ta hänsyn till andra faktorer såsom ålder, kön, utbildning och avdelning. 

 

Tre av våra respondenter hade befattningen HR-generalist och övriga tre hade befattningen HR 

Business Partner. Våra respondenter hade en anställningstid mellan ett halvår till sju år och 

hade en ålder mellan 30 och 57 år. Fem av respondenterna var kvinnor och en var man. Vi 

skickade ut ett informationsbrev (se bilaga 1) till den utvalda gruppen där vi fick en hög 

svarsfrekvens och där samtliga HR-medarbetare var intresserade av att delta i studien. 
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4.3 Datainsamling 

För att samla in empirin till undersökningen valdes semistrukturerade intervjuer som 

intervjumetod, med anledning av att det ger en större flexibilitet när det kommer till vilken 

ordningsföljd man har i sin intervjuguide. Det vill säga att intervjuaren kan gå mellan de olika 

ämnena i intervjuguiden allt eftersom intervjun fortskrider. Detta gör att respondenten får ett 

större utrymme till att utveckla sina tankar och idéer och prata mer utförligt om de olika ämnena 

som tas upp under intervjun, vilket bidrar till öppna svar och att fokus centreras till 

respondenten (Denscombe, 2009).  

 

Semistrukturerade intervjuer passade bra att använda i den här studien, då respondenterna fick 

mer plats i intervjuerna och kunde utveckla sina svar istället för att vi som intervjuare skulle 

styra intervjuerna efter en strikt ordningsföljd. Detta gjorde att vi kunde ta ett steg tillbaka och 

låta respondenterna utveckla sina tankar och argument. Nackdelen med semistrukturerade 

intervjuer är att det är ett resultat av samtal på en viss plats och vid ett givet tillfälle och där det 

som sägs kan ha andra syften än vad intervjuare från början har tänkt sig (Eriksson-Zetterquist 

och Ahrne, 2011). Trots att det var en upplevelsestudie vi genomförde och att därmed varje 

enskild respondents svar var unikt, fungerade ändå semistrukturerade intervjuer bra att använda 

sig av. 

 

Inför genomförandet av intervjuerna tog vi fram en intervjuguide (se bilaga 3), som baserades 

på frågor formade utifrån teman arbetskrav, arbetsresurser och hantering av dessa faktorer. 

Intervjuerna började med en kort introduktion till problemområdet och syftet för att upplysa 

respondenten om varför vi valde att undersöka just HR-medarbetares arbetssituation och varför 

intervjuguiden tematiserades på det valda sättet. Vi återkopplade sedan till det utskickade 

informationsbrevet om villkoren för intervjun och att vi ämnade spela in intervjun med hjälp 

av ljudupptagning från mobiltelefon. Denscombe (2009) benämner denna process som viktig 

för att få bekräftelse på att det är okej att spela in intervjun. Därefter lades en samtyckesblankett 

fram för underskrift (se bilaga 2), däri respondenten försäkrades om att materialet skulle 

behandlas konfidentiellt.  

 

Vi utförde fem intervjuer á 30 minuter istället för sex, då en av de kvinnliga respondenterna 

tyvärr avbokade på grund av tidsbrist. Fyra av intervjuerna genomfördes i ett mötesrum på 

regionkontoret och en av intervjuerna i ett mötesrum på ett hotell. Båda författarna deltog vid 

tre av tillfällena och genomförde sedan varsin intervju på grund av privata åtaganden. 

Intervjuerna inleddes med kortare bakgrundsfrågor för att sedan mynna ut i mer konkreta frågor 

baserat på i ovannämnda styckets teman. Den ena av författarna tog en position som primär 

frågeställare för att ge den andre mer utrymme till att analysera respondentens svar, leta efter 

motsägelser och komma med följdfrågor vid behov. Detta är viktiga faktorer att tänka på enligt 

Denscombe (2009), för att få till en bra och innehållsrik intervju. Intervjuerna spelades in med 

ljudupptagning från mobiltelefoner. Denscombe (2009) menar att ljudupptagningar erbjuder en 

permanent och nästintill fullständig dokumentation om vad som sägs under intervjuer. 

Ljudupptagning utgjorde således ett väldigt bra instrument i våra intervjuer, då vi lyckades 

fånga upp allt som respondenterna sa och minskade således risken om att vi skulle gå miste om 

viktiga svar, ifall vi endast hade använt skriftlig dokumentation, till exempel fältanteckningar, 

i intervjuerna. 

 

I den här studien valde vi att utgå från en abduktiv ansats, som är en blandning mellan den 

induktiva forskningsprocessen och den deduktiva. Watt Boolsen (2007) använder sig av 
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begreppet analytisk induktion vid beskrivningen av abduktiv ansats. Enligt Watt Boolsen 

(2007) utgår forskningsprocesser med analytisk induktion ifrån insamlade data, för att sedan 

arbeta induktivt och titta på vad data innehåller och vad den visar. Samtidigt som man arbetar 

induktivt, arbetar man också deduktivt genom att leta efter bestämda förhållanden i materialet 

för att sedan gå tillbaka i processen och komplettera med teori, ifall det till exempel har 

identifierats en kunskapslucka som inte kan förklaras med befintligt valda teorier (Watt 

Boolsen, 2007). Vi arbetade efter en abduktiv ansats i den här studien genom att först hitta 

befintlig och relevant teori för undersökningsämnet, för att sedan under processens gång när vi 

hittade intressanta fynd i empirin som inte kunde förklaras med den valda teorin, gå tillbaka till 

den teoretiska referensramen och justera med ny teori för att kunna mäta fynden mot den 

tillagda teorin. Eftersom att den här studien var en upplevelsestudie, var en abduktiv ansats en 

förutsättning för att vi skulle kunna få en enhetlig och sammanhängande förståelse av vår 

empiri, då vi från början var öppna för att vi högst troligt skulle behöva komplettera med ny 

teori allt eftersom undersökningsprocessen fortgick. 

4.4 Forskningskvalitet 

Oavsett om man genomför en studie med en kvantitativ eller kvalitativ metod, måste man 

verifiera sin forskning. Denscombe (2009) menar att forskningen måste verifieras för att styrka 

trovärdigheten och att om det inte finns någon trovärdighet i forskningen, kommer ingen att tro 

på och fästa tillit till den. Denscombe (2009) beskriver några av dessa regler som validitet, 

tillförlitlighet, generaliserbarhet och objektivitet. Även om den kvalitativa forskningens 

trovärdighet är svår att bedöma på grund av en föränderlig empiri i tid, kontext och miljö, måste 

man ändå som forskare i kvalitativa undersökningar underkasta sig dessa regler (Denscombe, 

2009). Härav följer en redogörelse för vad vi gjorde för att öka den här studiens trovärdighet. 

 

Validiteten hänvisar till noggrannheten och precisionen i data och hur väl 

datainsamlingsmetoder och analyser är lämpliga för att besvara studiens syfte (Denscombe, 

2009). Vi genomförde några steg i forskningsprocessen för att öka validiteten. Vi utformade en 

intervjuguide med frågor utifrån våra frågeställningar och försökte formulera så neutrala frågor 

som möjligt, för att på så vis undvika snedvridning av data eftersom att vi ansåg att begrepp 

som krav och resurser kunde upplevas som värdeladdade. Vi utförde även en noggrann och 

ordagrann transkribering av våra intervjuer och läste igenom empirin flera gånger, för att inte 

missa viktig information som kunde vara till nytta i analysen. Vi redogjorde tydligt för vilka 

metodval som vi använde i undersökningen, för att kunna öka validiteten genom att vara 

transparenta gällande metodvalen i studien. 

 

Tillförlitlighet eller pålitlighet refererar till om ett forskningsinstrument, exempelvis intervjuer, 

är neutralt till sin verkan och om det använda forskningsinstrumentet skulle ge samma resultat 

vid andra tillfällen (Denscombe (2009). Det är enligt Denscombe (2009) svårt att visa på 

tillförlitlighet i kvalitativ forskning, men för att öka tillförlitligheten i studien har vi på ett 

detaljerat sätt redogjort för studiens undersökningsmetoder, vilket gör det möjligt för läsaren 

att granska forskningsprocessen. Enligt Denscombe (2009) bidrar en reflexiv redogörelse till 

att trovärdigheten ökar för en studie. 

 

Generaliserbarhet eller överförbarhet hänvisar till möjligheten att överföra resultatet till andra 

fall. Det vill säga ifall forskningfynden kan förekomma i liknande fall på annan nivå och inte 

bara är unikt och specifikt för just det fallet som en undersökning berör (Denscombe, 2009). 

Svensson och Ahrne (2011) menar att en studies överförbarhet kan styrkas om resultatet i den 
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egna studien går att jämföra med andra liknande studier. Vi har i vår studie använt samma 

definition av HR-medarbetare som liknade studier har använt sig av, för att på så vis öka 

möjligheteten till överförbarhet.  

 

Objektivitet refererar till frånvaron av snedvridning och opartiskhet i forskningen, samt om 

forskningen är neutral rörande forskarens inverkan på resultatet och om datainsamlings- och 

analysprocessen är rättvis och sanningsenlig (Denscombe, 2009). Eftersom att kvalitativ 

forskning förutsätter en tolkningsprocess i form av analys av empirin, var det svårt att 

argumentera för att vi som forskare stod helt objektiva i den genomförda studien. Dock försökte 

vi att gå in med en neutral inställning och ett öppet sinne för att inte bidra till en förvrängning 

av empirin när vi analyserade den, något som Kvale och Brinkmann (2009) menar är viktigt för 

att kunna hålla ett visst mått av objektivitet i kvalitativ forskning. 

4.5 Analysmetod 

Det empiriska materialet analyserades nära inpå transkriberingen för att undvika feltolkning 

och att viktiga data som kunde ligga till grund för en bra analys skulle glömmas bort 

(Denscombe, 2009). Vi bestämde oss för att först göra en innehållsanalys, som innebär att 

empiri från till exempel intervjuer bestäms på ett systematiskt sätt utifrån kategorier (Watt 

Boolsen, 2007). Innehållsanalys är enligt Watt Boolsen (2007) en lämplig teknik när dokument 

och texter ska analyseras. Då vi utgick från en abduktiv ansats, innebar det att vi dels 

kategoriserade empirin utifrån teman i intervjuguiden och vår problemformulering, men 

samtidigt även efter vad som framkom i empirin. Detta gjorde att vi kunde korrigera 

kategorierna, men även den teoretiska referensramen, allt eftersom analysen fortskred. De 

senare redovisade resultat- och analysdelarna delades därför upp i huvudkategorier som utgick 

från frågeställningarna i problemformuleringen och därefter i underkategorier, som utgick från 

vad som framkom under intervjuerna.  

 

Watt Boolsen (2007) menar att det inte finns någon anledning att ta med texter i sin 

innehållsanalys som inte har något med det undersökta ämnet att göra. Därför valdes vissa 

utfyllnadsmeningar och långa utläggningar bort, som bedömdes som irrelevanta kopplat till det 

undersökta ämnet när vi sammanställde och analyserade intervjuerna. Istället färgkodades 

respondenternas svar för att vi enklare skulle kunna separera dem och för att vi skulle få bättre 

koll på intressanta aspekter i respondenternas svar.  

 

Efter genomförd kategorisering meningskoncentrerades det empiriska materialet, för att vi 

skulle få ut de centrala delarna i respondenternas svar och därmed undvika vardagsspråk och 

jargong som inte tillförde värdefull information till analysen. Kvale och Brinkmann (2009) 

hävdar att meningskoncentrering innebär att man drar samman respondentens yttrande till 

kortare formuleringar och att långa uttalanden pressas samman i kortare citat eller meningar, 

där huvuddelen av det som respondenten har sagt i sina svar istället sammanfattas till att bara 

innehålla några få ord (Kvale & Brinkmann, 2009). Det passade bra att genomföra en 

meningskoncentrering i analysen av empirin eftersom att de semistrukturerade intervjuerna 

bjöd in respondenterna till att svara mer utförligt på frågorna, vilket underlättade 

analysprocessen genom att vi delade upp transkriberingen av intervjuerna i två kolumner. Först 

respondenternas utförliga svar i den ena kolumnen och sedan det centrala 

meningskoncentrerade temat, sammanfattat till några få meningar, i den andra. På så sätt 

lyckades vi fånga essensen i respondenternas svar, utan att viktig och centrala data försvann.  
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4.6 Etik 

När vetenskaplig forskning genomförs, måste man som forskare uppträda etiskt och skydda 

människor som deltar i undersökningar och studier från att utnyttjas för sin egen eller andra 

forskares vinning (Denscombe, 2009). Det är därför enligt Denscombe (2009) viktigt att 

respektera deltagarnas rättigheter och värdighet, att respektera deltagarnas integritet och 

undvika att de far illa och lider skada av att medverka i forskningen. I den här studien utgick vi 

ifrån Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning, som innefattar fyra olika krav för att upprätthålla en god 

forskningssed. 

 

Informationskravet innebär att forskaren ska informera de som berörs av forskningen om den 

aktuella forskningsuppgiftens syfte. Detta uppfylldes genom att vi skickade ut ett 

informationsbrev per mail till alla respondenterna (se bilaga 1), där vi klart och tydligt 

förklarade syftet med undersökningen och vilken undersökningsmetod som skulle användas 

(Vetenskapsrådets, 2002). 

 

Samtyckeskravet innebär att deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över om 

de vill medverka eller ej och forskaren ska därför inhämta uppgiftslämnares och 

undersökningsdeltagares samtycke. Samtyckeskravet uppfylldes genom att vi först i 

informationsbrevet informerade att det var fritt att avbryta sin medverkan i intervjun. Innan 

intervjuerna skulle starta, lämnades en samtyckesblankett (se bilaga 2) fram med mer 

konkretiserad information om respondentens rättigheter, som skrevs på av båda författarna till 

den här studien och av respondenterna (Vetenskapsrådets, 2002). 

 

Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter om deltagare i en undersökning ska ges största 

möjliga konfidentialitet och att personuppgifterna ska förvaras på ett säkert sätt, så att obehöriga 

inte kan ta del av dem. Konfidentialitetskravet efterlevdes genom att vi i informationsbrevet 

intygade respondenterna att de endast skulle refereras till respondent, alternativt HR-

medarbetare och att datamaterialet skulle hanteras och lagras på ett säkert och konfidentiellt 

sätt. Datamaterialet lagrades sedan på en extern hårddisk för att förhindra att obehöriga fick 

tillträde till materialet och att respondenternas identiteter röjdes (Vetenskapsrådets, 2002)..  

 

Det sista forskningsetiska kravet är nyttjandekravet och det innebär att insamlade uppgifter om 

enskilda personer endast får användas för forskningsändamål och får inte användas eller lånas 

ut för kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften. Nyttjandekravet uppfylldes 

genom att vi i vårt informationsbrev informerade deltagarna om att materialet inte skulle 

användas till något annat än för att besvara studiens syfte och att när uppsatsen blivit godkänd, 

skulle materialet förstöras (Vetenskapsrådet, 2002). 
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5. Resultat 
 

I följande avsnitt presenteras resultatet från intervjuer med fem HR-medarbetare. Resultatet är 

först uppdelat efter tre huvudkategorier och sedan i mindre underliggande kategorier som 

formats utifrån vad som framkom under intervjuerna. Huvudkategorierna är; Upplevelser av 

arbetskrav, upplevelser av arbetsresurser och hanteringsstrategier. 

 

5.1 Upplevelser av arbetskrav 

5.1.1 Arbetsbelastning 

I våra intervjuer framgår det att HR-medarbetarna har en yrkesroll som inkluderar många olika 

arbetsuppgifter och ansvarsområden. Samtliga respondenter ingår i en stödfunktion som internt 

kallas linjestöd, vilket innebär att deras främsta arbetsuppgift är att stödja linjecheferna i HR-

relaterade frågor. En av respondenterna sammanfattar sin yrkesroll som följande:  
 

” (…) min främsta uppgift är att supportera chefer i personalrelaterade frågor och med 

min kompetens vrida, utmana och få dem att göra så rätt som möjligt utifrån 

organisationens affärsmässiga perspektiv, men även utifrån ett medarbetarperspektiv” 

 
Även övriga respondenter anser att det är cheferna som är deras primära kunder, men det 

framgår att de även hjälper medarbetare i vissa ärenden. Utöver att fungera som ett chefsstöd 

hanterar HR-medarbetarna en stor del administration. Flera av respondenterna beskriver hur en 

omfattande mängd arbetsuppgifter inkommer via mail och telefon. Oftast inkommer mellan 40 

till 50 mail på en dag som sedan ska hanteras.  

 

När det gäller de administrativa arbetsuppgifterna har HR-medarbetarna olika uppfattningar. 

En av respondenterna anser att den administrativa delen av arbetet är betungande och att det tar 

mycket tid från viktigare arbetsuppgifter. En annan respondent menar att administrationen är 

en naturlig del av arbetet och att det inte är nämnvärt betungande då hen relativt snabbt och 

effektivt kan beta av dessa arbetsuppgifter.  

 

Förutom att ansvara för chefsstöd och administration, arbetar HR-medarbetarna också med en 

stor mängd personalärenden. Det kan vara personalärenden inom sakområden som rekrytering, 

uppsägningar och rehabilitering. Dessa arbetsuppgifter kan sällan HR-medarbetarna planera i 

förväg och när de uppstår upplever flera respondenter att många personalärenden är komplexa, 

utmanande och tidskrävande.  

 

HR-medarbetarnas breda ansvarsområden, resulterar i ett mycket varierande arbete där många 

olika arbetsuppgifter ingår. Av våra intervjuer framgår det att det inte finns en vanlig arbetsdag, 

vilket kan förstås av nedanstående citat:  

 
”Det finns inte en arbetsdag som är den andra lik, utan varje arbetsdag är sin egen” 

 

De många olika arbets- och ansvarsområdena leder till att HR-medarbetarna har en stor 

arbetsmängd. Flera av respondenterna berättar att de sällan kan lämna arbetet och känna att de 

är klara med sina arbetsuppgifter. En av respondenterna berättar följande:  
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”Det är sällan jag under en dag hinner det jag har tänkt mig, mycket ad-hoc blir det. 

Det är vardagen för HR. Så är det varje dag, det dyker upp saker”   

 

HR-medarbetarnas arbetsmängd påverkas dels av tidsbundna processer och dels av plötsliga 

arbetsuppgifter. Plötsliga arbetsuppgifter är arbetsmoment som är oplanerade och som oftast 

inkommer via mail eller telefon. En av respondenterna menar att det är viktigt att det finns ledig 

tid i arbetskalendern för att det ska vara möjligt att kunna hantera plötsligt uppkomna 

arbetsuppgifter.  

 

Under långa perioder upplever HR-medarbetarna ett ständigt inflöde av nya arbetsuppgifter, 

vilket resulterar i ett högt arbetstempo som sällan kan sänkas.  Flera av HR-medarbetarna 

berättar också att de måste prioritera bland sina arbetsuppgifter då arbetstiden inte räcker till 

för att hinna med allt. Under våra intervjuer framgår det att flera HR-medarbetare behöver 

använda sin fritid för att bli klara med sina arbetsuppgifter. En av respondenterna reser 

periodvis i sitt arbete och berättar att resorna oftast delvis sker efter arbetstid för att resorna inte 

ska påverka andra arbetsuppgifter. Flera av respondenterna berättar även att de arbetar några 

timmar övertid varje vecka för att ligga i fas med sina arbetsuppgifter. HR-medarbetarna 

uppfattar den höga arbetsbelastningen på olika sätt. En av HR-medarbetarna trivs med 

arbetsbelastningen och berättar följande:  

 
”Jag gillar ju det och det är arbetsstilen man har (...) Jag tycker ändå att jag kan ta 

pauser när jag behöver det, men jag har nog inte behovet för det. Jag kör gärna på”  

 
Å andra sidan menar en annan HR-medarbetare att den höga arbetsbelastningen skapar en viss 

frustration som i sin tur påverkar fritiden.  

5.1.2 Rollkonflikter 

Av våra intervjuer framgår det att HR-medarbetarna upplever förväntningarna som ställs på 

dem på olika sätt. Flera av respondenterna upplever förväntningarna som orimliga. Flera av 

HR-medarbetarna anser att den breda yrkesrollen resulterar i att omgivningen och framför allt 

cheferna förväntar sig att de har omfattande kunskaper inom många olika HR-områden, vilket 

resulterar i för höga förväntningar. En av respondenterna berättar följande om chefernas 

förväntningar:  

 
”Jag förväntas hantera en bred kategori av uppgifter och kunna väldigt mycket och där 

kan jag ibland känna att det blir en diskrepans mellan förväntningar och vad jag faktiskt 

kan. Jag kan inte allting, absolut inte, men man förväntas kunna allting inom HR”  

 

En annan HR-medarbetare menar att den stora mängden administration och dåligt fungerande 

IT-system påverkar yrkesrollen negativt, vilket resulterar i att respondentens egna 

förväntningar på yrkesrollen inte uppfylls.  

 

Flera av respondenterna upplever förväntningarna som rimliga, men de påpekar samtidigt att 

det är viktigt att ha en god dialog med sin omgivning för att förväntningarna ska hållas på en 

bra nivå. Det framgår av våra intervjuer att HR-medarbetarna upplever att det är viktigt att 

kunna säga ifrån och sätta gränser när förväntningarna blir orimliga. En av respondenterna 

berättar dock att gränsdragningen måste ske med fingertoppkänsla, vilket kan förklaras av 

nedanstående citat:  
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”Jag är ändå en supportfunktion och jag ska vara deras stöd (linjecheferna), men jag 

ska därmed inte alltid göra det de ber mig om”  

 

En annan respondent upplever viss problematik med att dra gränser, då hen upplever att det 

finns en inneboende vilja som säger att HR ska leverera och alltid finnas som stöd till 

medarbetarna och cheferna. Det framgår av våra intervjuer att flera av HR-medarbetarna utför 

arbetsuppgifter som ligger på gränsen till vad som ingår i deras yrkesroll. Bland annat berättar 

flera respondenter att de utför arbetsuppgifter som egentligen ska utföras av serviceenheten. En 

HR-medarbetare tror att det finns en okunskap hos chefer och medarbetare i hur serviceenheten 

fungerar, vilket resulterar i att de istället frågar sin lokala HR-medarbetare. Å andra sidan tror 

en annan respondent att det handlar om att linjecheferna känner tillit till sin lokala HR-

medarbetare och att de ser HR-medarbetarna som en naturlig kontakt i HR-relaterade frågor. 

En av respondenterna medger att hen samt kollegorna troligtvis skulle kunna bli bättre på att 

delegera vissa arbetsuppgifter vidare, men återigen upplever en HR-medarbetare att det är bra 

att ha tydliga gränser då det finns en stark vilja att leverera bra stöd till organisationen.  

 

En stor del av respondenterna upplever att de genomför arbetsuppgifter som är onödiga. 

Framför allt handlar det om den stora mängden administrativa arbetsuppgifter, men också IT-

system som inte fungerar optimalt. En HR-medarbetare berättar att krånglande IT-system 

resulterar i att vissa arbetsmoment måste utföras två gånger, vilket upplevs som både 

tidskrävande och frustrerande.  

5.2 Upplevelser av arbetsresurser 

5.2.1 Utvecklingsmöjligheter 

Av våra intervjuer framgår det att flera HR-medarbetare upplever utvecklingsmöjligheterna 

som mycket bra, då det egna arbetet är varierande och för att det finns möjligheter till att arbeta 

inom andra verksamhetsgrenar och enheter i organisationen. En av respondenterna berättar att 

organisationen har ett stort antal HR-specialister inom olika områden såsom exempelvis 

pension och lön och att det därmed finns stora möjligheter att lära sig nya kunskaper i kontakten 

med specialisterna.  

 

Några av HR-medarbetarna upplever också att den egna chefen spelar en viktig roll i 

kunskapsutvecklingen och respondenterna upplever att deras chefer är engagerade i deras 

kunskapsutveckling. En av respondenterna uppskattar att den egna chefen inte ger svaren direkt, 

vilket utvecklas i nedanstående citat: 

 
”Min chef är väldigt kompetent och utmanar på ett bra sätt (...) jag vill inte att hen bara 

ska svara mig, jag vill att hen ska få mig att tänka efter själv och även om det är lite 

jobbigt. Jag tycker hen gör det bra” 

 

Flera av HR-medarbetarna upplever att det finns begränsade möjligheter till att få delta i 

utbildningar. En av HR-medarbetarna berättar att det finns möjlighet att gå på allmänna 

utbildningar, vilket respondenten inte upplever som speciellt lärorikt eftersom HR-medarbetare 

i regel behöver mer genomgående kunskaper. En respondent berättar att tidsbristen i arbetet 

resulterar i att det inte finns tid till att delta i utbildningar och att inlärningen får ske genom det 

dagliga arbetet eller på fritiden.  
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 5.2.2 Kontroll och inflytande i arbetet 

Av våra intervjuer framgår det att HR-medarbetarna har relativt låg kontroll över vilka 

arbetsuppgifter de blir tilldelade. En av respondenterna berättar att högre chefer och ledningen 

ibland inför nya arbetsmoment, vilket beskrivs av nedanstående citat:  

 
”Ibland kommer det lite grejer som vi kallar uppifrån (högre chefer och ledning), men 

då är det väl mer att vi och vår chef som undersöker om vi kan förbättra den här 

processen på något vis”  

 

En annan HR-medarbetare berättar att vissa arbetsuppgifter sker enligt tidsbundna processer 

som de har låg kontroll över. Det har även tidigare framgått att en betydande mängd 

arbetsuppgifter inkommer via mail och telefon och att det även uppstår löpande 

personalärenden, vilket minskar respondenternas möjligheter till kontroll och inflytande i 

arbetet. Några av HR-medarbetarna upplever dock att de har en god dialog med sina kollegor 

och att de kan resonera över vem som ska utföra en viss arbetsuppgift.  

 

Flera av respondenterna upplever att de har ett mycket stort inflytande över när och var deras 

arbetsuppgifter ska utföras, med undantag för vissa tidsbundna processer och möten. En av HR-

medarbetarna uppskattar flexibilitet i arbetet och att den resulterar i en mer avslappnad 

inställning. Resonemanget utvecklas i citatet nedan:   

 
”Jag behöver ha den flexibiliteten och att ingen räknar timmarna utan att det är vad jag 

gör som är det viktiga och då blir det ju också att jag själv har en mer avslappnad 

inställning. (...) Det blir väldigt naturligt, det blir inte det här, jag måste vara här åtta 

och jag ska gå halv fem, utan det styr jag själv” 

 

När det gäller semestermöjligheter upplever HR-medarbetarna att de har goda möjligheter till 

att ta ledigt. Flera HR-medarbetare berättar att längre semesterperioder kan vara olämpligt i 

perioder med ett högt arbetstryck. En av respondenterna resonerar följande:  

 
”När vi har perioder med högre tryck, det är ju klart, då lämpar det sig inte att ta 

semester och mest för att det drabbar mig själv, för då kommer jag tillbaka till en 

mailkorg som är helt överbelastad” 

 

En annan respondent upplever att semestermöjligheterna är avhängiga den enskilda HR-

medarbetaren och att det är viktigt att inte se sig själv som oumbärlig.   

5.2.3 Socialt stöd 

Samtliga HR-medarbetare upplever stämningen i sin arbetsgrupp som mycket bra. Trots att 

flera av respondenterna reser periodvis och därmed inte träffar sina kollegor dagligen, så är 

sammanhållningen trots allt stark. HR-medarbetarna upplever stödet från sina kollegor som 

mycket viktigt och att de därmed alltid tar sig tid för att hjälpa varandra. Av våra intervjuer 

framgår det att respondenter med begränsade erfarenheter inom HR uppskattar stödet från 

kollegorna som särskilt viktigt och berättar följande:  

 
”Jag har ställt mycket frågor och jag får jättebra hjälp. Mina kollegor tar sig alltid tid 

och försöker förklara och visar tydligt att det är helt okej att fråga (...)”  

 

En annan HR-medarbetare berättar att de har en arbetskultur som präglas av att alla ska känna 

sig inkluderade och att det finns en stark vilja att försöka hjälpa varandra. Samma HR-
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medarbetare upplever att det är utvecklande och tryggt att kunna utbyta idéer med andra HR-

kollegor i komplicerade personalärenden eftersom ärendena sällan liknar varandra.  

 

Det framgår av våra intervjuer att HR-medarbetare med mer erfarenhet inom HR-området inte 

har samma behov av stöd från sina kollegor, men att de verkligen uppskattar stödet när det 

behövs och att det skapar en trygghet i arbetet när det alltid finns kompetenta kollegor att fråga. 

Flera av HR-medarbetarna upplever även att det finns en stor acceptans inom arbetsgruppen 

och att alla frågor och funderingar är välkomna. Detta skapar en känsla av trygghet, vilket flera 

av HR-medarbetarna uppskattar. 

 

HR-medarbetarna upplever att de får ett bra stöd från sin chef, trots att flera av respondenterna 

har sin chef i en annan stad. Det geografiska avståndet innebär att HR-medarbetarna träffar sina 

chefer med flera veckors mellanrum. En HR-medarbetare uppskattar att chefen alltid finns 

tillgänglig via telefon eller Skype och att de återkopplar till varandra ofta. En annan HR-

medarbetare uppskattar att chefen har acceptans för att saker ibland kan gå fel och att chefen 

stöttar fullt ut. Respondenten berättar:  

 
”Om jag gör något tokigt någon gång, då stöttar min chef mig fullt i det och hjälper mig. 

Det är viktigt” 

 

En tredje HR-medarbetare upplever ett nära ledarskap från sin chef och berättar att chefen 

använder sig av spontana avstämningar, vilket respondenten uppskattar. När det gäller feedback 

från sin omgivning har HR-medarbetarna olika uppfattningar. Samtliga HR-medarbetare 

berättar att de har utvecklingssamtal, där några av respondenterna har dessa samtal med kortare 

tidsintervaller, medans andra HR-medarbetare har utvecklingssamtal en gång per år. Några av 

respondenterna upplever att feedbacken är tillräcklig och anser sig inte behöva mer. Samtidigt 

upplever ett par HR-medarbetare att feedbacken är bristfällig och att de hade uppskattat mer 

feedback. En av respondenterna resonerar följande:  

 
”Feedback kan bli bättre, det är sällan man får det. Det kan jag få från någon chef, som 

till exempel säger att man gjort en bra intervju (…) Men konstruktiv feedback 

förekommer sällan, det är ju en gång om året, eventuellt i utvecklingssamtalet”  

5.3 Hanteringsstrategier 

Av våra intervjuer framgår det att samtliga HR-medarbetare utför arbetsuppgifter som de 

upplever som stressfulla. Respondenterna har olika uppfattningar om vilka arbetsuppgifter som 

skapar en känsla av stress. Två av respondenterna berättar att det ibland uppstår svåra 

personalärenden som de vet tar mycket arbetstid och som de gärna vill lösa så bra som möjligt. 

Detta ökar arbetsbelastningen och ibland kan det vara svårt att bortprioritera andra 

arbetsuppgifter. En HR-medarbetare upplever att hen ibland inte vet hur vissa viktiga detaljer 

ska prioriteras. Respondenten förklarar genom att ge ett exempel: 

 
”Jag blir stressad när jag inte riktigt vet vad som är viktigast. Det kan vara, som 

exempel, en kandidat som söker en tjänst som visar sig ha löneanspråk som är för höga. 

I en sån situation blir jag stressad för jag vet inte riktigt hur viktig den här kandidaten 

är för organisationen”  

 

En HR-medarbetare upplever att det är administrationen som är ett stressfullt arbetsmoment, 

eftersom det tar upp en stor del av arbetstiden. HR-medarbetaren berättar att hen försöker ta itu 
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med administrationen så effektivt och snabbt som möjligt för att inte bli belastad av det senare. 

En annan respondent hanterar stressfulla arbetsmoment på ett liknande sätt och prioriterar bland 

sina arbetsuppgifter genom att skriva en checklista och sedan ta itu med arbetsuppgifterna en 

efter en. Samma HR-medarbetare berättar vidare att hen ibland distanserar sig från 

arbetsuppgifter, vilket kan förstås av nedanstående citat: 

 

”Om jag ställs inför en stressfull arbetssituation, så brukar jag tänka att organisationen 

inte går under om jag inte sitter och gör den har uppgiften ikväll, utan då får dem skrika 

och bli arga”  
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6. Analys  
 

I detta avsnitt redovisas den genomförda analysen av resultatet kopplat till relevant utvalda 

teorier och modeller i den teoretiska referensramen. Analysen är strukturerad efter samma 

huvudkategorier och medföljande underkategorier som i resultatet. Analysen avslutas sedan 

med slutsatser för att se ifall frågeställningarna har kunnat besvaras och syftet har kunnat 

uppnås. 

 

6.1 Upplevelser av arbetskrav 

6.1.1 Arbetsbelastning  

Resultatet visar att HR-medarbetarna, i likhet med tidigare forskning (Lemmergaard, 2009), 

innehar en yrkesroll med många olika ansvarsområden. Det framgår att en betydande del av 

deras arbetsuppgifter inkommer via mail och telefon. Dels är sådana arbetsuppgifter 

svårkontrollerade och dels leder de till att den administrativa mängden arbetsuppgifter ökar. 

Arbetsmiljöverket (2016) menar att en stor mängd administrativa arbetsuppgifter utgör hinder 

i arbetet. Eklöf (2017) styrker detta påstående genom att hävda att hinder i arbetet gör arbetet 

mer krävande för individer. HR-medarbetarnas administrativa arbetsuppgifter kan därmed 

påverka arbetsbelastningen och göra arbetet mer krävande. Av resultatet framgår det att HR-

medarbetarna upplever arbetskravet på olika sätt. Differensen i HR-medarbetarnas upplevelser 

kan, enligt krav- och resursmodellen (Bakker & Demerouti, 2007), förklaras genom att 

arbetskrav kräver någon form av fysiologisk eller psykologisk ansträngning och att det 

administrativa arbetskravet därmed kräver varierande ansträngningar mellan respondenterna.  

 

Den varierande ansträngningen kan förklaras av att HR-medarbetarna har olika kunskapsnivåer 

när det kommer till att hantera arbetskravet. Enligt Bakker och Demerouti (2007) är rätt 

kunskapsnivå en viktig arbetsresurs för att kunna hantera kraven i arbetet. De olika 

kunskapsnivåerna hos HR-medarbetarna resulterar i att de har olika förutsättningar för att 

hantera de administrativa arbetsuppgifterna. En av respondenterna har inte tillräckligt med 

kunskaper och det resulterar därmed i att det kräver en större ansträngning av hen och att det 

kostar hen mer energi att lösa de administrativa arbetsuppgifterna. När arbetskrav kostar mycket 

energi, kan det enligt krav- och resursmodellen i längden påverka en individs möjligheter till 

återhämtning och därmed bli skadligt för hälsan (Bakker & Demerouti, 2007). 

 

Resultatet visar på att HR-medarbetarna innehar en hög arbetsbelastning i arbetet och att det 

leder till ett högt tempo. Hög arbetsbelastning i arbetet och ett högt arbetstempo för att hinna 

med arbetsuppgifter är psykologiska och kvantitativa krav (Arbetsmiljöverket, 2016). För att 

klara av dessa krav, känner sig flera av HR-medarbetarna manade till att arbeta på sin fritid och 

detta ökar ansträngningen ytterligare för HR-medarbetarna. Enligt Bakker och Demerouti 

(2007) behöver inte arbetskrav innebära något negativt, men arbetskrav kan leda till stress om 

det kräver en sådan hög ansträngning och uttömning av resurser att individen inte får möjlighet 

att återhämta sig. Eftersom HR-medarbetarna på grund av den höga arbetsbelastningen behöver 

använda sin fritid som en resurs till att möta arbetsbelastningen, kan det innebära att klyftan 

mellan arbete och fritid blir mindre och att det kan minska HR-medarbetarnas tid för 

återhämtning, vilket i slutändan kan leda till stress och allmänna hälsoproblem (Eklöf, 2017). 
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Sammantaget kan vi utifrån resultatet se att samtliga HR-medarbetare upplever en hög 

arbetsbelastning i arbetet, men att det mellan HR-medarbetarna skiljer sig åt hur de upplever 

sin förmåga till att hantera kraven. Arbetsmiljöverket (2016) menar att individuella faktorer, 

såsom personliga preferenser och erfarenheter, påverkar hur en anställd upplever sin 

arbetssituation. HR-medarbetarnas olika personliga preferenser och erfarenheter av att hantera 

arbetskraven kan därmed förklara varför de ser så olika på arbetsbelastningen i arbetet. Krav- 

och resursmodellen visar även på att upplevelser av arbetskrav skiljer sig åt mellan individer 

och att varje arbetssituation som en individ ställs inför är unik (Bakker & Demerouti, 2007), 

vilket kan förklara att upplevelsen av arbetskraven skiljer sig åt mellan HR-medarbetarna. 

6.1.2 Rollkonflikter  

Tidigare forskning av Lineham och O’Brien (2016) och Lemmergaard (2009) visar på att HR-

medarbetare har ett krävande arbete där de ska kunna hantera flera olika yrkesroller. Detta 

ligger i linje med vårt resultat som visar att HR-medarbetarna dels ska ta hänsyn till 

organisationens affärsmässiga perspektiv och dels till ett medarbetarperspektiv. Att inta olika 

yrkesroller kan enligt Eklöf (2017) leda till en rollkonflikt. Resultatet visar även att HR-

medarbetarna identifierar sig som en stödfunktion, vilket bidrar till att de har en inneboende 

vilja att leverera stöd till organisationen. Viljan att leverera stöd resulterar i att HR-

medarbetarna utför arbetsuppgifter som egentligen inte ingår i deras ansvarsområde, och detta 

tyder på HR-medarbetarna ställs inför motstridiga krav och förväntningar som inte 

överensstämmer med deras egna uppfattning. Att hantera olika yrkesroller, ställas inför 

motstridiga krav och orimliga förväntningar skapar enligt Arbetsmiljöverket (2016) 

rollkonflikter.  

 

Rollkonflikter i form av motstridiga krav och höga förväntningar är psykosociala faktorer i 

arbetet som ökar arbetskraven (Arbetsmiljöverket, 2016; Eklöf, 2017). Det framgår att HR-

medarbetarna upplever att de i hög grad utsätts för dessa faktorer. Enligt krav- och 

resursmodellen kan dessa faktorer leda till en ökad mental ansträngning som tömmer individens 

psykologiska resurser (Bakker & Demerouti, 2007). Den ökade mentala ansträngningen kan 

därmed bidra till en hälsonedsättande process hos HR-medarbetarna, som kan visa sig i form 

av stress och till slut utbrändhet.  

 

I resultatet framgår det också att linjecheferna vid vissa tillfällen vänder sig till sin lokala HR-

medarbetare istället för till serviceenheten. Detta beteende stämmer överens med Thilanders 

(2013) teori om att en HR-transformation kan leda till en gränsdragningsproblematik mellan 

HR-medarbetare och linjechefer. Gränsdragningsproblematiken grundar sig i att det finns ett 

mänskligt behov för kontakt och att linjecheferna vänder sig till sin naturliga kontakt i HR-

frågor, det vill säga den lokala HR-medarbetaren (Thilander, 2013). Detta bekräftas också av 

HR-medarbetarnas uppfattning om att det är viktigt att säga nej och dra gränser gentemot 

omgivningen.  

 

Thilander (2013) och Boglind, Hällstén och Thilander (2013) redogör för hur en HR-

transformation leder till att vissa delar av HR-arbetet överflyttas till IT-stödfunktioner och att 

dessa stödfunktioner sällan fungerar optimalt. Detta bekräftas också av flera respondenter som 

upplever att de utför onödiga arbetsuppgifter på grund av bristfälliga IT-system. Det framgår 

även av resultatet att HR-medarbetarna utför vissa arbetsmoment dubbelt för att systemen inte 

fungerar, vilket Boglind, Hällstén och Thilander (2013) bekräftar i deras redogörelse om hur 

HR-medarbetarna får ta ansvar för friktionerna som skapas efter en HR-transformation. 

Arbetsuppgifter som upplevs som onödiga och som hindrar andra arbetsuppgifter kan därmed 



  

 23 

leda till negativa effekter för anställdas hälsa, då hindrande arbetsuppgifter kräver någon form 

av ansträngning utan att ge någonting tillbaka (Ito & Brotheridge, 2012). Samtidigt menar 

Arbetsmiljöverket (2016) på att hinder i arbetet ökar arbetskraven och att för höga krav i arbetet 

kan påverka en individs välbefinnande negativt. 

6.2 Upplevelser av arbetsresurser 

6.2.1 Utvecklingsmöjligheter 

Resultatet visar att HR-medarbetarna har en stor användning av sina erfarenheter och kunskaper 

inom HR-området, vilket tyder på att deras arbete förutsätter en hög kompetens- och 

kunskapsnivå. En yrkesroll som förutsätter en hög kompetens- och kunskapsnivå kan innehålla 

avancerade och komplexa arbetsuppgifter. Detta bidrar till ökade arbetskrav eftersom sådana 

arbetskrav belastar HR-medarbetarnas kognitiva förmåga, men enligt krav- och resursmodellen 

kan avancerade och komplexa arbetsuppgifter leda till personlig utveckling och lärande (Bakker 

& Demerouti, 2007). Sådana arbetskrav stämmer överens med Schneider et al. (2017) teori om 

utmanade arbetskrav, där arbetsuppgifterna inte endast kräver en psykologisk ansträngning, 

utan kraven i arbetsuppgifterna bidrar även till stimulans och lärande, vilket kan minska den 

hälsonedsättande processen. 

  

Av resultatet framgår det att HR-specialisterna fungerar som en arbetsresurs för 

respondenterna, då specialisterna bland annat genom sin expertkunskap bidrar till att HR-

medarbetarnas personliga utveckling stimuleras, då de lär sig nya kunskaper i det dagliga 

arbetet. När en aspekt av arbetet stimulerar den personliga utvecklingen och lärandet, utgör det 

en arbetsresurs enligt Bakker och Demerouti (2007). Eklöf (2017) menar att ifall anställda får 

möjlighet till utveckling i arbetet, kan det leda till en bättre balans mellan krav och resurser, 

vilket därmed kan minska risken för stress. Tillgången till HR-specialisterna utgör även en 

arbetsresurs i den meningen att de med sin expertkunskap kan supportera respondenterna med 

komplicerade arbetsuppgifter, vilket därmed bidrar till att reducera arbetskraven för 

respondenterna (Bakker & Demerouti, 2007). 

 

En av respondenterna uppger att chefen engagerar sig mycket i hens kunskapsutveckling, men 

respondenten upplever denna resurs på ett annat sätt än de övriga HR-medarbetarna, då hen inte 

vill använda chefen som en arbetsresurs för att reducera arbetskraven. Respondenten ser istället 

sin chef som en arbetsresurs, som på ett utmanande och pedagogiskt sätt främjar respondentens 

personliga utveckling och lärande. Genom att respondenten använder sin chef som en 

arbetsresurs på ovannämnda sätt, kan det leda till att HR-medarbetarens arbetskrav inte 

reduceras omgående, men att de på lång sikt kan komma att reduceras, eftersom HR-

medarbetaren lär sig ny kunskap och på så vis kommer underlätta hanteringen av kraven i 

arbetet i framtiden (Eklöf, 2017). 

 

I resultatet framgår det att HR-medarbetarna upplever begränsade möjligheter till att delta i 

utbildningar och en av respondenterna uppger att inlärningen av ny kunskap, på grund av 

tidsbrist, får bedrivas på fritiden istället. Eklöf (2017) menar att utbildningar kan bidra till att 

anställda utvecklas och får bättre möjligheter till att hantera kraven i arbetet. Bristen på 

utbildningar resulterar i att HR-medarbetarna får sämre möjligheter till att hantera kraven i 

arbetet. Bakker och Demerouti (2007) menar att avsaknaden av rätt resurser i arbetet kan leda 

till negativa hälsokonsekvenser, då den personliga ansträngningen ökar. 
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6.2.2 Kontroll och inflytande i arbetet 

Kontroll och inflytande är två viktiga arbetsresurser när det gäller att bemöta och hantera 

arbetskraven (Arbetsmiljöverket, 2016; Eklöf, 2017). Av resultatet framgår det att HR-

medarbetarna har låg kontroll över vilka arbetsuppgifter som de blir tilldelade. Att ha låg 

kontroll över vilka arbetsuppgifter som tilldelas leder till att arbetskraven ökar och att den 

hälsonedsättande processen förstärks, vilket i slutändan kan leda till utbrändhet (Bakker & 

Demerouti, 2007). Samtidigt visar resultatet att HR-medarbetarna självständigt får arbeta med 

de tilldelade arbetsuppgifterna, vilket bidrar till en hög autonomi och stort inflytande över hur, 

när och var arbetsuppgifterna ska utföras. Bakker och Demerouti (2007) menar att autonomi 

och inflytande är aspekter i arbetet som tillgodoser mänskliga behov, vilket underlättar för 

anställda att hantera kraven i arbetet. Detta påvisas i resultatet, där en av HR-medarbetarna 

upplever att den höga flexibiliteten leder till en mer avslappnad inställning till arbetet.  

 

Att kunna ta ledigt eller semester vid behov är enligt Eklöf (2017) en resurs i arbetet som 

möjliggör återhämtning. I resultatet framgår det att HR-medarbetarna upplever goda 

möjligheter till semester, men samtidigt upplever flera respondenter att den höga 

arbetsbelastningen resulterar i arbetsperioder där arbetstrycket inte tillåter längre semester än 

ett par dagar. En HR-medarbetare upplever att semester vid fel tillfälle kan leda till en 

överbelastad mailkorg och därmed en orimlig arbetsbelastning. En annan HR-medarbetare 

upplever att semestermöjligheterna styrs av den egna uppfattningen, vilket bekräftar 

Arbetsmiljöverkets (2016) belyser att individers upplevelser av olika aspekter i arbetet påverkas 

av individuella faktorer såsom personliga preferenser och erfarenheter. Att inte kunna ta 

semester under vissa arbetsperioder kan bidra till lägre kontroll och inflytande i arbetet och kan 

därmed leda till en obalans mellan resurserna och kraven i arbetet (Bakker & Demerouti, 2007).  

6.2.3 Socialt stöd 

Vi har tidigare konstaterat att HR-medarbetarna upplever stödet från kollegor i andra funktioner 

och från arbetsplatsen i sig som gott och att samarbetet med bland annat specialistfunktionen 

fungerar bra. Av resultatet framkommer det att HR-medarbetarna upplever stödet i form av att 

alla kollegor hjälps åt med komplicerade personalärenden när det behövs, att arbetskulturen 

präglas av inkludering och att det sker ett stort idéutbyte när det kommer till hur arbetsuppgifter 

ska utföras. Eftersom att HR-medarbetarna ställs inför en stor mängd varierande arbetsuppgifter 

som kan inkludera svåra och komplicerade personalärenden, är stödet från andra kollegor 

avgörande för att de ska kunna känna sig trygga i deras yrkesroll. Eklöf (2017) menar att socialt 

stöd från kollegor är en grundläggande resurs för att individer ska kunna hantera kraven i 

arbetet, vilket samstämmer med HR-medarbetarnas upplevelser av det sociala stödet från 

kollegorna. 

 

Stödet av kollegorna underlättar för HR-medarbetarna att nå sina arbetsmål, då de alltid kan be 

varandra om hjälp. En sådan möjlighet resulterar i att kraven i arbetet reduceras och att den 

tillhörande ansträngningen minskar (Bakker & Demerouti, 2007). En av respondenterna 

berättar även att både chefen och kollegorna bidrar till personlig utveckling och lärande. 

Framför allt visar det sig när respondenterna har liten erfarenhet av att hantera de olika 

arbetsuppgifterna och har en kortare anställningstid, vilket leder till att HR-medarbetares 

arbetsmål kan uppfyllas när de får stöd i sin yrkesroll. En analys av resultatet visar att HR-

medarbetarnas stöd från kollegorna uppfyller samtliga aspekter som beskrivs som resurser i 

arbetet i krav- och resursmodellen (Bakker & Demerouti, 2007).  
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Resultatet visar att HR-medarbetarna upplever stödet från sin chef som viktigt. Ett bra stöd från 

sin chef, är en viktig arbetsresurs för att hantera kraven i arbetet och undvika stress och psykisk 

ohälsa (Arbetsmiljöverket, 2016; Bakker & Demerouti, 2007). Resultatet visar att stödet från 

chefen är viktigt, men att det inte är en avgörande faktor hos HR-medarbetarna, då de upplever 

att stödet från sina kollegor är av större betydelse. Tidigare forskning visar på att HR-rollen är 

mycket mångfacetterad (Lemmergaard, 2009), vilket vi tolkar som en bidragande faktor till att 

HR-medarbetarna uppskattar stödet från sina kollegor mer, än stödet de får från chefen. 
 
Eklöf (2017) menar att feedback är en viktig arbetsresurs som kan leda till en reducering av 

kraven i arbetet. I resultatet framgår det att HR-medarbetarna har olika uppfattningar om 

möjligheterna till feedback i arbetet. I vissa fall ses den som tillräcklig och i vissa fall som 

bristfällig. En av respondenterna uppger att feedback kommer via mail ibland och en annan 

uppger att det främst kommer feedback under de årsvisa utvecklingssamtalen. Vi tolkar det som 

att det saknas riktlinjer för hur chefer ska ge feedback, vilket kan vara anledningen till att vissa 

HR-medarbetare upplever feedbacken som bristfällig. Enligt Bakker och Demerouti (2007) 

bidrar feedback till att individen får uppmärksamhet för sina ansträngningar i arbetet, vilket 

leder till att en individs mänskliga behov tillgodoses. Detta bidrar till att den personliga 

ansträngningen minskar, då den anställda får någonting tillbaka för sin arbetsinsats, vilket kan 

reducera kraven i arbetet och därmed även den hälsonedsättande processen (Bakker & 

Demerouti, 2007). 

6.3 Hanteringsstrategier 

Samtliga HR-medarbetare utför arbetsuppgifter som de upplever som stressfulla. Resultatet 

från studien visar att HR-medarbetarna dels använder sig av emotionsfokuserade 

handlingsstrategier och dels problemfokuserade handlingsstrategier när de ställs inför 

stressfulla arbetssituationer. De flesta av HR-medarbetarna använder sig av problemfokuserade 

hanteringsstrategier genom att försöka hitta lösningar på svåra arbetssituationer som kan 

uppstå. HR-medarbetarna använder dels sina egna kunskaper och dels ber de kollegor eller 

chefer om hjälp när arbetssituationen ska hanteras.  Hanteringsstrategier kan fungera som en 

arbetsresurs och därmed minska risken för individer att drabbas av stress eller psykisk ohälsa 

(Peng, Chi-Sum & Hong-Seng, 2010). Å andra sidan visar resultatet att flera HR-medarbetare 

använder övertid som en problemlösning för att hantera sin arbetssituation, vilket Eklöf (2017) 

menar kan leda till stress om det sker fortgående under en lång tid. 
 
I resultatet framgår det att en av HR-medarbetarna med relativt kort anställningstid upplever 

svårigheter med vad som ska prioriteras i vissa situationer. Enligt Lazarus och Folkman (1984) 

kan en individ uppleva att vissa krav är stressfulla till en början, men att individen vid 

upprepade möten med stressfulla arbetssituationer kan utveckla sin hantering av kraven och 

därmed minska känslan av stress. En av respondenterna i studien uppger att när hen ställs inför 

en stressfull arbetssituation, försöker hen att tänka att organisationen inte går under om 

arbetsuppgifterna inte hinns med. Ahmadi (2008) menar på att det finns två generella mål med 

en individs hanteringsstrategier och det är en vilja att förändra förhållandet mellan jaget och 

miljön och att reducera känslomässig smärta. En tolkning är därmed att respondenten betraktar 

sin organisation som miljön och att miljön får stå åt sidan när hen ska hantera arbetsuppgifter 

som betraktas som belastande eller komplexa. Detta hjälper respondenten att dra en gräns 

mellan hens behov av frigörande från arbetsuppgifterna och organisationens behov att utförda 

arbetsuppgifter.  
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6.4 Slutsatser 

6.4.1 Hur upplever HR-medarbetarna arbetskraven? 

Sammanfattningsvis kan vi utifrån resultatet och analysen se att HR-medarbetarna upplever 

höga arbetskrav. Arbetskraven visar sig bland annat i en hög arbetsbelastning och rollkonflikter. 

I likhet med tidigare forskning (Lemmergaard, 2009), visar denna studie på att HR-medarbetare 

har en mångfacetterad yrkesroll, där de har högt ställda förväntningar på sig för hur de ska agera 

i sin yrkesroll gentemot bland annat chefer och medarbetare, men även vad för sorts 

arbetsuppgifter de förväntas utföra på daglig basis. HR-medarbetarnas mångfacetterade 

yrkesroll visar sig genom att de upplever kraven i arbetet som otydliga, då variationen i deras 

arbetsuppgifter och förväntningarna på vad de ska utföra för arbete är stor. 

 

Denna studie bekräftar Boglind, Hällstén och Thilanders (2013) teori om att HR-medarbetarna 

får ta ansvar för friktionerna som uppstår när HR-funktionen omorganiseras, vilket också 

påverkar hur HR-medarbetarna upplever sina arbetskrav, då de bland annat får arbeta i dåligt 

fungerande IT-system och ta ansvar för arbetsuppgifter som andra enheter egentligen ska utföra. 

Detta tyder enligt oss på en gränsdragningsproblematik. 

6.4.2 Hur upplever HR-medarbetarna arbetsresurserna?  

Utifrån resultatet och analysen kan vi konstatera att det finns en rad olika arbetsresurser för HR-

medarbetarna att tillgå, som vi har identifierat och som kan hjälpa till att reducera kraven i 

arbetet. HR-medarbetarna upplever att det finns ett starkt socialt stöd i organisationen från 

framför allt kollegor, men även från chefer. HR-medarbetarna upplever dock att kontrollen över 

vilka arbetsuppgifter som de tilldelas är låg men att inflytandet, det vill säga var, när och hur 

de ska utföra sina arbetsuppgifter är stort.  

 

Samtidigt efterfrågar även HR-medarbetarna bättre utbildningsmöjligheter, även fast de 

beskriver de rådande utvecklingsmöjligheterna som goda. Vidare visar resultatet och analysen 

att HR-medarbetarna upplever feedback och återkoppling till arbetsinsats på olika sätt, men att 

de generellt sett borde bli bättre på att efterfråga feedback i arbetet. 

6.4.3 Hur hanterar HR-medarbetarna arbetskraven? 

Ur resultatet och analysen om HR-medarbetarnas hantering av arbetskraven, kan vi konstatera 

att samtliga HR-medarbetare utför arbetsuppgifter som de upplever som stressfulla och att HR-

medarbetarna också har olika hanteringsstrategier när de ska hantera arbetskraven, för att de 

inte ska leda till en problemfylld arbetssituation. Majoriteten av HR-medarbetarna använder sig 

av problemfokuserade hanteringsstrategier när de ställs inför stressfulla arbetssituationer, dels 

genom att de ber chefer och kollegor om hjälp, men även att de försöker använda sin egen 

kunskap. Hanteringsstrategier kan enligt Peng, Chi-Sum och Hong-Seng (2010) fungera som 

en arbetsresurs, men vi drar slutsatsen att HR-medarbetarna i vissa fall inte är medvetna om 

vilken strategi de använder sig av, vilket visar sig genom att flera av HR-medarbetarna använder 

övertid som en problemlösning eller problemfokuserad strategi för att hantera en stressfull 

arbetssituation.  
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6.4.4 Sammanfattning 

Genom att studien har besvarat ovanstående frågeställningar har syftet med studien uppnåtts, 

då vi genom undersökningen har bidragit till en ökad förståelse för hur HR-medarbetare 

upplever och hanterar sin arbetssituation. Sammantaget visar studien att HR-medarbetarna 

upplever att deras arbetssituation präglas av höga arbetskrav. Vidare har studien identifierat en 

rad unika arbetskrav som är förknippade med utbrändhet och stress (Bakker & Demerouti, 

2007). Dock har studien visat att HR-medarbetarna har tillgång till flera olika resurser i arbetet 

för att hantera arbetskraven, vilket bidrar till att HR-medarbetarna upplever sin arbetssituation 

som överkomlig och hanterbar. 
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7. Diskussion 
 

Detta avsnitt inleds med en resultatdiskussion där vi diskuterar vad som kan ha påverkat 

resultatet för att sedan avsluta med en metoddiskussion och teoretiska utgångspunkter. Det 

redogörs även för uppsatsens bidrag till det arbetsvetenskapliga fältet, hur uppsatsen hade 

kunnat genomföras på ett annat sätt för att slutligen leda till förslag på vidare forskning inom 

området. 

 

7.1 Resultatdiskussion 

7.1.1 Har arbetskraven normaliserats?  

Resultatet visade att HR-medarbetarna har en arbetssituation som präglas av höga arbetskrav i 

form av hög arbetsbelastning, höga förväntningar och rollkonflikter. De höga arbetskraven 

beror bland annat på att HR-medarbetarnas omgivning förväntar sig att HR-medarbetarna ska 

hantera en bred skara av arbetsuppgifter. Detta ligger i linje med Lemmergaards (2009) teori 

om HR-medarbetarnas mångfacetterade yrkesroll och att den leder till höga förväntningar från 

omgivningen. Samtidigt visar resultatet att HR-medarbetarna har en stark vilja till att leverera 

ett bra stöd till sin omgivning och flera av respondenterna ger uttryck för att de arbetar inom 

HR och att det är så verkligheten är, vilket kan vara ett tecken på att de höga arbetskraven 

normaliserats av HR-medarbetarna.  

7.1.2 HR-transformation 

I likhet med Boglind, Hällstén och Thilander (2013) och Thilander (2013) har denna studie 

visat att det förekommer en gränsdragningsproblematik mellan HR-medarbetare och linjechefer 

samt att det förekommer en del friktioner i arbetsprocesserna. Problematiken i denna studie är 

dock inte av samma omfattning som i den tidigare forskningen. Detta kan ha påverkats av att 

Boglind, Hällstén och Thilander (2013) och Thilander (2013) genomförde sina studier under 

och i nära anslutning till omorganiseringen av HR-funktionen, vilket skiljer sig åt från denna 

studie, som har genomförts relativt lång tid efter HR-transformationen. Med tiden hinner 

friktioner och problematiska arbetssituationer åtgärdas och det är rimligt att anta att 

arbetsresurserna som HR-medarbetarna upplever som nödvändiga, följer jämsides med i 

processen när problemen ska åtgärdas. Arbetsresurser är så att säga inte statiska, utan kan 

utvecklas i samma takt som olika arbetskrav uppenbarar sig, vilket vi tidigare har konstaterat 

skiljer sig åt mellan olika yrkesroller enligt krav- och resursmodellen (Bakker & Demerouti, 

2007).  

7.2 Metoddiskussion 

7.2.1 Metodval 

I den genomförda studien användes en kvalitativ metod. Eftersom att den här studien var en 

upplevelsestudie, drog vi slutsatsen att en kvalitativ metod skulle passa bäst för att uppnå syftet 

och besvara frågeställningarna. Det hade givetvis kunnat vara så att en kvantitativ metod hade 

gett mer bred och täckt en större population i studien (Denscombe, 2009), men då vi ville skapa 
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en djupare förståelse för fenomenet, ansågs en kvalitativ metod vara mest lämplig för det 

undersökta problemområdets ändamål. 

7.2.2 Urval  

Det subjektiva urvalet i vår studie innebar att vi handplockade HR-medarbetare efter befattning, 

då vi ansåg att det var mest relevant för vår studie och att det skulle generera mest värdefulla 

data. Som tidigare redogjort, innebar detta att vi inte tog hänsyn till andra faktorer såsom ålder, 

kön, utbildning och anställningstid.  Arbetsmiljöverket (2016) stipulerar att det mestadels är 

kvinnor som upplever en ökad psykisk ohälsa och en sämre psykosocial arbetsmiljö i 

arbetslivet. Detta kan ha påverkat resultatet, då studien hade en ojämn könsfördelning bestående 

av en manlig respondent och fyra kvinnliga respondenter. Något som inte var möjligt, på grund 

av könsfördelningen av HR-medarbetare i organisationen, var att få lika många män som 

kvinnor att ställa upp på intervjuer. Å andra sidan fanns det en bred variation gällande ålder och 

anställningstid hos HR-medarbetarna, vilket skapade en bred variation av kunskap- och 

erfarenhetsnivå. 

 

Vi hade initialt ett urval på sex respondenter i studien, men en av respondenterna föll dessvärre 

bort och på grund av tidsbrist blev det svårt för oss att boka en ny intervju. Eriksson-Zetterquist 

och Ahrne (2011) menar att sex till åtta intervjuer ökar sannolikheten för att forskaren får data 

som är oberoende från enskilda individers personliga uppfattningar. Det hade varit önskvärt 

ifall vi hade fått med fler respondenter till att ställa upp på intervjuer, men vi ansåg ändå att 

antalet deltagande respondenter i studien var tillräckligt för att få till en innehållsrik empiri och 

för att kunna besvara syftet samt ge en rättvis bild av problemområdet.  

7.2.3 Datainsamling 

Intervjuerna som vi använde som forskningsinstrument i den här studien kan även ha inverkat 

på resultatet. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011) menar att en nackdel med intervjuer är att 

det alltid finns en risk att respondentens berättelse avviker från verkligheten, vilket kan påverka 

resultatet negativt. Vår upplevelse var att respondenterna var mycket trovärdiga i sina 

berättelser och att de inte försökte undanhålla någon information. Dock hade vi kunnat öka 

trovärdigheten i studien genom att kombinera våra intervjuer med observationer. Eriksson-

Zetterquist och Ahrne (2011) menar att en sådan kombination gör det möjligt för forskaren att 

konfrontera olika delar i materialet genom att jämföra resultatet från intervjuer med 

verkligheten. 

  

Denscombe (2009) hävdar att det finns en risk att intervjuareffekten, det vill säga forskarens 

personliga identitets påverkan på data, inverkar på hur respondenterna väljer att svara och hur 

ärliga de är i sin information. Vi försökte att hålla oss så neutrala och passiva som möjligt för 

att minimera vår inverkan på resultatet, men vi var ödmjuka inför faktumet att 

intervjuareffekten under intervjuerna kan ha påverkat resultatet, på grund av vår limiterade 

erfarenhet av att genomföra intervjuer. Intervjuareffekten kan dock ha påverkat vårt resultat 

positivt, eftersom att vi fick fram så pass detaljerade data från respondenterna. En förklaring 

till detta är att respondenterna förstod vår limiterade erfarenhet på grund av att vi var studenter 

och att de därför vidareutvecklade sina resonemang och gav mer detaljerade svar för att 

underlätta för oss. 
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7.2.4 Generaliserbarhet 

Svensson och Ahrne (2011) menar att man som forskare ska vara försiktig när det gäller att 

generalisera vid kvalitativ forskning, det vill säga att överföra till resultatet till en större 

population. Vår studie genomfördes i en organisation och på ett och samma regionkontor. Med 

stor försiktighet skulle studiens resultat möjligtvis kunna generaliseras till andra regionkontor 

inom organisationens verksamhet. Dock är resultatet från den här studien av för liten omfattning 

för att ligga till grund för en generalisering till HR-medarbetares arbetssituation i stort. 

Denscombe (2009) menar att studier som genomförs på en och samma arbetsplats påverkar en 

studies representativitet och möjligheterna till att överföra resultatet till andra populationer.  

 

Svensson och Ahrne (2011) konstaterar att en studies generaliserbarhet kan förbättras genom 

att jämföra resultatet med andra liknande studier. Då antalet studier som belyser hur HR-

medarbetare upplever sin arbetssituation är av begränsat antal, är det mycket svårt att jämföra 

studiens resultat med andra liknande studier.  

7.3 Teoretisk utgångspunkt 

Vi har som tidigare nämnt haft svårt att hitta tidigare forskning som kopplar till hur HR-

medarbetare upplever sin arbetssituation samt hur de upplever krav och resurser i arbetet. Vi 

anser dock att vald teori i den här studien har bidragit till att öka förståelsen för hur HR-

medarbetare upplever och hanterar sin arbetssituation. Vi har valt att använda oss av krav- och 

resursmodellen i studien. Krav- och resursmodellen kan appliceras på en yrkesroll för att 

identifiera riskfaktorer i arbetet samt belysa vilka resurser som är viktiga för att hantera 

arbetskraven (Bakker & Demerouti, 2007). Genom modellen har studien kunnat beskriva flera 

olika riskfaktorer i form av hög arbetsbelastning, högt arbetstempo och rollkonflikter. Modellen 

har också bidragit till att öka förståelsen för vilka resurser i arbetet som hjälper HR-

medarbetarna att hantera kraven i arbetet. Med hjälp av modellen har betydelsen av resurser 

såsom socialt stöd från kollegor, inflytande i arbetet och tillgång till organisatoriskt stöd 

klargjorts. Krav- och resursmodellen har även bidragit till att förklara att bristande resurser 

såsom avsaknaden av utbildningar och feedback, påverkar HR-medarbetarna negativt. I denna 

studie har modellen använts för att öka förståelsen kring de psykosociala aspekterna av arbetet, 

vilket har resulterat i att fysiologiska aspekter utelämnats i studien. Vi utgick bara från en 

modell i den här studien. Hade vi använt oss av en till modell, hade det möjligtvis kunnat ge 

ytterligare en dimension till det framkomna resultatet. 

 

Det är svårt att använda teorier om hanteringsstrategier som kan täcka upp empirin fullständigt. 

Därför har vi valt att avgränsa oss till de två hanteringsstrategier som redogjorts för i studien. 

Detta kan ha påverkat resultatet, då det givetvis kan förekomma andra hanteringsstrategier i 

forskningen som HR-medarbetarna kan ha använt sig av i sin hantering av arbetssituationen, 

men som vi inte har haft möjlighet att redogöra för på grund av studiens omfattning. För att öka 

förståelsen för hur HR-medarbetare hanterar sin arbetssituation har vi i denna studie därmed 

valt att använda oss av två vanligt förekommande hanteringsstrategier, problem- och 

emotionsfokuserade hanteringsstrategier (Ahmadi, 2008; Lazarus & Folkman, 1984). 
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7.4 Arbetsvetenskapligt bidrag 

Studiens resultat har många likheter med hur tidigare forskning beskriver den mångfacetterade 

HR-rollen. Som vi tidigare redogjort, fanns få studier som beskriver hur HR-medarbetarna 

själva upplever och hanterar sin arbetssituation. Vår studie har bidragit till en ökad förståelse 

kring denna upplevelse. Studien har även bidragit till att öka förståelsen för vilka krav i HR-

medarbetarnas arbete som utgör riskfaktorer samt vilka arbetsresurser som upplevs som viktiga 

för att hantera arbetskraven. Sammantaget kan det därför argumenteras för att HR-

medarbetarna har fått mer fokus på sig med hjälp av den här studien, vilket kan bidra till vidare 

forskning.  

7.5 Förslag till vidare forskning 

Hade vi fått göra om studien igen, hade uppsatsen breddats och involverat en kvantitativ metod. 

Inte bara för att vi tror att den hade kunnat nå en större population och därmed kunnat bli mer 

tillförlitlig som studie, utan även för att kombinationen av kvantitativ och kvalitativ metod 

bidrar till både bredd och djup i undersökningar. Detta hade gjort denna uppsats mer användbar, 

inte bara som kandidatuppsats, utan även som underlag till fortsatt forskning.   

 

Mycket av den tidigare forskningen inom området är av kvalitativ karaktär och är av begränsad 

omfattning. Vårt förslag till vidare forskning är därmed att fortsätta undersöka HR-medarbetare 

och deras arbetssituation, då det är en relevant yrkesgrupp med många intressanta särdrag i både 

förväntningar på sin yrkesroll, men även för att yrkesrollen är så pass mångfacetterad.  
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Bilaga 1 
 

Informationsbrev 
 

Vi är två studenter som heter Jens Landgren och Fredrik Rubin och vi studerar Arbetsvetenskap 

vid Högskolan i Halmstad. Just nu är vi i färd med att skriva en kandidatuppsats som rör HR-

medarbetares upplevelser av sin arbetssituation och hur man hanterar krav och resurser i sitt 

arbete. Vår uppsats kommer att baseras på teorier och modeller som berör dessa ämnen och vi 

har fått möjligheten att samarbeta med er organisation för att få ett större och djupare underlag 

till vår uppsats. 

 

För att kunna uppnå vårt mål och besvara vårt syfte med uppsatsen har vi valt att genomföra en 

kvalitativ undersökning i form av semistrukturerade intervjuer, som kommer att utgå ifrån de 

ovan berörda ämnena. Vår position som intervjuare kommer att vara flexibel och det kommer 

att finnas utrymme för dig som blir intervjuad att få prata fritt kring frågorna och få chans till 

att utveckla dina tankar och synpunkter. Intervjuerna som vi ämnar genomföra kommer att ta 

cirka 30–45 minuter per person.  

 

Intervjuerna kommer att behandlas konfidentiellt och vi kommer endast att referera till er som 

har intervjuats som respondent, alternativt medarbetare. Detta för att hantera resultatet av 

intervjuerna så konfidentiellt som möjligt. Ni kan när som helst avbryta ert deltagande i 

intervjun och vårt material, som består av ljudupptagning och kompletterande anteckningar, 

kommer inte att föras vidare utan lagras på ett säkert sätt för att säkerställa att ingen obehörig 

får tillgång till materialet. Materialet kommer inte att användas till något annat än för att besvara 

studiens syfte. Efter uppsatsens godkännande kommer materialet att förstöras. 

 

Vi hoppas på att ni vill ställa upp på en intervju och ser fram emot att möta er. 

 

Tack på förhand 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Jens Landgren 

jenlan15@student.hh.se 

 

Fredrik Rubin 

frerub15@student.hh.se 
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Bilaga 2 
 

 

Samtyckesblankett 

 
Jag har mottagit ett informationsbrev som belyser studiens syfte, om hur informationen 

samlas in, bearbetas och handhas. Jag har även informerats om att mitt deltagande är frivilligt 

och att jag, när jag vill, kan avbryta min medverkan i studien utan att ange orsak. Jag 

samtycker härmed till att medverka i denna intervjustudie som handlar om HR-medarbetares 

upplevda arbetssituation utifrån arbetskrav och arbetsresurser. 

 

 

Ort/Datum/år: 

 

 

Namnunderskrift:  

 

 

Namnförtydligande:  

 

 

Underskrift forskare:  

  

Kontakt 

Jens Landgren 

jenlan15@student.hh.se 

 

Fredrik Rubin 

frerub15@student.hh.se 
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Bilaga 3 
 

Intervjuguide  
 

Inledande frågor 

• Ålder 

• Yrkestitel  

• Utbildning 

• Anställningstid  

 

Arbetssituation 

• Kan du börja med att berätta om ditt arbete? 

• Kan du beskriva en vanlig arbetsdag? 

• Vad tycker du om ditt arbete? 

 

Arbetskrav 

 

• Hur ofta händer det att du inte hinner klart med dina arbetsuppgifter?  

• Hur ofta kan du ta det lugnt och ändå hinna med dina arbetsuppgifter? 

• Hur ofta arbetar du övertid?  

• Hur upplever du förväntningarna som ställs på dig?  

• Påverkar ditt arbete din fritid? Om ja, i såna fall hur? 

• Utför du ibland arbetsuppgifter som någon annan skulle ha utfört? Om ja, vilka då? 

• Genomför du arbetsuppgifter som du uppfattar som onödiga? Om ja, vilka då? 

• Hur styrd är du i ditt arbete av att andra lämnar över arbetsuppgifter till dig?  

 

Arbetsresurser  

 

• Hur upplever du dina kunskaper i arbetet?  

• Hur upplever du dina utvecklingsmöjligheter i arbetet? 

• På vilket sätt engagerar sig din chef i din kunskapsutveckling? 

• Hur upplever du dina möjligheter till inflytande i arbetet?  

• På vilket sätt kan du påverka när och var dina arbetsuppgifter ska utföras?  

• Hur upplever du variationen i dina arbetsuppgifter?  

• Vilka möjligheter har du att ta semester/ledigt?  

• Kan du beskriva stämningen i din arbetsgrupp?  

• Kan du beskriva relationen till din chef?  

• Hur upplever du stödet från din chef?  

• Kan du beskriva relationen till dina kollegor?  

• Hur upplever du stödet från dina kollegor?  

• På vilket sätt får du feedback på din arbetsinsats?  

 

Stresshantering 

• Har du arbetsuppgifter som du upplever som stressiga?  

o Om ja, hur hanterar du dessa?  

 

Avslutande frågor 

• Är det någonting du vill tillägga?  



Besöksadress: Kristian IV:s väg 3
Postadress: Box 823, 301 18 Halmstad
Telefon: 035-16 71 00
E-mail: registrator@hh.se
www.hh.se

 Jens Landgren och Fredrik Rubin


