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FÖRORD 

 

Vi vill tacka samtliga deltagare som delat med sig av sina erfarenheter och för att ni har tagit 

er tid att ställa upp i vår studie. Utan er hade detta arbete inte varit möjligt.  

 

Vidare vill vi även tacka övriga personer som på något sätt bidragit eller hjälp till med 

arbetet. 
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Inledning 
Under början på 1990-talet drabbades Sverige av en lågkonjunktur, vilket ledde till att 

arbetsmarknaden genomgick stora förändringar med hög arbetslöshet som följd. Med 

växande globalisering, införande av ny teknik och ökad konkurrens som följd ställdes också 

nya krav på effektivisering och förnyelse av arbetsmarknaden (Magnusson 2006). För att 

möta upp dessa krav efterfrågades en helt ny kompetens och kunnighet hos individer, vilket i 

sin tur gjorde att både konkurrens och höga förväntningar ökade påfrestningarna i ett alltmer 

hårdare arbetsklimat. Magnusson (2006) beskriver att på grund av den otrygghet och 

osäkerhet som individer upplever på arbetsmarknaden har både psykisk ohälsa samt ett högre 

sjukskrivningsantal ökat. Genom de nämnda förändringarna på arbetsmarknaden har även 

HR-medarbetares roll och åtaganden påverkats och genomgått en reformation, där både 

förändrade arbetsuppgifter och högre arbetsbelastning förekommit. 

Utveckling av HR-arbete 
På 80- och 90-talet utgjordes HR-medarbetares arbetsuppgifter mestadels av administrativa 

delar och processer som rekrytering, utbildning och belöningssystem. Vidare skulle HR-

medarbetaren även se till att organisationen höll sig innanför lagens ramar (Ulrich & 

Brockbank 2007). Under mitten av 90-talet innebar rollerna för HR-medarbetare främst att 

vara en administrativ expert, påhejare till medarbetare, förändringsledare samt strategisk 

partner. Sedan mitten av 90-talet har rollen för HR-medarbetare genomgått en övergripande 

utveckling (Ulrich & Brockbank 2007), där även många personalfunktioner bytt namn från 

olika yrkesbeteckningar till den mer internationella titeln HR, Human Resources (Boxall & 

Purcell 2010).  

 

HR-arbetet idag innefattar en stor variation arbetsuppgifter som kan bestå av bland annat 

rehabilitering, arbetsrätt, belöning, ledarskap, kompetensutveckling, personalplanering och 

rekrytering (Lindmark & Önnevik 2006). HR-medarbetare ska arbeta med att stötta 

linjechefer i olika frågor, skapa värde för såväl interna som externa aktörer samt ha god 

kunskap kring affärsrealiteter som teknik, ekonomi och globalisering (Ulrich & Brockbank 

2007). I dagens HR-arbete inkluderas ofta human resource management, som handlar om att 

ta hand om, motivera och maximera organisatoriska resurser, vilka utgörs av medarbetare 

(Lindmark & Önnevik 2006). Detta har på senare tid blivit en större del av HR-arbetet då 
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organisationer i samhället blir alltmer kunskapsbaserade och där medarbetare blir allt mer 

framträdande nycklar till konkurrenskraftig fördel (Lindmark & Önnevik 2006).  I det stora 

hela skall även HR-medarbetare fokusera mer på och bidra till strategiskt arbete, inte minst 

när det gäller att få HR-arbetet och dess mål att stämma överens med affärsmål och 

affärsstrategier(Ulrich & Brockbank 2007; Kulik, Cregan, Metz & Brown 2009). 

 

Dagens HR-medarbetare antar huvudsakligen fem olika roller, vilka beskrivs som 

funktionsexpert, utvecklare av humankapital, medarbetares talesperson, strategisk partner 

och HR-ledare (Ulrich & Brockbank 2007). Rollerna innebär ansvar över utveckling för 

humankapitalet och fokus på medarbetare och dess framtid. HR-medarbetare ska dessutom ha 

en bred kunskapsbank där såväl ledare och chefer ska kunna vända sig för att få stöd. 

Förändringen i rollen som strategisk partner innefattar, till skillnad från 90-talet, tydligare 

roller och kompetenser. Den strategiska partner inkluderar kompetenser som affärsexpert, 

förändringsledare, kunskapsledare och konsult, där mycket handlar om att skapa värde för 

flera olika aktörer (Ulrich & Brockbank 2007).  

 

Många gånger påminner nuvarande HR-arbete om 90-talets uppgifter men mycket tyder på 

att HR-arbetet involverar fler aspekter och utmaningar än tidigare. Den strategiska 

förändringen och förändringen av HR som roll, kan bidra till komplexa utmaningar och 

ytterligare ansvar, inte minst när det gäller att hantera personalrelaterade frågor och 

utmanande situationer (Kulik et al. 2009). Givet utvecklingen av HR-arbetet och 

arbetsmarknaden i stort är det troligt att HR-arbetet idag kan inkludera många utmanande 

situationer och förutsättningar, där mötet med och hanteringen av olika individer och 

situationer kan vara känslomässigt utmanande. Med detta som utgångspunkt har därmed ett 

intresse väckts hos oss att få en djupare förståelse för HR-medarbetares erfarenheter av 

situationer som upplevs som känslomässigt utmanande i arbetet samt hur dessa situationer 

hanteras. Vi är intresserade av att få en insikt i vad som kan upplevas som känslomässigt 

utmanande i vårt framtida yrke, genom att ta del av HR-medarbetares erfarenheter kring 

ämnet. En sociologisk inriktning är därför användbar i denna studie, då studiet av sociala 

samspel och möten är väl överensstämmande med vårt valda ämne. 

 

Förutom att ämnet i sig känns intressant för oss har vi även en förhoppning om att det är 

intressant för såväl personalvetare som skall ut i arbetslivet, men även för personer som redan 

arbetar med personalfrågor. Vi anser att studien kan öka medvetenheten kring komplexiteten 
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med att handskas med känslomässigt utmanande situationer och bidra till reflektion över hur 

situationer kan hanteras och bearbetas. Vidare tror vi att deltagarna i studien och andra 

yrkesverksamma inom HR, kan finna undersökningen intressant. Anledningen till detta är att 

deltagarna dels får en bild av hur andra yrkesverksamma inom HR upplever känslomässigt 

utmanande situationer och dels för att studien kan ge tid för reflektion över sin egen 

arbetssituation.  

 

Syfte 

Syftet med denna studie är att få en djupare förståelse för vilka situationer HR-medarbetare 

upplever vara känslomässigt utmanande i arbetet samt hur de hanterar dessa situationer. 

Denna studie är till för att belysa och skapa en större kännedom kring de situationer som 

upplevs som känslomässigt utmanande för HR-medarbetare och framhäva hur sådana 

situationer kan hanteras.    

 

För att förtydliga och avgränsa syftet presenteras nedan två frågeställningar. 

o Vad upplevs som en känslomässigt utmanande situation för HR-medarbetare? 

o Hur hanterar HR-medarbetare känslomässigt utmanande situationer? 

Begreppsdefinition 
Nedan presenteras begrepp som är nödvändiga för att läsaren ska få en mer begriplig bild av 

vår studie och rapport. 

Känslomässigt utmanande situation 
Med känslomässigt utmanande situation menar vi en situation som är jobbig och utmanande 

och som på något sätt gör att en person blir känslomässigt påverkad eller brydd, på ett 

negativt sätt. Att sätta sig in i och hantera en känslomässigt utmanande situation kan både 

generera en positiv känsla om ärendet får en lyckad utgång, men kan även framkalla en 

negativ känsla eller påfrestning om utfallet inte blir som tänkt. I denna studie kommer vi att 

fokusera på de negativa känslorna och påfrestningarna. 

 

Det som är känslomässigt utmanande är inte helt lätt att urskilja från vad som är psykiskt 

påfrestande då vi anser att begreppen ligger nära varandra och kan påverka varandra. Det som 

är känslomässigt utmanande kan bidra till psykiska påfrestningar och likaså kan psykiska 

påfrestningar påverka vad som är känslomässigt utmanade. Begreppen påminner om varandra 
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och vävs ibland samman, men behöver inte göra det. Däremot är inte syftet med studien att 

urskilja eller reda ut dessa begrepp, men vi anser att det är av relevans att förklara 

komplexiteten kring dessa två begrepp för att underlätta för läsaren. I rapporten kommer 

ovanstående begrepp att benämnas och dessa får då ses som likvärdiga. 

Hantering  
Begreppet hantering innefattar hur en person går till väga för att ta sig igenom känslomässigt 

utmanande situationer. Hantering kan i denna studie likställas med coping, som syftar till hur 

en person använder sig av strategier för att hantera krav och påfrestningar 

(http://www.ne.se/coping). Vidare i denna studie inkluderas även begreppet bearbetning som 

en del av hantering, som syftar till hur en individ tar sig igenom negativa upplevelser 

psykiskt.  I denna studie kommer dock begreppet hantering att användas som ett 

sammanfattande begrepp.  

 

För att underlätta hanteringen av känslomässigt utmanande situationer kan stöd vara ett bra 

hjälpmedel. Med stöd menar vi den hjälp individer får från andra relaterat till känslomässigt 

utmanande situationer, i syfte i att minska risken för emotionell utmattning eller utbrändhet 

(Healy & Tyrrell 2013). Stöd kan både vara organiserat via arbetet eller socialt stöd via 

kollegor eller vänner och familj (Bono, Foldes, Vinson & Muros 2007). Organiserat stöd kan 

till exempel vara insatser som professionell handledning eller kollegial handledning. Stöd hos 

kollegor refererar vi till möjligheten att prata av sig på arbetsplatsen. Stöd från vänner och 

familj refereras till den möjligheten att kunna anförtro sig till någon utanför organisationen.  
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Forskningsgenomgång och teori 
I detta avsnitt presenteras tidigare forskning och teorier som berör det valda ämnet. 

Forskningsgenomgången och teori kommer att presenteras i huvudrubrikerna yrken och 

situationer med känslomässigt utmanande innebörd och hantering av känslomässigt 

utmanande situationer med efterföljande underrubriker.  
 

Inledningsvis vill vi redogöra för den begränsade forskningen kring HR-medarbetare och 

deras upplevelser kring känslomässigt utmanande situationer i arbetet. Lite empirisk 

forskning har gjorts kring HR-medarbetares upplevelser gällande känslomässigt utmanande 

situationer och kring personer som hanterar medarbetare i kris (Tehrani 2006; Kulik et al. 

2009). HR-medarbetare har stor erfarenhet kring organisatoriska utmaningar som till exempel 

nedskärningar, hopslagningar och anställningsprocesser, men väldigt lite forskning har 

fokuserats på deras upplevelser och perspektiv kring dessa situationer (Shook & Roth 2011). 

Då rollen för HR-medarbetare genomgår stora förändringar och får ett alltmer strategiskt 

fokus argumenteras det för att det blir ännu viktigare att belysa HR-medarbetares upplevelser 

kring situationer och stöd relaterat till detta (Tehrani 2006; Kulik et al. 2009). 
 

På grund av den begränsade forskningen har det varit nödvändigt att vidga forskningsfältet. 

Vi har valt att inkludera forskning kring medarbetare som generellt hanterar personer i kris, 

då sådana situationer kan vara känslomässigt utmanande och således kunna anknytas till det 

valda ämnet. Vi har dessutom valt att inkludera aktuell forskning gällande debriefing och 

olika typer av stöd för att kunna dra paralleller kring hur situationer kräver olika typer av 

hantering samt för att få ett bredare tolkningsutrymme. Dessutom har vi valt att ta med teorier 

gällande stress och psykologisk ansträngning som uppstår mellan krav, resurser och socialt 

stöd, för att kunna analysera empirin djupare. Till sist har vi även medräknat teorier om 

roller, för att kunna analysera förhållningssätt kring känslomässigt utmanande situationer. 

Känslomässigt utmanande situationer 
Nedan presenteras tidigare forskning och teorier kring känslomässigt utmanande situationer i 

rubrikerna yrken och situationer med känslomässigt utmanande innebörd, 

förklaringsmodeller kring psykologisk påfrestning och stress, utmaningar i HR-yrket samt 

effekter av känslomässigt utmanande situationer.  
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Yrken och situationer med känslomässigt utmanande innebörd 
Arbeten med känslomässigt utmanande innebörd är inte sällan förknippade med yrken som 

till exempel poliser, brandmän, sjuksköterskor och kuratorer (Tehrani 2006). HR-

medarbetare utsätter sig däremot, likt många andra stödjande yrken, regelbundet för negativa 

känslor från medarbetare som är olyckliga, bekymrade eller i kris (Tehrani 2006; 2010). HR-

arbete beskrivs innehålla ständiga krav från anställda som har känslomässigt laddade problem 

och har en förhoppning att HR-medarbetaren skall hjälpa dem att vända problemen till något 

positivt (Kulik et al. 2009). Dessa känslomässigt laddade problem kan bland annat gälla 

trakasserier, nedskärningar, personliga konflikter, uppsägningar eller andra emotionellt 

laddade situationer (Kulik et al. 2009).  
 

Smärta och olika känslor är och kommer vara en naturlig del av organisationer, då 

medarbetare ständigt kommer att vara med om olika situationer som påverkar dem (Frost 

2004). Smärtan kan dock bli giftig för organisationen, vilket till exempel händer då personer 

känner brist på förtroende eller bemöts av likgiltighet gällande sin smärta. När en situation 

blir giftig medför det en tendens till att medarbetaren varken kan eller vill fokusera på sitt 

arbete (Frost 2004). En person som hanterar den giftiga smärtan och de negativa känslorna 

hos medarbetare kallas toxin handler, där toxin syftar på gift. En toxin handler kan vara såväl 

HR-medarbetare som linjechefer eller medarbetare som engagerar sig i medarbetares smärta 

genom att lyssna, ge dem tid för återhämtning och lindra deras smärta (Frost 2004). 

Förklaringsmodeller kring psykisk påfrestning och stress 
Den välkända krav-kontroll-modellen redogör för olika typer av krav och kontroll i arbetet 

som kan påverka psykiskt välmående och stress (Karasek & Theorell 1990). Begreppet krav 

innefattar de psykologiska krav som ställs i arbetet, till exempel tidspress och svåra 

konflikter. Med kontroll menas de möjligheter till egenbestämmande en person har i arbetet. 

Modellen presenterar fyra kategorier av arbete utifrån krav och kontroll; låg arbetsbörda (låga 

krav - hög kontroll), passivt arbete (låga krav - låg kontroll), aktivt arbete (höga krav - hög 

kontroll) och hög arbetsbörda (höga krav - låg kontroll) (Karasek & Theorell 1990). De 

vanligaste psykologiska påfrestningarna som beskrivs vara till exempel utmattning, ångest 

och depression uppstår när de psykologiska kraven är höga och när möjlighet till 

egenbestämmandet är låg. En tredje komponent har även tillförts till modellen vilken 

innefattar socialt stöd. Karasek & Theorell (1990) definierar socialt stöd som det sociala 

samspelet som finns tillgängligt på arbetsplatsen, vilket inkluderar stöd från såväl 
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medarbetare som chefer. Det sociala stödet kan minska psykisk påfrestning och stress genom 

till exempel sociala utbyten, tillit mellan medarbetare och chefer, eller genom god 

sammanhållning i arbetsgrupper. Dessutom kan det sociala stödet även utgöra den hjälp som 

ges från medarbetare eller chefer till en person för att lösa en situation eller uppgift (Karasek 

& Theorell 1990).  

 

Kritik har även riktats mot krav-kontrollmodellen, då Bakker och Demerouti (2007) menar att 

modellen endast lämpar sig till vissa typer av arbetspositioner baserat på krav och kontroll. 

Författarna presenterar istället modellen Job Demands-Resources (JD-R) som argumenteras 

att passa fler yrken och kontexter. Varje arbetsuppgift och yrke har egna riskfaktorer som 

förknippas med stress och psykologisk påfrestning, vilka delas upp i kategorierna job 

demands (arbetskrav) och job resources (resurser) (Bakker & Demerouti 2007). Arbetskraven 

innebär olika aspekter av arbetet som kräver psykisk, fysisk, känslomässig eller kognitiv 

ansträngning, vilket i sin tur kan resultera i psykologiska kostnader. Exempel på arbetskrav är 

hög arbetsbelastning eller känslomässigt krävande möten (Bakker & Demerouti 2007). 

Arbetsresurser innefattar psykiska, sociala eller organisatoriska delar av arbetet hjälper till att 

uppnå mål och bidra till utveckling och lärande. Vidare hjälper arbetsresurserna till att 

minska på arbetskrav och psykologiska kostnader (Bakker & Demerouti 2007). Resurserna 

på arbetet kan återfinnas i organisationen i stort (till exempel genom säkerhet och 

karriärmöjligheter) eller i arbetsorganisationen (till exempel innebörd av roll och möjligheter 

till beslutsfattande). Vidare kan resurserna återfinnas i sociala relationer (via handledning 

eller stöd från kollegor) eller genom nivån på arbetsuppgiften (exempelvis variation, 

feedback och autonomi). Hög påfrestning i arbetet uppstår enligt modellen när vissa 

arbetskrav är höga och vissa resurser är begränsade för att minska på arbetskraven (Bakker & 

Demerouti 2007). 

 

JD-R påminner mycket om krav-kontroll modellen då den menar att resurser, till exempel 

socialt stöd, kan minska psykologiska påfrestningar (Bakker & Demerouti 2007). Däremot 

innebär JD-R att flera olika resurser kan minska den psykologiska påfrestningen på flera 

olika arbetskrav. Vilka arbetskrav och resurser som spelar roll i en organisation beror på det 

specifika yrket eller positionen som personen befinner sig på (Bakker & Demerouti 2007). 

Således innebär krav-kontroll modellen att möjligheterna en person har till egenbestämmande 

över en arbetsuppgift påverkar psykisk påfrestning, medan JD-R baseras på att psykisk 
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påfrestning uppstår när arbetskraven är höga och resurserna för att minska på arbetskraven är 

begränsade (Bakker & Demerouti 2007).   

  

Vissa individer går igenom svåra händelser som innefattar hög påfrestning och håller sig trots 

det friska, medan andra påverkas svårare mentalt (Antonovsky 2005). Att vissa håller sig 

friska trots psykisk påfrestning beskrivs ha att göra med hur väl en person känner att saker 

och ting hänger samman. Personen känner därmed en känsla av sammanhang, som förkortas 

KASAM, vilket innebär att personen känner att situationen är begriplig, hanterbar och 

meningsfull (Antonovsky 2005). Begriplighet syftar till i vilken utsträckning en individ 

upplever att denne kan skapa ordning i situationer och utmaningar som uppstår snarare än att 

se situationen som oförklarlig eller oväntad (Antonovsky 2005). Hanterbarhet förklarar till 

vilken grad en individ upplever att resurser finns tillgängliga för att hjälpa till att möta de 

krav som situationen ställer. En sådan resurs kan vara under en individs egen kontroll, till 

exempel genom kompetens, men kontrollen kan även finnas hos kollegor, partner och vänner 

som en individ känner tillit till. Den sista komponenten utgörs av meningsfullhet, vilken är en 

motivationskomponent. Meningsfullhet handlar om i vilken utsträckning som individen anser 

att livet har en känslomässig betydelse och att de problem och krav som ställs på en person 

ses som utmaningar som är värda att investera energi och engagemang i, istället för att ses 

som jobbiga (Antonovsky 2005). Meningsfullheten beskrivs som den viktigaste komponenten 

genom att om en individ inte engagerar sig för eller inte bryr sig om en situation kommer 

denne heller inte försöka förstå situationen eller söka resurser för att lösa den. Antonovsky 

(2005) beskriver att det är troligt att en person som har stark KASAM upplever svåra 

situationer som mindre konfliktfyllda, infekterade eller farliga än en person som har svagt 

KASAM. 

Utmaningar i HR-yrket  
Shook & Roth (2011) har via erfarenhetsbaserade intervjuer med HR-medarbetare kommit 

fram till att HR ofta kopplas in och är involverade i den operativa processen, men sällan är 

med och fattar beslut och detta är något som de uppfattar som ett problem. Argumentation 

förs kring att HR måste bli en mer strategisk del av organisationen och att redan i ett tidigt 

stadium inkluderas i beslutsfattandet. Om HR inte ges möjlighet till påverka redan från 

början i processen, riskerar ledarskapet att bli både otydligt och medföra svårigheter när 

förändringar skall implementeras (Shook & Roth 2011). Avsaknaden av mandat och känslan 
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av att inte få sin röst hörd kan leda till frustration, vilket har framkommit i intervjustudier 

med HR-medarbetare (Kahnweiler 2006).  

 

HR-medarbetare som ställs inför medarbetares kriser och problem har inte alltid möjlighet att 

förändra eller förbättra de omständigheter som gör att en individ mår dåligt (Kulik et al. 

2009). Ibland kan det handla om omständigheter råder utanför organisationen som påverkar 

den anställde, exempelvis familjetragedier eller andra förhållanden. Däremot kan HR-

medarbetare ha få möjligheter att lösa den anställdes problem även när problemet föreligger 

inom organisationen, vilket i sin tur gör det svårt för HR-medarbetaren att kunna göra mer än 

att finnas till hands och lyssna på den anställde (Kulik et al. 2009). HR-medarbetaren är även 

tidvis involverad i processer och policys som kan bidra till en anställds smärta eller problem, 

vilka heller inte alltid går att förändra (Kulik et al. 2009).  

 

Att hantera anställdas känslor och kriser ingår inte alltid i HR-medarbetares arbetsuppgifter, 

speciellt inte i dagens HR-arbete som allt oftare innehar ett strategiskt fokus och inte alltid 

ger utrymme för sådana uppgifter (Kulik et al. 2009). Detta kan oftare leda till emotionell 

utmattning och i sin tur ineffektivitet, då hanteringen av anställdas känslor inte direkt är 

relaterat till vad HR skall arbeta med dagligen. Kulik et al. (2009) har utefter modellen job 

demand-resources försökt förstå hur giftiga situationer och hantering av anställdas negativa 

känslor och kriser som en typ av arbetskrav, upplevs av HR-chefer. Vidare har resurser på 

arbetsplatsen undersökts som kan hjälpa HR-chefer att undvika de påföljande negativa 

effekterna av hanteringen. Resultatet visade genom en enkät med över 400 deltagande HR-

chefer att om hanteringen av anställdas känslor görs till en formell del av HR-arbetet, skyddar 

det HR-cheferna från negativa effekter vid hanteringen (Kulik et al. 2009). Formaliseringen 

blir en typ av resurs och innebär att inkludera hantering av dessa situationer i 

arbetsbeskrivningen och göra både tid och resurser tillgängliga för att lösa och bemöta 

problemet. Även regler och procedurer kring hur situationen skulle kunna lösas kan skydda 

HR-medarbetare från negativa effekter från situationerna, där en förutsättning är att tid till 

bearbetning och återhämtning av situationerna finns (Kulik et al. 2009).  Resultaten visade 

att HR-chefer som arbetade i organisationer där en formalisering inte skett av hanteringen 

med de anställdas problem upplevde större emotionell utmattning när de hanterade andras 

negativa känslor. HR-chefer som arbetade i organisationer som hade formaliserat arbetet med 

att hantera anställdas problem uppgav att de inte upplevde samma grad av emotionell 

utmattning (Kulik et al. 2009).  
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Effekter av känslomässigt utmanande situationer 
Genom att utsätta sig för andras negativa känslor kan det resultera i symptom som påminner 

om de kriser som personer de möter själva genomgår, något som även beskrivs som 

sekundärt trauma (Tehrani 2010). Att hantera människor i kris kan på ett sätt leda till 

tillfredsställelse hos individen, genom att denne har hjälpt någon att lösa ett problem. 

Däremot kan hanteringen även resultera i emotionell eller psykisk utmattning och en trötthet 

för andras känslor kan uppstå (Frost 2004; Kulik et al. 2009). Sannolikheten för emotionell 

utmattning har utifrån forskning visat sig vara speciellt hög när HR-medarbetare inte fått 

tillgång till viktiga resurser från organisationen för att hantera kraven som ställs för att lösa 

anställdas problem eller kriser (Kulik et al. 2009). Med tiden kan negativa effekter från 

hantering av andras smärta påverka effektiviteten av en persons arbete. Hälsa och kvalité på 

individers eget liv kan påverkas genom av att de blir överväldigad av alla negativa känslor de 

försöker att hantera (Frost 2004). Vissa risker i att ständigt hantera andra människors smärta 

beskrivs emellertid ibland som svårdefinierade, då de kan medföra gradvisa förändringar av 

värderingarna eller uppfattningarna som en person har (Tehrani 2010). 
 

Healy & Tyrrell (2003) beskriver hur kritiska händelser kan framkalla så pass starka 

känslomässiga reaktioner, att det kan leda till förödande effekter på både mental och fysisk 

hälsa. Detta kan resultera i att de anställda inte kan prestera fullt ut i arbetet efter en kritisk 

händelse eller att de tvingas lämna sitt arbete om de inte får hjälp att hantera detta. Extra 

utsatta blir de anställda när de kommer i kontakt med situationer där det kan finnas 

aggressivitet, dödsfall, sjukdom, eller när familjer och barn blir inblandade och drabbas 

(Healy & Tyrrell 2003). Även om detta inte förekommer dagligen i HR-arbetet, tenderar ändå 

arbetet med att ge stöd till människor att inkludera svåra situationer. 

 

Hantering av känslomässigt utmanande situationer 
Nedan presenteras tidigare forskning och teorier som berör hanteringen av känslomässigt 

utmanande situationer i rubrikerna förhållningssätt i yrkesrollen, organiserat stöd samt 

socialt stöd.  

Förhållningssätt i yrkesrollen 
Genom hela livet interagerar människor med varandra. Beroende på vilken social kontext en 

individ befinner sig i, eller beroende på vilka individen umgås med, skiljer sig det personliga 
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agerandet åt mellan dessa. Detta agerande kan skilja sig åt beroende på om en individ umgås 

med sin familj, sina vänner eller på arbetet (Myers, Abell, Kolstad & Sani 2010). Myers et. al 

(2010) beskriver det som att individer antar olika roller beroende på kontext och illustrerar 

detta i följande citat: “Roles, a set of norms that defines how people in a given social position 

ought to behave” (Myers et. al 2010:161). En individ som på sin arbetsplats agerar på ett 

visst sätt behöver inte nödvändigtvis agera på samma sätt privat och olika situationer kan 

kräva olika typer av roller. 

 

Goffman (1973 i Giddens & Griffith 2007) redogör för att möten med människor och det 

sociala samspelet delas upp i främre och bakre regioner, även kallat scen och kuliss. Scenen 

utgörs av sociala situationer där individen agerar formellt i en roll. I kulissen förbereder 

individen sig för det samspel och situationer som kommer äga rum på scenen, de formella 

situationerna och tar då på sig nödvändig rekvisita och utrustning (Goffman 1973 i Giddens 

& Griffith 2007). I kulissen kan individen vara avslappnad, ventilera känslor och bete sig på 

ett sätt som inte går att göra på scenen (Goffman 1973 i Giddens & Griffith 2007). Detta 

tänker vi kan relateras till HR-medarbetare, då mötet med människor kan kräva en mer 

professionell roll och kan inkludera en balansgång mellan scen och kuliss. 
 

Personer som hjälper andra måste inse de risker som tillkommer i att engagera sig i andras 

känslor och kriser och göra en medveten satsning för att inte gå in för emotionellt och inte bli 

alltför involverad i anställdas smärta och problem (Frost 2004). Kahnweiler (2006) menar att 

denna satsning handlar om att lära sig sätta gränser och att inte tänja alltför mycket på dem. 

Deltagarna i Kahnweilers (2006) studie beskrev att detta var något de tog till sig via 

erfarenhet så som att lära sig av sina misstag, ta till sig feedback från andra och via 

självrannsakan. Vidare beskrivs att det gäller att inte bli för bekväm med de anställda och att 

hålla en viss distans, genom att bli för vänskaplig så kan det medföra svårigheter under 

nedskärningar eller vid tillsägelser. Därav poängteras vikten av att gå in i en mer distanserad 

och professionell roll (Kahnweiler 2006).  

 

Frost (2004) menar att en förutsättning för att toxin handlers skall hållas emotionellt friska är 

att de bör ha en tydlig plan som innehåller förhållningssätt och rutiner som de kan förhålla sig 

till för att skydda sig själva. Toxin handlers bör sätta tid åt ritualer och personliga vanor i 

vardagen som tillåter periodiska pauser för återhämtning, för att minska risken att bli allt för 

psykiskt påverkad, eller emotionellt utmattad (Frost 2004). Även att träna och ha hobbys har 
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visat sig vara nyttigt då dessa aktiviteter enligt studier visat sig vara positivt sammanlänkade 

med personlig utveckling (Tehrani 2010). 

Organiserat stöd  
Ofta tycks det vara HR-medarbetaren själv som inte uppfattar, eller vill erkänna, sitt eget 

behov av stöd och bearbetning (Tehrani 2006). HR-medarbetare är så upptagna med att 

hjälpa andra att de ser förbi deras eget behov av stöd och hur mycket situationer kan påverka 

på deras egna mentala hälsa (Kulik et al. 2009; Frost 2004).  Studier har visat på att trots att 

en individ hanterar svåra och krävande situationer, kan denne med rätt stöd omvandla de 

negativa känslor som kan uppstå till en positiv utveckling och på så sätt minska risken för 

emotionell utmattning (Tehrani 2010). HR-medarbetare, sjuksköterskor inom arbetshälsa, 

kuratorer och personer inom polisväsendet undersöktes via en enkät vilka positiva och 

negativa värderingar de hade, möjligheter till handledning, källor av stöd och vilka strategier 

de använde sig av för att klara av situationer (Tehrani 2010). Resultatet visade att HR-

medarbetare hade lägre nivåer av personlig utveckling och känslan av att göra ett bra arbete i 

jämförande med de andra tre yrkeskategorierna. HR-medarbetare visade sig ha mindre 

tillgång till alla sorters handledning i jämförelse med de tre yrkeskategorierna, inkluderat 

professionell handledning, rådgivande handledning av linjechefer och kollegial 

grupphandledning på arbetsplatsen (Tehrani 2010). Både den professionella handledningen 

och kollegiala grupphandledningen på arbetet visade sig ha störst inverkan på positiv 

utveckling, genom att kunna omvandla negativa känslor till positiva. HR-medarbetare 

tenderar istället att få stöd hos kollegor och vänner, detta stöd har dock inte kunnat relateras 

till deras personliga utveckling. Att erhålla stöd från vänner eller kollegor beskrivs som bra i 

syfte att kunna “prata av sig”, men inte i att kunna motverka en omvandling av den negativa 

påverkan sådana situationer kan ha på HR-medarbetares värderingar och uppfattningar. Det 

beskrivs som viktigt att ge personal i stödjande roller möjlighet till såväl professionell som 

formell handledning i syfte att vända negativa känslor till positiva och samtidigt erhålla 

utveckling (Tehrani 2010). Handledning rekommenderas inte minst för att fånga upp tidiga 

varningssignaler för att undvika utbrändhet eller utmattning, men även för att få personen att 

förstå de positiva kring vad dennes arbete och ansträngning faktiskt bidrar med (Frost 2004). 
 

Individer som arbetar med yrken där denne skall erbjuda stöd för människor som befinner sig 

i utsatta och sårbara situationer ökar även risken för att individen själv blir sårbar. Om 

utövarna själva drabbas av stressrelaterade symptom riskerar detta att hindra dem från att ge 
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det stöd som krävs (Healy & Tyrrell 2013). För att medarbetare som arbetar i stödjande yrken 

inte skall drabbas av dessa åkommor i jobbet krävs bra stöd och support. Ett bra sätt att få 

personalen att klara av dessa känslor och reaktioner är genom att introducera debriefing-

sessioner efter känslomässigt utmanande situationer (Healy & Tyrrell 2013). Debriefing-

sessioner eller avlastande samtal utgår från diskussionsgrupper där de inblandade deltar för 

att minska de negativa effekter och den påverkan känslomässigt utmanande situationer kan 

ha, samt för att påskynda återhämtningsprocessen (Mitchell et al. 2003). Andersson, Tedfeldt 

& Larsson (2009) beskriver detta som, “Avlastande samtal som ett erfarenhetsutbyte är ett 

sätt att räta ut eventuella oklarheter kring en händelse, ge utrymme för känslomässig 

avreagering och för att avsluta händelsen” (Andersson et al. 2009:35). En lyckad debriefing 

bör innehålla möjlighet för deltagarna att få beskriva vad som har hänt, deras känslor kring 

incidenten, beskriva hur de blev påverkade av incidenten samt ett avslut kring sessionen 

(Mitchell et al. 2003). Genom att använda sig av debriefing efter känslomässigt utmanande 

situationer kan dels det sociala stödet både förstärkas och fördjupas, men även hjälpa till att 

reducera eventuella stress-signaler (Healy & Tyrrell 2013). Undersökningar har påvisat 

tendenser kring att desto mer stöd utövarna känner att de får kring stresshantering ökar även 

glädjen på arbetet, stressnivåerna och risken för utbrändhet minskar. Detta bidrar till ökat 

emotionellt och fysiskt välmående och gör i sin tur att deltagarna kan prestera fullt ut på 

arbetet (Healy & Tyrrell 2013). 

Socialt stöd  
Som tidigare nämnt kan socialt stöd bidra till att minska den psykiska påfrestningen av 

arbetskrav (Karasek & Theorell 1990; Bakker & Demerouti 2007). Det sociala stödet kan 

återfinnas både på och utanför arbetsplatsen och är något som Kahnweiler (2006) menar är av 

stor vikt att individen söker hjälp av vid behov. Reyes & Elhai (2004) betonar hur viktigt det 

är att sätta in stöd där personalen ges möjligheten att få ventilera i ett så tidigt skede som 

möjligt efter att påfrestande händelser har inträffat. Individer som inte bearbetar de händelser 

som för dem upplevs som känslomässigt påfrestande riskerar att drabbas av stressrelaterade 

symptom. Om individerna upplever att de har stöd redan från början, minskar omfattningen 

av de eventuella problem som kan uppstå i framtiden samt att det påskyndar 

återhämtningsprocessen (Reys & Elhai 2004). 
 

Bono, Foldes, Vinson & Muros (2007) redogör för vikten av det sociala stödet som individer 

behöver för det egna välmåendet, vilket kan inkludera såväl familj som chefer eller kollegor. 
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Om individen känner att den har ett starkt stöd ökar också känslan av högre kontroll i arbetet 

och möjligheten för denne att hantera stressiga situationer på jobbet (Bono et al. 2007).  

Individer med lågt socialt stöd tenderar därmed att uppleva att det påverkar nöjdheten till 

jobbet negativt (Abrahams 1998). Om individer istället håller tillbaka sina känslor tenderar de 

att uppleva en minskad nöjdhet till jobbet, känslomässig utmattning, fysiska symptom som 

exempelvis huvudvärk och en ökad stress (Bono et al. 2007). Bono et al. (2007) beskriver att 

det är empiriskt bevisat att undertryckande av känslor resulterar i både psykosocial och 

kognitiv påverkan, vilket i sin tur kan leda till hjärtproblem, dåligt minne och utbrändhet, 

även enstaka gånger av känslomässig återhållsamhet har visat sig påverka individer negativt. 

Författarna påvisar också hur pass viktig roll kollegor spelar för individen, men även vikten 

av att få ventilera sina känslor. Starkt socialt stöd leder till ökat välmående jämfört med de 

personer som har färre att vända sig till (Bono et al. 2007).  

 

Sammanfattningsvis har forskningsgenomgången bidragit till att visa att det finns lite 

forskning kring HR-medarbetares upplevelser av utmanande situationer. Likväl riskerar 

personer som hanterar situationer och personer i kris att råka ut för känslomässig utmattning. 

Studier visar på att stöd är en viktig komponent kring att kunna hantera svåra situationer, 

både i form av kollegor men också genom organiserat stöd på arbetsplatsen. Vidare visar 

tidigare forskning på att psykisk påfrestning och stress kan uppstå när de krav som ställs för 

höga i förhållande till de resurser som finns att tillgå, eller när en person har för lite 

egenbestämmande i arbetet. Slutligen visar forskning även att personer som har en hög känsla 

av sammanhang för en situation löper mindre risk att bli psykiskt påfrestad.   
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Metod 
I detta avsnitt presenteras studiens genomförande i rubrikerna; Studiens upplägg och 

metodval, Urval, Datainsamlingsinstrument, Genomförande av datainsamling, Bearbetning 

och analys, Etik och Studiens kvalité. Syftet med studien har legat till grund för samtliga 

valda tillvägagångssätt och metodval. 

Studiens upplägg och metodval 
Eftersom vi är två stycken som arbetat tillsammans i denna studie, ser vi en nödvändighet att 

tala om detta faktum då det kan ha påverkat tillvägagångssättet i studien (Bryman 2002). 

Arbetet har kontinuerligt delats upp sinsemellan och vi har försökt att komplettera varandra 

under hela studiens gång. Det faktum att vi är två stycken har gjort att olika delar setts ur två 

olika glasögon och vi har därmed även två olika förförståelser och värderingar. Detta är något 

vi dock ser positivt på i slutändan, då vi fått möjlighet att diskutera och resonera sinsemellan. 

 

Studien inleddes med att utforma en övergripande tidsplan över tidsåtgången på åtta veckor. 

Tidsplanen innefattade en uppdelning av förarbete, genomförande, bearbetning av material 

och analys samt rapportskrivning för att få en översikt på hur arbetet skulle läggas upp. Vi 

valde att använda oss av kvalitativ metod, som var lämpligt att använda då intresset var att 

studera språkliga utsagor och skapa förståelse för det som analyseras (Fejes & Thornberg 

2009). Då syftet med studien var att erhålla en djupare förståelse för det valda ämnet fann vi 

det lämpligast att använda oss av kvalitativ metod, som ger deltagarna större utrymme att 

beskriva och delge sina upplevelser än vid kvantitativ metod. Som analysmetod har vi valt att 

utgå ifrån hermeneutiken, då vi vill erhålla en djupare förståelse kring deltagarnas egna 

upplevelser och söka en djupare kunskap kring ämnet (Fejes & Thornberg 2009). Genom att 

använda oss av den hermeneutiska spiralen, där vi pendlar mellan empiri och tidigare 

forskning, fördjupar vi oss och söker förståelse i tolkningen av det empiriska materialet 

(Fejes & Thornberg 2009).  

Urval 
Vi ville komma i kontakt med HR-medarbetare som arbetar på organisationer i Umeå med en 

storlek på minst 100 anställda. Anledningen till att vi sökte oss till organisationer som 

uppfyllde detta kriteriet var på grund av att vi eftersträvade deltagare som hade erfarenhet av 

organisationer med stort personalantal. Vi tänkte oss att deltagare i sådana organisationer 
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hade utmaningarna som kunde vara fler och bredare. Vidare valde vi att hålla vår urvalsgrupp 

kring vad som innefattas med HR-medarbetare relativt öppen, med följden att olika 

yrkesområden inom HR fick möjlighet att delta. Vi valde att begränsa antalet deltagare till sju 

HR-medarbetare med anledning av dels tidsåtgång, men även för att vi fann intresse av att få 

en mer ingående och uttömmande bild av HR-medarbetarnas upplevelser. 
 

Vi valde sedan ut ett tiotal organisationer bland de som matchade de uppsatta kriterierna och 

tog därefter reda på kontaktuppgifter till respektive organisations personalchef, som fick 

vidarebefordra vår förfrågan till deras HR-medarbetare. Slutligen fylldes kvoten av de 

deltagare som hade möjlighet att delta bland de organisationer vi valt ut. Deltagarna utgörs 

totalt av sju stycken deltagare, varav fem kvinnor och två män. Sex stycken av deltagarna är 

HR-medarbetare med olika befattningar och en är HR-chef. Deltagarna har varierande 

bakgrund och erfarenheter, där yrkeserfarenheten inom HR varierar mellan sex och trettio år. 

Deltagarna har befattningar som HR-strateg, utvecklingskonsult, HR-chef, 

arbetsmiljössamordnare, personalkonsulent och HR-konsult. Samtliga deltagare har erhållit 

universitetsexamen varav fem deltagare har examen från personalvetarprogrammet och två 

stycken har examen från socionomprogrammet, där en har inriktning mot PA. För en mer 

utförlig beskrivning av deltagarna, se bilaga 1. 

 

Urvalet har grundat sig i så kallade bekvämlighetsurval och snöbollsurval. Snöbollsurvalet 

har använts för att få en första kontakt med individer som verkar inom HR-området, som 

vidarebefordrat oss vidare till deltagare kunde tänka sig att delta. Bekvämlighetsurvalet har 

sedan styrt vilka deltagare som har varit tillgängliga och haft möjlighet att delta i studien 

(Bryman 2002). Vi inser att detta kan ha kommit att påverka vårt resultat i den mån då 

deltagarna kunde ha skilt sig från om vi preciserat urvalskriterierna ytterligare. Med tanke på 

den tidsåtgången vi har till förfogande ansåg vi dock valet av denna urvalsmetod passade bra. 

Datainsamlingsinstrument 
Som datainsamlingsinstrument valde vi att använda oss av intervjuer i syfte att få fördjupad 

kunskap och förståelse kring den personliga upplevelsen av det valda ämnet (Fejes & 

Thornberg 2009). Semi-strukturerade intervjuer ansågs passande då vi på förhand ville hålla 

oss till ett visst tema men ändå ges möjligheter att ställa följdfrågor och på så sätt få mer 

uttömmande svar (Bryman 2002). En intervjumall (se bilaga 2) har legat till grund för att få 

svar på frågeställningarna och hjälpt till att hålla fokus kring vissa teman. Intervjumallen 
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utformades för att kunna besvara vårt syfte, med olika frågor som berörde respektive 

frågeställning. Efter att ha fått synpunkter på mallen av handledare utfördes en pilotintervju 

med en yrkesverksam HR-medarbetare som stod utanför ramen för studien. Fördelen med att 

genomföra en pilotstudie innan de faktiska intervjuerna utfördes var för att se hur frågorna 

upplevdes och om problem och otydligheter med frågorna kunde åtgärdas. Ännu en fördel 

med pilotstudien är att även intervjuaren ges möjlighet se på intervjumallen med nya ögon, 

vilket kan handla om att ändra frågornas ordningsföljd, utesluta frågor som inte är av intresse 

eller att bli lite varm i kläderna och mer säker inför intervjustudien (Bryman 2002). 

Pilotstudien gav oss en möjlighet att kritiskt granska våra intervjufrågor och lärde oss vikten 

av att uttrycka oss tydligt. 
 

Efter pilotintervjun ändrade vi intervjumallens design och fördelade frågorna under 

respektive frågeställning. Vi tyckte detta gav en god översikt då vi insåg att intervjuerna 

skulle se annorlunda ut från deltagare till deltagare, men ändå ge oss en möjlighet att vara 

säkra på att vi alltid samlade in svar till våra frågeställningar. Vi använde oss av våra 

mobiltelefoner som inspelningsinstrument. För att undvika att ljudkvalitén skulle bli 

bristande eller att utrustning skulle sluta fungera, valde vi att använda dubbla 

inspelningsinstrument och placera dem i närheten av deltagarna (Fejes & Thornberg 2009).  
 

En begränsning med att använda inspelningsinstrument är att intervjupersonerna kan känna 

sig hindrade att tala fritt när det är medvetna om att de spelas in och då lägga större vikt av att 

säga “rätt saker” då de vet att materialet kommer att avlyssnas (Bryman 2002). Vi upplevde 

dock inga begränsningar i deltagarnas utsagor med tanke på närvaron av 

inspelningsinstrumentet och anser utefter vår bedömning att deltagarna gav uttömmande och 

givande svar. Ljudfilerna raderades efter varje transkribering. Vi valde att i transkriberingen 

eliminera omständigheter som kunde härledas till deltagarna personligen, där till exempel 

tidigare arbeten, organisation och namn anonymiserades.   
 

När det gäller vår samtalsmetodik ser vi vissa begränsningar hos oss själva, trots att vi har 

grundläggande förförståelse kring kunskap om samtalsmetodik. Vi har hela tiden som nämnt 

försökt hålla oss objektiva och vara professionell kring frågeställningar, men vi inser att vi 

vid några tillfällen bekräftat påstående med egna uppfattningar snarare än att ställa ytterligare 

följdfrågor. I vissa fall hade ytterligare följdfrågor kunnat ställas, vilket hade kunnat medföra 
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ännu mer uttömmande svar kring deltagares påståenden. Vid några tillfällen har vi även ställt 

slutna frågor istället för att ställa öppna frågor, vilket kan ha påverkat resultatet. 

Genomförande av datainsamling 
Vi skickade ut ett missivbrev (se bilaga 3) via mail till personalcheferna på de berörda 

organisationerna där vi beskrev vilka vi var, vad vi studerade, syftet med studien och 

tidsåtgång på intervjun. Ytterligare ett informationsbrev (se bilaga 4) skickades sedan ut via 

mail till deltagarna som valt att delta, med en mer noggrann förklaring kring syftet med 

intervjustudien, tidsåtgång, etiska principer, varför vi ansåg studien intressant och vilka 

ämnen som skulle beröras (Bryman 2002). I detta mail bad vi deltagarna att fundera kring två 

teman inför intervjun, i syfte att ge deltagarna en chans att hinna fundera kring sina 

erfarenheter kring upplevelser och hantering av känslomässigt utmanande situationer.  
 

Samtliga intervjuer hölls under en veckas tid och genomfördes på respektive organisation, 

antingen på deltagarnas kontor eller i anslutande grupprum för att underlätta för deltagarna. 

Sex av sju intervjuer spelades in med inspelningsprogram på våra mobiltelefoner, med 

förutsättning att samtycke från deltagarna medgavs. Då en av deltagarna inte gav samtycke 

till att bli inspelad under intervjun fördes istället minnesanteckningar. Intervjuerna tog 

ungefär en timma vardera, där den kortaste tog 50 minuter och den längsta en timma och tio 

minuter. Förutom att utgå från vår intervjumall och inspelningsinstrument använde oss av ett 

anteckningsblock och penna för att kunna notera intressanta iakttagelser, som till exempel 

icke-verbalt språk. Intervjumallen har används som utgångspunkt i intervjuerna, men i vilken 

ordning frågorna har ställts har varierat beroende på situation för att ge deltagaren möjlighet 

att utforma sina egna svar mer fritt (Bryman 2002). 
 

Innan intervjuerna inleddes hade artikelsökning och materialinsamling påbörjats. Detta 

pågick parallellt med datainsamling där resurser som internet och bibliotek användes. Sökord 

som bland annat har använts har varit; emotion, workplace emotions, emotions at work, HR, 

coping, toxin handlers, crisis, feelings HR, challenges HR, stress och HR and difficult 

situations. När artiklar har hittats har nya sökord dykt upp och källor till material har därefter 

funnits. 
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Bearbetning och analys 
Efter att vi genomfört varje intervju såg vi till att omgående transkribera materialet, antingen 

under samma eller nästkommande dag. Vi valde att transkribera med noggrannhet, där vi 

transkriberade materialet ord för ord och involvera såväl pauser som det icke-verbala språket 

som uppkom (Fejes & Thornberg 2009). Fördelen med att transkribera är att det underlättar 

för en noggrann analys av vad deltagarna sagt och gav oss möjlighet till upprepade 

genomgångar av deltagarnas svar. Ytterligare fördel med transkribering är att 

intervjupersonernas faktiska ordalag behålls och möjligheter har getts att kontrollera 

tolkningen av vad som har sagts (Bryman 2002) 

 

Transkriberingen för varje intervju tog mellan fyra till sex timmar, vilket har bidragit till en 

betydande tidsåtgång för sex stycken intervjuer. Däremot anser vi att det har varit mödan 

värt, då vi är tacksamma att vi som tidigare nämnt upprepade gånger kunnat återgå till vad 

som faktiskt sagt. Efter varje transkribering kompletterades materialet med anteckningar som 

förts, för att säkra att vi inte missat någonting som noterats under intervjuerna, till exempel 

icke-verbalt språk. Det transkriberade materialet lästes igenom upprepande gånger och 

kodades slutligen upp med hjälp av överstrykningspennor i olika färger, där varje färg 

symboliserade en frågeställning. Ytterligare en färg användes för att fånga upp intressanta 

utsagor som eventuellt kunde bli aktuella i resultatet. Vidare sammanfördes slutligen de olika 

färgkoderna ihop med varje frågeställning och kategorier och teman utformades. Vi 

tematiserade det mest relevanta som kunde besvara vårt syfte och våra frågeställningar och 

överflödande material sållades bort. 
 

Vi har en viss förförståelse kring känslomässigt utmanande situationer, främst när det gäller 

vad vi tror kan upplevas som känslomässigt utmanande hos HR-medarbetare.  Förförståelse 

kan både vara en tillgång och belastning vid kvalitativa studier, inte minst under 

tolkningsprocessen (Fejes & Thornberg 2009). Vi inser att vi på förhand trott att vissa ämnen 

kan vara mer känslomässigt utmanande än andra, något som bottnat i vad vi själva upplever 

eller tror upplevs som känslomässigt utmanande. Däremot har vi strävat efter att göra dessa 

föreställningar synliga och skapa en medvetenhet hos oss själva kring detta genom att vi 

försökte hålla oss objektiva och sakliga under intervjuerna.  På samma sätt har vi försökt 

hålla tolkningsprocessen objektiv då vi haft en ambition att låta texten tala (Fejes & 

Thornberg 2009). Vi tror att det är svårt att helt eliminera förförståelsen och inser att detta 

kan ha påverkat resultatet trots försök till att hålla sig objektiv. 
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Etik 
Under studiens gång har vi arbetat med de fyra grundläggande etiska kraven; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Bryman 

2002). Då vår studie är av kvalitativ art och ämnet i sig kräver att deltagarna delar med sig av 

personliga upplevelser, har vi lagt stor vikt vid att hålla oss till goda etiska principer. Vi har 

som tidigare nämnt berört etiska principer i såväl missivbrev som innan, under och efter 

intervjuerna. Vid intervjutillfällena upprepades de etiska principerna och deltagarna gjordes 

införstådda i att det endast var vi som skulle ta del av det inspelade materialet samt att 

ljudfilerna skulle komma att raderas efter att vi var färdiga med dem. Parallellt med detta 

upplyste vi om samtyckeskraven, deltagarna fick ta del av studiens syfte samt att de också 

upplystes om möjligheten att när som helst få avbryta intervjun om de kände att de inte ville 

vara med. En deltagare medgav inte samtycke till att bli inspelad, vilket vi respekterade och 

istället förde minnesanteckningar.  
 

Anledningen till att vi valde att hålla intervjupersonerna anonyma var att detta kunde 

upplevas vara ett känsligt ämne för många att tala om. Därmed antog vi att det kunde 

medföra att färre hade ställt upp om både organisation och deras namn hade varit officiella. 

Vi tror dessutom att anonymitet ger möjlighet till mer ärliga och uttömmande svar. Dessutom 

ansåg vi även att intresset från vår sida har varit att ta reda på intervjupersonens egna 

upplevelser kring känslomässigt utmanande situationer, då har varken namn på organisation, 

dem själva eller deras ålder haft någon betydelse. Vi är dock medvetna om att detta kan 

medföra svårigheter för fortsatt forskning då det kan bli svårt att upprepa studien. Då det blir 

komplicerat att få tag på personer med liknande bakgrund kan därmed replikerbarheten blir 

lidande av anonymitetskraven, detta kan medföra att det finns en risk i att tillförlitligheten i 

studien kan ifrågasättas (Bryman 2002). Däremot ser vi en öppning för ytterligare forskning 

inom ämnet, då vi inte anser att exakt liknande personer behövs i vidare studier då den 

personliga upplevelsen är som den låter, personlig. Vi står därför fast vid att vi tycker att 

anonymiteten varit nödvändig för studien. 

Studiens kvalité 
Då validitet är ett begrepp som starkt är förknippat med den kvantitativa forskningen 

använder vi oss istället av trovärdighet då det är bättre anpassat för den kvalitativa 

forskningen (Fejes & Thornberg 2009). Trovärdigheten syftar till att påvisa noggrannheten, 

transparensen och tillvägagångssättet under arbetets gång (Fejes & Thornberg 2009). 
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Vi anser att noggrannhet vid såväl transkribering som analysering av materialet bidragit till 

en högre trovärdighet för studien. Att vi ständigt gått tillbaka till vårt transkriberade material 

och byggt upp vår analys på citat gör trovärdigheten för studien högre. Vi har genom hela 

studiens gång försökt motivera varför vi valt att göra som vi gjort och eftersträvat transparens 

i det valda tillvägagångssättet, vilket vi anser göra trovärdigheten högre. 
 

Då vi har använt oss av hermeneutiken som metod under tolkningsprocessen genom att 

förstå, förmedla och tolka vad intervjupersonerna upplever som känslomässigt utmanande, är 

vikten av att medvetandegöra sin förförståelse och att hålla sig objektiv av stor betydelse 

(Fejes & Thornberg 2009). Alla människor har sin egen tolkning av vad en känslomässigt 

utmanande situation är, för oss har det varit viktigt att sträva efter att hålla oss så objektiva 

och neutrala som möjligt under både intervjuer och under analysen för att inte resultatet och 

trovärdigheten i arbetet skall påverkas av vår egen förförståelse av ämnet. Vi är dock 

medvetna om att förförståelsen kan ha kommit att påverka vår tolkning i viss mån, då det är 

svårt att hålla sig helt objektiv. 
 

Genom arbetets gång har vi eftersträvat att på ett tydligt sätt redogöra och motivera för våra 

val och tillvägagångssätt. Genom att följa de kriterier som finns för att kvalitetssäkra vårt 

arbete anser vi därmed att arbetet har en intern logik (Fejes & Thornberg 2009). Intern logik 

menar på att syfte och frågeställningar, datainsamling, analys, resultat och diskussion hänger 

ihop genom arbetet som en röd tråd. Det etiska värdet med god forskningsetik där 

samtyckeskrav, konfidentialitet, korrekt behandling av resultatet utan felaktigheter och 

förvanskning är av stor vikt för säkerställandet av kvalitén medför också till att vi anser att 

studien har hög tillförlitlighet (Fejes & Thornberg 2009). 
 

Fejes & Thornberg (2009) beskriver att användarbarheten för en studie bygger på hur pass 

viktigt temat och resultatet är för området det avser att studera och vad det kan bidra med till 

området. Som vi tidigare nämnt finns det väldigt lite forskning kring detta område och genom 

att belysa en del av de problem och utmaningar som HR-medarbetare ställs inför dagligen är 

förhoppningen att vi också kan lyfta en medvetenhet kring detta. Att individer som står 

utanför studien kan finna den relevant och möjligtvis börja reflektera över hur det ser ut på 

sin egen arbetsplats och hur de hanterar dessa situationer. Då vi anser att det finns ett 

allmänintresse för studien och inte bara för oss själva och deltagarna, menar vi att rapporten 

har en hög användarbarhet 
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Resultat och analys 
I detta avsnitt presenteras resultat och analys av studien. Vi kommer att presentera resultatet 

utifrån våra två frågeställningar med underrubriker, som i sin tur kommer att analyseras 

utifrån olika teman som rör respektive frågeställning och teman. Då forskningen kring HR-

medarbetares upplevelser kring känslomässigt utmanande situationer är begränsad, har vi valt 

att fokusera analysen kring förklaringen till varför vissa situationer kan upplevas som 

känslomässigt utmanande. Detta för att få en mer klar bild över det aktuella empiriska 

materialet och hur det kan förklaras i en större kontext.  

Känslomässigt utmanande situationer för HR-medarbetare 
Nedan presenteras resultatet gällande frågeställningen om vad som upplevs vara 

känslomässigt utmanande för HR-medarbetare. Resultatet presenteras i rubrikerna; Mötet 

med och hantering av människan i kris, oklarheter kring situation och förväntning, personlig 

konflikt och personliga omständigheter och effekter av känslomässigt utmanande situationer. 

Mötet med och hantering av människan i kris 
Vad som upplevs som känslomässigt utmanande för HR-medarbetare kan utifrån det 

insamlade materialet utläsas som väldigt personligt. Några av deltagarna har beskrivit att 

känslomässigt utmanande situationer är någonting som de ofta ställs inför, då det är en del i 

att arbeta med människor. Majoriteten av deltagarna har delgett att den känslomässigt 

utmanande situationen ofta är relaterad till komplexa möten med människor som är i kris 

eller mår dåligt av någon anledning, vilket illustreras i följande citat:  
Ja men det är ju ofta när man har någonting som är riktigt komplext och de här mötena med människor 

som antingen är upprörda, i kris eller stressade. Själva mötena. Det kan ju vara alla möjliga frågor på 

hela skalan. Och det kan ju vara utmanande (Fredrik) 

 

Jag jobbar en del med arbetsanpassning och rehabilitering. Och där dyker det ju alltid upp det där med 

det mänskliga lidandet.(..) Där man både ska hålla sig professionell och att man ska se till vad händer i 

verksamheten, men också när man ser personer som har varit fullt friska och får ganska tuffa besked. 

Det är klart, man går inte helt oberörd utan tankarna nånstans finns ju där. (Anja) 

 

Flera deltagare har framställt att känslomässigt utmanande situationer rör till exempel 

rehabiliteringsfrågor och arbetsanpassning. En deltagare beskrev att det känslomässigt 

utmanande blir mest påtaglig när någon blir allvarligt sjuk. Deltagaren menar att det medför 
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att det då kan uppstå reaktioner från flera delar av organisationen, vilket medför att denne ser 

hur det blir jobbigt för många olika personer.   
 

Den känslomässigt utmanande situationen uppstår enligt flera deltagare då de både måste lösa 

situationen, stödja den anställde och samtidigt ha verksamhetsfokus. Deltagare har redogjort 

för att en del av det känslomässigt utmanande uppstår då de ska ta hänsyn till flera olika 

berörda parter samtidigt, till exempel medarbetare, organisation och chefer. Detta illustreras i 

följande citat: 
Mycket om det handlar just om individ, grupp och organisation. Alltså att få ihop det, alltså därför att 

man har förväntningar från alla håll egentligen. För någonstans… Verksamheten ska flyta, 

arbetsuppgifterna ska löpa och sen är det en individ som finns där mitt uppe i alltihop. (Anja) 

 

Både att hjälpa dom känslomässigt men även att lösa komplexa frågor.. att vara kreativ i en stressig 

miljö. Det kan vara känslomässigt utmanande. (Fredrik) 

 

Jaa och så sitter man i dom samtalen med dom som är i den livskrisen och gråter och tycker att 

arbetsgivaren är dum och så sitter jag som arbetsgivare..och med mitt namn som står på 

uppsägningsbeslutet. Jag är en del av att den här människan mår dåligt, samtidigt som jag ska ha 

verksamhetsfokus. (Carl) 

 

Några av deltagarna har även beskrivit situationer som känslomässigt utmanande då det är 

samtal som blir jobbiga att lyssna på, vilket kan ses i följande citat:  
Alltså det kommer ju lägen då man känner att man, att det blir dränerande, att det blir jobbigt att lyssna 

på, både för att det kan vara en hemsk situation där medarbetaren vars livspartner har dött, eller ett barn 

har dött.. Alltså det är ju bedrövligt att lyssna på. (Carl) 

 

Ytterligare omständigheter som deltagarna delgett som känslomässigt utmanande är då de 

behöver inleda ett svårt samtal eller lämna ett tufft besked. Sådana samtal kan enligt flertalet 

deltagare handla om drog- och alkoholmissbruk, trakasserier, förhandling, avsked eller att 

tacka nej till någon som sökt ett jobb, vilket skildras i följande citat: 
Tidigare har jag jobbat väldigt mycket med rekrytering och det är ju aldrig kul att ringa upp en 

ensamstående mor med två barn som är arbetslös och säga att den inte får jobbet. (Carl) 

 

Och i andra lägen när man skall gå in och lämna ett tufft besked till nån person och man vet innan att 

det kommer att vara känslomässigt påfrestande (...)Alltså man är ju en tydlig arbetsgivarrepresentant 

och ibland måste man leverera tuffa besked och då kan man ju mötas av väldigt många tuffa känslor 

från andra (…) (Gerd) 
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Jaa..det är ju de här svåra samtalen som kan vara lite.. kan handla om droger eller alkohol.. 

Rehabiliteringsfrågor överlag.. (..) man måste väga orden och det är tajming och fingertoppskänsla. 

(Fredrik) 

 

I citatet ovan delges att svåra samtal kan innebära ett krav att behöva väga sina ord. Detta är 

även något en annan deltagare framställde som jobbigt, då denne beskrev att en känsla av att 

behöva säga rätt saker för att förhindra en olycklig utgång kunde uppstå. Vidare nämner 

flertalet deltagare att det är känslomässigt utmanande att se när individ förstår 

konsekvenserna av en situation. Flera deltagare beskriver att det handlar om att de känner 

med personen och blir berörd. En deltagare har även beskrivit att det blir jobbigt då denne 

befarar att en person ska ta livet av sig på grund av konsekvenserna, till exempel vid en 

förhandling. Deltagare har beskrivit situationer som känslomässigt utmanande när de ser hur 

något påverkar en medarbetare, vilket beskrivs i följande citat: 
Då personen är i chock, i förnekelse.. i chock.. det kan inte vara sant, jag vill inte.. Det är den delen av 

det där, det är den som är det jobbigaste och det kan ju vara så att man själv känner lite grann att fan va 

jobbigt.. Man sympatiserar och förstår ju hur trist det här ska vara.. för alla planer de tänkte, 

sommarsemester, barnens julklappar, den sociala biten och värdet av att ha ett jobb att gå till. (Carl) 

 

För då förstår man ju också att den här personen som kanske utbildat sig en gång i tiden kanske ändå 

hade en liten förhoppning att kanske kunna återvänta till sitt jobb.. (..) och det är ju tufft, dom förlorar 

ju sin arbetsidentitet i och med uppsägningen. (Gerd) 

Analys: Mötet med och hantering av människan i kris 

Något som är återkommande i resultatet som känslomässigt utmanande situation är det som 

är relaterat till mötet med en människa i kris, till exempel vid rehabilitering eller när någon 

blir av med jobbet. Att HR-medarbetare möter människor i kris, där de finns till genom att 

stötta och försöka lösa problemet kan därför förklaras och relateras till en toxin handler (Frost 

2004; Kulik et al. 2009). Deltagarna försöker lindra andra personers negativa känslor och 

utsätts regelbundet för sådana möten enligt resultaten. Genom denna hantering ska även 

deltagarna löpa en risk i att drabbas av psykisk utmattning (Tehrani 2010; Kulik et al. 2009).  
 

Problematiken som deltagarna beskriver kring att möta människor i kris kan lämpligast 

förklaras utifrån modellen JD-R (Bakker & Demerouti 2007). Att stötta medarbetare i kris 

ställer utifrån modellen höga psykologiska krav vilket benämns kunna vara emotionellt 

utmanande möten med människor. Detta kan även härledas till Kuliks et al. (2009) 

beskrivning i att HR-medarbetare ibland har svårt att lösa situationer som ligger såväl utanför 
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som innanför organisationen, där de innanför kan bero på organisatoriska aspekter som ligger 

till grund för den anställdes kriser. Om HR-medarbetaren inte kan “bota” eller lösa personens 

lidande eller kris, vilket inte alltid är möjligt på grund av olika omständigheter, kan därmed 

kraven kvarstå och leda till stress eller psykisk påverkan. På samma sätt kan krav från olika 

aktörer förklaras enligt JD-R modellen (Bakker & Demerouti 2007). Till exempel Anja som 

menar att i komplexa situationer finns förväntningar från alla håll, där situationen förväntas 

lösas för både individ och organisation. Därmed blir det olika krav från båda håll, vilket gör 

situationen svårhanterlig då det ibland blir svårt att lösa den enes situation utan att den andre 

ska drabbas. Kraven blir då för höga för att lösa förväntningar från båda håll och resurserna 

som kan minska kraven begränsade. Vi tolkar det som att det känslomässigt utmanande i 

mötet med människor uppstår då situationen är svårlöst, där höga krav ställs på HR-

medarbetaren i att finnas där både för stöttning och att lösa situationen för samtliga 

inblandande.  

Oklarheter kring situation och förväntning 
Några deltagare beskriver att det känslomässigt utmanande kan uppstå då det råder oklarheter 

i mandat, ansvar, förväntningar eller roller. Flera deltagare menar på att det ibland råder 

oklarheter gällande vad deras roll är i organisationen. Deltagarna menar att HR visserligen 

skall finnas för medarbetarna men att de i första hand är en stödjande funktion till chefer och 

arbetsgivare. Flera av deltagarna beskriver att när problem uppstår är det primärt chefen till 

den anställde som ska lösa problemet, men om det blir för komplext kopplas HR in. Flertalet 

deltagare har nämnt att det inte alltid är tydligt vad deras roll blir i olika situationer, vilket 

kan upplevas vara känslomässigt utmanande. Följande citat beskriver problematiken: 
Där tycker jag att det blir.. alltså att få ihop.. när man också ställs själv på prov. För man måste hantera 

sakerna själv. Att..oj, det händer. Och vad blir min roll i det här? Att vara professionell. (..) Jag kan inte 

göra allt, jag är också beroende av andra. Både det här med roll och ansvarsfördelning. Vet jag vad jag 

förväntas uppnå? Vet jag inte det blir det väldigt svårt. (Anja) 

  

Jag har varit med om allt man kan tänka sig med dödsfall och alkoholproblem med mera.. men mycket 

är ju sånt som man professionellt kan förhålla sig till. Det man kan undra över är ju hur jag som 

personalare kan hjälpa den här personen, vad är min roll och mitt uppdrag? Vad ska jag göra? Då kan 

man ha sådana tankar och må dåligt över det om man inte vet hur man ska gå vidare. (Berit) 

 

Något som även tenderar att bli känslomässigt utmanande beskrivs av några deltagare som 

när de inte har möjlighet att styra över situationen eller då mandat ligger utanför 

ansvarsområdet. Följande citat nämner problematiken: 
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Organisationsfrågor, de blir aldrig lättare över tid. Men det är ju som man är också. Och handlar 

mycket om att lära sig hur man är och vilket mandat man har. Jag kan slå huvudet i väggen och ändå 

aldrig komma framåt. (..)..ja väldigt många gånger, vi har inte fullt mandat. Det handlar om 

målstyrning, det handlar om vem som har ansvaret. Hur tydligt är HR:s roll i olika områden? (Anja) 

 

Ibland blir man frustrerad för att man vill gå in och styra, man vill vara chef, man blir galen. Nämen 

herregud hur många gånger ska jag behöva säga att det är såhär man gör och så händer det inte, så vill 

man bara, flytta på dig så jag får göra det själv. (Fredrik) 

Analys: Oklarheter kring situation och förväntning 

Som resultatet visar upplever några deltagare att HR:s roll i organisationen ibland kan vara 

oklar hos övriga medarbetare men även ibland hos sig själv. Exempelvis när det kommer till 

känslomässigt utmanande situationer skall medarbetare i kris i första hand prata med sina 

chefer innan HR kopplas in. Detta är också något som Kulik et al. (2009) beskriver, att det 

ibland inte ingår i HR-medarbetarnas uppgifter att hantera anställdas problem, vilket i detta 

fall gör att det ligger på någon annans ansvar i första hand. Hanterandet av andras känslor i 

icke-formaliserat fall, när det inte står i direkt relation till ens arbetsuppgifter, kan i sådant 

fall leda till att HR-medarbetarna riskerar både ineffektivitet och emotionell utmattning 

(Kulik et al. 2009). Om resurser och tid finns direkt i relation till HR:s möjligheter att lösa 

problemen, genom formalisering, kan de uppleva mindre emotionell utmattning. Detta kan 

förklara deltagarnas problematik till att man inte alltid vet vilken roll man har i situationer, 

eller vad som förväntas uppnås. Skulle rollen vara tydligare och tid, resurser, regler och 

procedurer tillgängliggöras kan de negativa effekterna deltagarna beskriver kring 

otydligheterna minska (Kulik et al. 2009)  
 

En känslomässigt utmanande situation som deltagare beskrev var då de inte alltid visste vilka 

mandat HR hade vilket medförde att denne inte alltid fick eller kunde fatta egna beslut. Detta 

kan förklaras enligt Karasek och Theorells (1990) krav-kontroll modell att en situation som 

har höga krav men små möjligheter till kontroll och egenbestämmande medför psykisk 

påfrestning. Deltagare beskrev att sådana situationer kan leda till frustration, vilket kan 

relateras till att en sådan arbetssituation kan leda till psykisk påverkan. Bristen på mandat 

som föreligger HR och som deltagarna nämner kan förklaras utifrån Shook & Roth (2011), 

där brist på mandat visat sig vara ett problem. Precis som deltagarna beskriver att en effekt av 

att inte inneha mandat kan leda till frustration, något som även (2006) beskriver genom 

tidigare forskning. Detta kan då tolkas som att när mandaten eller besluten ligger utanför HR-
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medarbetares ansvar eller område, medför det en psykologisk påfrestning då deltagarna inte 

har möjlighet till egenbestämmande i förhållande till de krav som ställs.  

Personlig konflikt och personliga omständigheter 
Flera deltagare redogör för att vad som är känslomässigt utmanande kommer an på 

sammanhanget och hur de själv har det privat eller i arbetet. En av deltagarna beskrev att 

denne skulle tycka att det vore svårt att bemöta situationer om det är jobbigt hemma, vilket 

även ytterligare en deltagare berättar om i följande citat: 
Men det handlar också om vilken situation man själv befinner sig i. Det är ju som med allting annat, 

man är sjukskriven från arbetet men inte från livet. Det här är det som pågår. Så det är klart, även för 

mig, är jag i en taskig situation eller sjuk, tycker jag väl inte att det är lättast att möta själv. (Anja) 

 

Att mötas av situationer eller konflikter som rör en personligen är något som flertalet 

deltagare beskriver som känslomässigt utmanande. Sådana personliga omständigheter kan 

röra en konflikt eller påminnas en situation man varit med om förut, vilka skildras i följande 

citat: 
Det som är känslomässigt jobbigt är iså fall saker som jag som enskild individ blir berörd av, när jag 

som person blir indragen i en konflikt eller saker som berör mig personligen.. (..) det är ju det som är 

känslomässigt jobbigt och det drabbas vi av hela tiden på olika sätt, vilket är oerhört svårt att hantera. 

(Berit) 

 

Ibland kan det ju vara så att man går in i en situation som man tänker sig skall vara ganska neutral och 

så slutar det med att man blir väldigt ifrågasatt eller att det blir en väldigt het diskussion som man inte 

var beredd på, så när man går därifrån så kan man vara uppfylld av en massa känslor (..) och även om 

inte jag sitter och gråter också så blir jag liksom mottagare av den personens känslor och det påverkar 

ju mig även om jag måste ha en neutral fasad just då. (Gerd) 

 

Sen kan det var ett sammanhang där man känner igen sig själv, att man tänker fan det där har jag ju 

också varit med om, det lät ju skitjobbigt och så blir man påmind av det. (Carl) 

 

En av deltagarna beskrev det känslomässigt utmanande som när denne möter någon som är 

olik sig själv. Deltagaren uppger att det är något som är svårt att bemöta och beskrivs i 

följande citat:   
Ja..det är..det första jag tänker på då är att jag möter en människa..som jag upplever är väldigt olik mig 

själv. Hur ska jag säga..Till exempel i min, jag som person har haft någon fasa för att bli ett offer..åh 

gode gud jag gifte mig med fel karl..min chefs fel..och sådär, förstår ni..och det har alltid varit min 

rädsla sen jag var ung..och om jag då möter en människa som..det är synd om mig..jag minns första 
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gången jag träffade en sådan människa, då fick jag såhär [simulerar hjärtklappning med händerna]. 

(Doris) 

Analys: Personlig konflikt och personliga omständigheter 

Några deltagare beskrev svårigheterna i att möta känslomässiga situationer om de har det 

jobbigt hemma eller i andra sammanhang. Detta kan knytas an till det Bono et al. (2007) tar 

upp, att det egna välmåendet påverkar individens möjligheter till att möta och hantera svåra 

situationer. Om individen känner stöd och trygghet hos sin omgivning tenderar det också till 

att resultera i ökat välmående och högre kontroll i att hantera svåra situationer på jobbet. Det 

deltagarna beskriver i förhållande till att en förutsättning i att kunna hantera komplexa 

situationer är att man har bra själv, innebär att möjligheter att hantera svåra situationer 

påverkas av det egna välmåendet.  
 

Deltagarna beskrev även att det som blir känslomässigt utmanande är då en situation berör en 

personligen, vilket kan härledas till Antonovsky (2005) känsla av sammanhang. Känslan av 

sammanhang påverkas bland annat av vilken grad en individ upplever situationen som 

begriplig, där vi tolkar det som att en personlig konflikt medför att situationen är oväntad 

eller oförklarlig. På samma sätt beskrev en annan deltagare att situationer som hon på förhand 

trodde var neutrala, men som visat sig sluta med diskussion eller att hon blev ifrågasatt. En 

sådan ifrågasättande mot ens egen person kan påverka känslan av sammanhanget 

(Antonovsky 2005) då vi tolkar det som att det kan vara svårt att begripa och ordna 

situationen för stunden när påhoppet kommer snabbt. Skulle en sådan liknande situation 

uppstå igen, tolkar vi det som att deltagaren skulle tycka att situationen var mer begriplig och 

lättare att ordna då den känns igen. 
 

En av deltagarna menade på att det känslomässiga kunde uppstå då igenkänningsfaktorn var 

hög, där denne själv kunde relatera sina egna erfarenheter till det individen upplevde som 

jobbigt. Detta kan förklaras genom det Tehrani (2010) benämner som sekundärt trauma, då 

de negativa känslorna eller upplevelserna deltagaren utsätter sig för även påverkar dem 

själva.  

Effekter av känslomässigt utmanande situationer 
Flera deltagare berättar att det är få som förblir oberörda efter en känslomässigt utmanande 

situation. Däremot påverkas deltagarna på olika sätt, vissa mer och andra mindre. Majoriteten 

av deltagarna menar att de lyckas distansera sig från känslomässigt utmanande situationer 
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efter att de har varit involverad i dem. Däremot menar några deltagare att det finns situationer 

som lämnar så pass starkt intryck att de tar med denna känsla hem. 
 

En deltagare menar att denne aldrig helt kan släppa arbetet hemma, utan ständigt tänker 

igenom vad som kan göras för att lösa olika situationer. En annan deltagare menar också att 

denne har svårt att lämna arbetet på jobbet, något som förklaras i följande citat:  
Jag tar med mig jobbet dygnet runt... Hemma.. Jag går och funderar hela tiden.. och det är en 

jättenackdel för mig.. jag skulle gärna vilja stänga av.. men nej.. det är påfrestande, absolut. Jag hade 

gärna önskat att jag kunde klippa. (Fredrik) 

 

Några av deltagarna ansåg att anledningen till att de tar med sig arbetet hem handlar om ett 

engagemang i att vilja uppnå ett bra resultat vilket medför en svårighet att stänga av psykiskt 

när de lämnar arbetet. Detta skildras i citaten nedan:  
Så det bästa vore ju om man kunde trycka på en knapp och sen stänger man av huvudet. Men jag tror 

att de flesta som har ett engagemang och en drivkraft på jobbet att det ska bli bra.. då är det svårt att 

helt stänga av det där. (Gerd) 

 

Jamen det är ju ett liv, på något vis. Det är ju mer ett yrke, en livsstil.. på något sätt.. Att vara.. att ha 

det med sig hela tiden. Ja.. Jag skulle nog gärna vilja ha det mer som ett yrke och inte bara en, en 

hobby också. Så jag är avundsjuk på dom som kan.. stänga dörren och gå hem. .och sen komma 

tillbaka och öppna hela påsen då.. Det skulle jag vilja. (Fredrik) 

 

Flertalet deltagare uppgav att de sällan upplevt fysisk eller psykisk påverkan på grund av 

känslomässigt utmanande situationer. Vissa av deltagarna menar dock att de har upplevt 

situationer som både innan och efter har krävt stor psykisk ansträngning. Dessa deltagare 

menade att den psykiska ansträngningen i perioder tagit sig i form av huvudvärk, 

trötthetskänsla, sömnsvårigheter eller matthet. Den känsla som deltagarna uppgav var den 

vanligaste i arbetet var känslan av frustration, speciellt i samband med situationer som har 

krävt snabba beslut. Några deltagare beskriver att stress är en vanlig följd av känslomässigt 

utmanande situationer, vilket kan ses i följande citat: 
Stress vet du, herregud. OJA. Det jobbar jag med hela tiden kan jag säga. Det är också så att det är en 

ned nötning i det här yrket.. (..) du jobbar med dig själv så mycket som verktyg, du använder ju dig 

själv. Då är det viktigt att du har energi så du kan ta emot.. Och det innebär ju att det är en evig 

balansgång mellan coping och de krav som ställs på dig. (Doris) 

 

Ja oja.. oja.. Det tror jag alla i min branch gör (förf. anm: drabbas av huvudvärk eller 

sömnsvårigheter)... Det hör till jobbet.. Tyvärr.. men det hör till jobbet..Man riskerar.. man måste 
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verkligen vara mån om sig själv, att tänka på sig själv.. Det gäller nog alla arbeten som har med 

människor att göra.. Det är lätt att bli..fysiskt och psykiskt utmattad (Fredrik)  

 

Flertalet av deltagarna poängterar samtidigt att det i perioder både är påfrestande och 

utmanande och att HR-yrket inte är för alla, något som beskrivs i följande citat: 
Jag träffade en kursare som hade hamnat, han jobbade inom en stor industri tidigare och sen gick han p-

programmet, fick ett jobb och det gick ut på att säga upp personal. Han blev käckt och nu är han 

tillbaka på industri.. och det är det jag menar med att HR-arbetet inte är för alla. (Carl) 

 

Det är inte helt ovanligt att människor som jobbar med det jag gör går in i väggen. Och det har hänt att 

jag mått ganska dåligt och harvat mig upp. (Doris) 

 

Men det krävs väldigt mycket, men jag har också många kollegor som har dukat under som inte orkar, 

därför är det en utmanande roll och det spelar ingen roll om man kallar det HR-konsult, HR-business 

partner whatever, det är en tuff utmaning. (Fredrik) 

Analys: Effekter av känslomässigt utmanande situationer 

Att klara av att lämna de känslor och tankar som känslomässigt utmanande situationer för 

med sig på arbetet skiljer sig åt deltagarna emellan. De flesta menar att de inte upplever större 

svårigheter att kunna klippa för dagen, medan några av deltagarna bär med sig sina tankar 

kring jobbet dygnet runt. Forskning visar på att individer som hanterar andra personers 

smärta utsätter sig för vissa risker, risker som i längden kan resultera i både utmattning och 

utbrändhet (Frost 2004; Kulik et al. 2009; Tehrani 2010). Då några deltagare finner det svårt 

att helt koppla bort de känslomässigt utmanande situationerna som uppstått under dagen kan 

detta förklaras genom att de krav som ställs i situationerna kompletteras med för lite resurser 

för att minska på de psykiska kraven (Bakker & Demerouti 2007). Den psykiska 

påfrestningen gör då att man tar med sig arbetet hem, vilket några deltagare har beskrivit. De 

kraven som ställs är således tolkas vara för höga i relation till vilka resurser som finns för att 

minska på kraven, vilket gör att HR-medarbetarna får det svårt att släppa arbetet på jobbet.  

 

Frost (2004) menar att det handlar om att individen måste göra en medveten satsning genom 

att inte gå in för emotionellt och att inte bli för involverad i de anställdas problem. Några av 

deltagarna såg dock att ta med känslor och tankar hem som ett engagemang i att vilja uppnå 

ett gott resultat. Frost (2004; Kulik et al. 2009) menar att engagemang i anställdas kriser i 

längden kan resultera i psykisk utmattning, vilket då kan tolkas som att deltagarna som tar 

med sig situationerna hem riskerar i större utsträckning än de som lämnar arbetet på jobbet.  
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Några av deltagarna menar att de på ett eller annat sätt i perioder känt sig känslomässigt 

påverkade på sin arbetsplats och att det visat sig i form av huvudvärk, trötthet och 

sömnsvårigheter. Dessa psykiska påfrestningar nämner även Healy & Tyrrell (2003) i sin 

forskning och menar att de kan resultera i allvarliga konsekvenser. Psykiska och fysiska 

åkommor som dessa kan komma att påverka deltagarna genom att de riskerar att inte prestera 

fullt ut i arbetet, eller i värsta fall att HR-medarbetare tvingas att lämna sina arbeten om de 

inte får hjälp med att hantera detta. Flertalet av deltagarna beskriver även att HR yrket inte är 

för alla, något som kan förklaras genom att långvarig hantering av anställda i kris kan 

resultera i negativa effekter, både arbetsmässigt och på den egna hälsan (Kulik et al. 2009). 

Det påpekas även att det kan vara svårt att upptäcka när en individ är utsatt för risk, då 

riskerna i att hantera anställdas kriser kan utgöras av gradvisa förändringar av uppfattningar 

eller värderingar hos individen (Tehrani 2010). Deltagarna påpekade som nämnt att tidigare 

kollegor inte alltid klarat av de situationer de ställts inför. Det kan då förklaras att de som inte 

längre klarat av att arbeta inom HR har haft svårt att bedöma när de är utsatta för risk, då de 

gradvisa förändringarna av dess värderingar varit svåra att upptäcka.  
 

Hantering av känslomässigt utmanande situationer  
Nedan presenteras resultatet gällande frågeställningen hur HR-medarbetare hanterar 

känslomässigt utmanande situationer. Resultatet presenteras i rubrikerna; Förhållningssätt 

gentemot situationer, arbetsuppgifter och anställda, Erfarenhet, Organiserat stöd, Socialt 

stöd och Individuella bearbetningsmetoder. 

Förhållningssätt gentemot situationer, arbetsuppgifter och anställda 
Majoriteten av deltagarna ansåg att så länge de kan hålla sig professionell och stödja sig på 

sin professionella roll, blev chansen mindre att de blev påverkade av känslomässigt 

utmanande situationer. Detta skildras i följande citat: 
Sen är jag lagd åt att jag går in en roll, det är jag i min yrkesroll som gör det här, det är inte jag som 

privatperson som gör det här. Och det är så. Vi är olika och det kan ju vara som ett skal, ett skydd. 

(Carl) 

 

Jag har nog alltid haft ganska lätt för det, att i stunden vara ganska professionell och sen när man 

kommer hem från jobbet kanske jag är helt knäckt och visar det för min partner att liksom fy fan vilken 

dag jag har haft (...) så jag tycker inte att jag har några problem att behärska mig, utan att var 

professionell och det tror jag att man måste. (Gerd) 
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Känsliga ärenden är ju givetvis när man möter människor som mår väldigt dåligt av olika slag, det kan 

ju vara vad som helst som gör det till ett känsligt möte, men sen kan ju jag med min profession och 

erfarenhet möta den här personen på ett sätt så det inte blir jobbigt för mig.  Så då behöver det ju inte 

bli känsligt på sätt mer än att ämnet blir känsligt (Berit) 

 

Många av deltagarna menade även att det är viktigt att komma ihåg att de är en 

arbetsgivarrepresentant, då situationerna blir lättare att bemöta om de håller det i åtanke. 

Detta bekräftas av följande citat: 
Vi står på arbetsgivarens sida, vi ska inte stå på individens sida, men vi ska göra en rehabutredning och 

se till att personen får rätt hjälp och så vidare, men vi är arbetsgivarrepresentanter. Då blir du ju inte 

känslomässigt berörd av det mer än att du ska göra ditt professionella jobb och se till att denna person 

får sitt stöd och sin hjälp. (Berit) 

 

Den grundinställningen måste man ha och den underlättar också i de här besvärliga samtalen, att man 

har ett verksamhetsfokus, att jag vill ha ett varmt hjärta men jag måste ändå ha en kall hjärna i de här 

sammanhangen va, så det gäller att parera det här hela tiden (Carl)  

 

Flertalet deltagare uppger att det inte håller att bli för känslomässigt engagerad, utan att de på 

något sätt måste kunna skaka av sig situationer och kunna stänga av sina känslor. Detta 

beskrivs till exempel i följande citat:    
Och det är klart, det gäller ju att man håller sig professionell i dessa lägen, att inte ta över problemet 

eller bli FÖR känslomässigt engagerad, det blir ju ändå som att det blir amatörpsykologistunderna, men 

man är ju inte psykolog, så man får inte dra på för stora hästar för det och dra slutsatser (Carl) 

  

Många av deltagare redogör även för vikten av att kunna hitta ett sätt att skilja mellan arbete 

och privatliv när de har kommit i kontakt med känslomässigt utmanande situationer. Vikten 

av att kunna stänga av efter en jobbig dag eller en känslomässig situation är något som 

flertalet deltagare uppgett en förutsättning för att förhindra att de fortsätter analysera 

situationen. Att hitta en egen strategi för att kunna släppa ärendena på arbetet är något som är 

återkommande, vilket kan ses i följande citat:  
Jag släpper det där och då..när personen går ut från det här rummet då är det över, eller sitter jag i nån 

annans rum eller i ett telefonsamtal då är det bara att lägga på luren.. då är det som klart...(..) det låter 

enkelt i teorin men så fungerar jag och jag bestämde mig i början när jag gick ut från utbildningen att 

jag måste hantera det på detta viset, annars kommer det inte att hålla. (Carl) 

 

Jag tror att det är en strategi att “det som händer på jobbet, lämnar jag där” .. När man kommer hem 

säger man kanske att man har haft en jobbig dag, men man går inte in på detaljer. Det blir ett sätt att 
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skilja också. För mig har det i alla fall varit det, detta är jobbet, detta är privat.. Man behöver ha den här 

frizonen att hemma är hemma. (Anja) 

 

Människor som arbetar med såna här frågor är ju personer som intresserar sig för människor.. och har 

ganska långa antenner.. det innebär ju att du måste hitta knappen och dra in antennerna när du går hem. 

(Doris)  

 

Deltagarna uppger även att det handlar om att använda sig av olika tekniker för att klara av 

att möta svåra situationer i sin vardag. Det kan till exempel handla om 

kommunikationsteknik, förhållningssätt och förbereda sig väl inför arbetsuppgifter och möten 

med anställda. Många av deltagarna beskriver att det är viktigt att hitta sitt egna 

förhållningssätt och att lära sig att kunna anpassa förhållningssättet mot olika typer av 

individer. Några deltagare beskriver att de skapar en dagordning utifrån strukturerade listor 

för att hålla koll på vad som skall göras. En deltagare ansåg även att tydlighet gentemot 

anställda som ett förhållningssätt var extra viktigt för att klara av svåra situationer.  

Analys: Förhållningssätt gentemot arbetsuppgifter och anställda 

Det går att utläsa från resultatet att deltagarna träder in i en yrkesmässig roll när de är på 

arbetet. Genom att göra detta särskiljer de sig från sitt privata jag för att på så sätt kunna klara 

av de utmaningar som de möter i sitt arbete. Vikten av att gå in i en roll kan kopplas till 

Goffmans teori (1973 i Giddens & Griffiths 2007) om scen och kuliss. Deltagarna tenderar att 

gå in i roll genom att stå på scen i situationer på arbetet och efter en situation träda in i 

kulissen. Pendlingen mellan scen och kuliss kan förklara att det hjälper deltagarna att lättare 

kunna skilja mellan privatliv och arbete, något som också har kunnat göra det lättare att 

förhålla sig till problem då rollen ”skyddar” en i svåra situationer. När anställda blir ledsna 

eller upprörda på HR-medarbetarna blir dessa situationer lättare att hantera då deltagarna vet 

att det inte är på den privata personen utan den professionella personen som står på scenen 

som känslorna riktar sig mot. Enligt resultatet verkar dessutom antagandet av roller ta sig i 

uttryck flerdimensionellt. Detta genom att deltagarna tenderar att vara på scen i en mer 

formell roll i möte med anställda och därefter träda in i kulissen med sina kollegor, där 

tillfälle ges att få prata av sig. Vidare träder deltagarna in i en ytterligare roll och kuliss på 

hemmaplan, där de kan vara sig själva. Dessa antaganden av roller kan också förklaras 

genom Myers et.al (2010) teori, att individer går in i olika roller beroende på vilken situation 

de befinner sig i. Genom att deltagarna träder in i ett mer distanserat och professionellt 

förhållningssätt, där de inte engagerar sig lika mycket känslomässigt, hjälper det till att hålla 
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distans till de kriser de möter enligt tidigare studier (Kahnweiler 2006). Genom att gå in i en 

roll som arbetsgivarens företrädare kan vi utifrån deltagarnas citat tolka det som att de 

“skyddar sig” från att ta över negativa känslor från medarbetare, vilket i sin tur skulle 

innebära mindre risk för psykisk utmattning (Kulik et al. 2009, Tehrani 2010).  

Erfarenhet 
Mycket av det som avgör vad som upplevs som känslomässigt utmanande har enligt 

deltagarna att göra med erfarenhet. Samtliga deltagare anser att hantering av känslomässigt 

utmanande situationer går lättare om de upplevt liknande situationer flera gånger förut. Några 

deltagare anser dock att det känslomässiga i själva situationen inte alltid går att komma ifrån. 

Deltagarna beskriver att med erfarenhet lär de sig olika knep och verktyg som gör att de 

klarar av situationer, vilket förklaras i följande citat: 
Jag tror att de flesta berörs på något sätt.. men sen kan man nog med erfarenhet känna att jag klarar av 

att stötta medarbetare och individer.. (..) Jag vet att jag kan vara den som tar emot när nån gråter..jag 

kan klara det. Jag behöver inte lyfta över allt på mig, jag kan ändå hantera det och hitta ett 

förhållningssätt. Och det tror jag är mer vana och erfarenhet, att skapa verktyg för sig själv. (Anja) 

 

När du gjort det för 20:e gången kommer du ju inte att uppleva att det är en jobbig situation, för då vet 

du ju hur du ska hantera det hela och du kan ställa dig professionellt på sidan. En jobbig situation 

kommer alltså att förändras över tid från det att man är ny och oerfaren tills man är erfaren och gjort 

liknande situationer 20 gånger. Sen med mer erfarenhet man skaffar sig desto bättre kan man hantera 

dessa situationer och upplever det inte lika jobbigt på samma sätt. (Berit) 

 

Ja, det blir det..det är klart att man..av flera skäl, dels blir man tryggare i sin roll, man blir säkrare i sig 

själv, man har mer erfarenhet i ryggen av hur man hanterat tidigare situationer som man kan applicera 

på det här. (Carl) 

 

Många deltagare anser att situationer blir lättare att hantera med tiden då de blir tryggare i sin 

roll och säkrare i sig själv när de har mer erfarenhet i ryggen. Genom att plocka fram 

erfarenheter från tidigare situationer kan deltagarna applicera dessa på situationen som 

uppstår och skapa rutiner kring dessa. På liknande sätt menar en deltagare att erfarenheten 

även bygger på att denne lär sig mer om sig själv med åldern. Deltagaren menar vidare att 

mycket handlar om självinsikt och tron på att det mesta går att lösa, vilket som upplevdes av 

flera deltagare som svårare att inse i början av karriären. 
 

Samtidigt tycker en av deltagarna att de känslomässigt utmanande situationerna har blivit fler 

med tiden, vilket tros bero på en förändrad samhällstrend. Det kan handla om skillnader i hur 
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folk beter sig mot varandra, det som var accepterat förr är inte accepterat nu. Även om 

flertalet deltagare tycker att känslomässigt utmanande situationer blir lättare med erfarenhet 

uppger de samtidigt att det krävs mer av dem nu än tidigare. Detta förklarar några deltagare 

genom att det blivit mer ansvar och krävs mer kompetens nu är tidigare då arbetsuppgifterna 

har blivit mer komplexa. 

Analys: Erfarenhet 

En deltagare uttryckte under intervjun att en individ aldrig kan bli bra på något om denne inte 

tränar och utvecklar det denne är mindre bra på. Majoriteten av deltagarna ansåg att svåra 

situationer blir lättare att hantera med tiden, då de har kommit i kontakt med liknande 

händelser tidigare och på så vis bli mer förberedd på vad som kan tänkas ske. Att se och 

hantera svåra situationer på detta vis kan förklaras genom KASAM och dess första 

komponent, begriplighet (Antonovsky 2005). Deltagarna har beskrivit att känslomässigt 

utmanande situationer blir lättare att hantera med erfarenhet, vilket gör att situationerna blir 

mer begripliga om de känns igen sedan tidigare och således en starkare känsla av 

sammanhang. 
 

En av deltagarna beskriver att denne tar tillvara på sina erfarenheter genom att tänka tillbaka 

på vilka tillvägagångssätt denne har bemött liknande situationer tidigare och på så sätt 

försöka applicera dessa på de händelser som kommer upp i nuet. På det viset kan den 

erfarenhet deltagarna beskriver göra att psykologiska krav i arbetet blir mindre, då de vet 

vilka resurser de kan använda sig av för att hantera situationen (Bakker & Demerouti 2007). 

Detta kan till exempel vara att veta vilka kollegor eller stöd man kan vända sig till eller att ha 

kännedom om att i liknande situationer tidigare har de haft möjlighet till egenbestämmande. 

Deltagarna berättade att de till exempel ofta vänder sig till och ventilerar med sina kollegor 

efter påfrestande situationer, vilket då kan förklaras att de vet vilken resurs de kan vända sig 

till vid en sådan situation om liknande skulle uppstå igen.  
 

För många av deltagarna handlar det om att försöka hitta förhållningssätt till de utmaningar 

och prövningar som de ställs inför. En av deltagarna skapar exempelvis rutiner kring 

situationerna som denne förhåller sig till och en annan deltagare beskriver erfarenheten med 

att denne hittar olika knep och verktyg för att klara av utmaningarna. Detta kan förklaras till 

att göra situationerna mer begripliga (Antonovsky 2005), genom att skapa rutiner som gör att 

situationen blir lättare att förstå sig på.  Deltagare poängterar också att de erfarenheter som 
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förbättrar arbetet gör de oftast inte ensamma utan tillsammans med andra, att det är 

tillsammans med sina kollegor som en mer lätthanterlig vardag skapas. Att lyckas hålla 

distans till situationer och människor i kris uppnås enligt tidigare studier genom att begå 

misstag, självrannsakan och feedback (Kahnweiler 2006). Detta kan förklara att deltagarna 

genom erfarenhet lärt sig detta, vilket bidragit till att efter flera års yrkeserfarenhet, misstag 

och feedback gör det lättare att hålla distans.  
 

Organiserat stöd på arbetsplatsen 
Majoriteten av deltagarna uppger att de inte har någon organiserad form av stöd på 

arbetsplatsen så som handledning, psykolog, kollegial handledning eller professionell 

handledning. Detta kan till exempel ses i citatet nedan: 
Det jag normalt tänker är att om man jobbar på en personalavdelning, då har man ingen handledning 

eller stöd, externt eller så än det kollegiala, att man pratar sinsemellan. Jag har hittills inte varit på en 

enda arbetsplats där man har en organiserad form av handledning till en personalare av den typen som 

psykologer, psykoterapeuter eller socialarbetare har. (Berit) 

 

Flertalet deltagare som inte har sådant stöd uttrycker heller inget behov av att få det i 

dagsläget, då de anser att det stöd de får hos kollegor och chefer är tillräckligt. Deltagarna 

menar samtidigt att de skulle få extra stöd om det skulle efterfrågas och majoriteten uppger 

att det är de själva som får efterfråga det om behovet skulle uppstå. 
 

Flertalet av deltagarna som uppger att de inte har organiserat stöd på arbetsplatsen har 

däremot periodvis under sina karriärer utnyttjat professionell handledning. Flera av 

deltagarna som inte får handledning uppger dock att detta är något värdefullt, vilket bland 

annat kan ses i följande citat: 
Handledning tycker jag är underskattat, handledning är att värna om sin professionalitet, då har man 

möjligheten att bolla svåra situationer med någon som har erfarenheter och på det viset bli starkare och 

på det viset göra ett bättre jobb, nu pratar jag om professionell handledning och inte bara debriefing 

med sina kollegor (..) Det handlar ofta om handledaren ger ett kvitto på att ”du tänker ändå rätt”. 

(Doris) 

 

Två av de deltagare som inte får handledning beskriver att de har funderat på ifall det vore 

bra att ha, speciellt vid svårare situationer. En deltagare anser att handledning är ett verktyg 

som är till för att vårda sin professionella kompetens och inte bara för att prata av sig. 

Handledning beskrivs av deltagaren som ett sätt att värna om professionalitet, då denne 
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ständigt måste ha ett professionellt förhållningssätt och anser att det är ett verktyg att kunna 

behålla det.   
 

En deltagare har för tillfället en organiserat form av stöd i form av handledning en gång per 

termin, vilket beskrivs i följande citat:  
Nämen stöd förstås.. Jag har möjlighet att få gå på handledning själv så..Jag har den möjligheten på 

mitt jobb.. Vilket är jättebra.. det är något jag själv sett till att ha.. Har bett om det själv när jag började, 

det har jag haft på alla arbetsplatser jag haft.. Och jag har sett att det fungerar väldigt bra.. Och när man 

har utmaningar, att man kan bolla det med någon.. Speciellt när man jobbar själv som jag gör. (Fredrik) 

 

Deltagaren anser dock att denne använder handledningen för sällan och uttrycker en önskan 

om att vilja ha det mer regelbundet. Samma deltagare är dock övertygad om att det skulle 

ordnas om denne efterfrågade detta, då organisationen har stor förståelse för HR-arbetets 

innebörd. Reflekterande samtal är en annan form av organiserat stöd som en av deltagarna 

hittills har utnyttjat, vilket gett förmånen att reflektera kring problem och situationer i grupp. 

Samtalen har för deltagaren inneburit möjligheter att lära sig av varandra och ta del av 

varandras erfarenheter, vilket skildras i följande citat: 
Där vi använt oss av det här med reflekterande samtal till exempel, att stötta varandra..det innebär att 

en person beskriver ett problem.. eller man kan vara två personer som samtalar kring det och sen har 

man ett antal observatörer som lyssnar...och sen har de som observerat ett samtal om det dom pratade 

om.. så det kan vara liksom så att man får andras perspektiv på det man själv har upplevt som ett 

problem. (Gerd) 

 

I frågan varför ytterligare stöd som komplement till kollegor och/eller chef inte är tillgänglig 

för HR-medarbetarna har majoriteten av deltagarna nämnt uttrycket “bagarens barn” eller 

“skomakarens barn”. Det sägs att skomakarens barn går i de sämsta skorna, just för att det är 

förutsatt att borde ha de bästa skorna för att de har förutsättningarna att ha det. Detta för att 

exemplifiera hur synen av HR-medarbetares behov av stöd ser ut, som bland annat ses i 

följande citat: 
Men där jag jobbade tidigare var det väl kanske så lite mer, bagarens barn. Förutsättningarna som andra 

tar sig självklara. När det gäller HR-frågor, vi borde ju vara specialister på vår egen arbetsmiljö. (Anja) 

 

Jag tror lite grann..jamen.. lite skomakarens barn på något sätt, för vi jobbar ju själva med att stötta 

andra och då tänker man sig ju att man ska kunna stötta sig själva också.. att vi ska göra det åt 

varandra. (Gerd) 
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En deltagare tror också att andra kanske inte alltid inser hur komplext HR-arbetet är och att 

det är därför de inte har organiserat stöd. Samtidigt tror flertalet av deltagarna att organiserat 

stöd för HR-medarbetare är en “icke-fråga”, vilket innebär att antingen chefen bör uttala det 

vid en anställningsintervju, annars får HR-medarbetare själva efterfråga det. 

Analys: Organiserat stöd på arbetsplatsen 

Deltagarna beskrev att de skulle få ytterligare stöd om det efterfrågades hos arbetsgivaren, 

vilket kan förklaras genom KASAM (Antonovsky 2005).  Deltagarnas hanterbarhet av 

situationer kan tolkas som att de blir högre då de upplever att resurser i form av stöd finns 

tillgängliga för att möta de krav som ställs. Detta kan vidare förklaras genom att deltagarna 

har en vetskap om eller en upplevelse av att ytterligare stöd finns tillgängligt från 

arbetsgivaren om det skulle behövas, vilket ökar hanterbarhet av en situation. Detta kan även 

förklaras genom att ju mer stöd en individ upplever att de får under stresshantering desto 

mindre risk för utbrändhet och mer glädje känner denne (Healy & Tyrrell 2013). Då 

majoriteten av deltagarna upplever att stödet som de får tillfället är tillräckligt för att hantera 

de situationer de ställs för, löper de därmed mindre risk för att uppleva utbrändhet.  

 

Tidigare forskning har däremot visat att handledning bidrar mest till personlig utveckling 

(Tehrani 2010). Något som framkommit är att deltagarna får begränsat med både 

professionell och kollegial handledning, vilket även tidigare forskning har visat på gällande 

HR-medarbetare. Att inte få sådan handledning visar enligt studier på mindre möjligheter till 

personlig utveckling och att vända negativa känslor till positiva (Tehrani 2010). Majoriteten 

av deltagarna ansåg dock att de inte behövde stöd för tillfället, även om de i perioder behövt 

använda sig av sådant och där några såg det som ett nyttigt verktyg. Professionellt stöd och 

handledning beskrivs som nyttigt i syfte att fånga upp varningssignaler kring utbrändhet 

(Frost 2004), men även för att få vilka positiva aspekter kring vad arbetet bidrar med. Detta 

kan förklara Doris uttalande om att få en bekräftelse på att hon tänker rätt, vilket då bidrar till 

att hon känner att hennes arbete bidrar med något positivt och på så vis minskar risken för 

utbrändhet.   

Socialt stöd 
När det kommer till socialt stöd har deltagarna beskrivit stöd från kollegor på arbetsplatsen 

som det viktigaste stödet, där den vanligaste strategin för att erhålla stöd är att prata av sig 

hos sina kollegor. Samtliga deltagare uppger att stödet från kollegor och chefer är en viktig 
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förutsättning för att kunna klara av känslomässigt utmanande situationer. Behovet av att få 

prata av sig nämns bland annat i följande citat: 
Emellanåt så måste man få prata av sig med någon annan och inom HR så har vi tystnadsplikt så det är 

klar att vi är inne ibland hos varann och pratar om sånt, man skall inte känna att man är ensam. (Carl) 

 

Så dina kollegor.. att du känner att du kan landa i dom och komma tillbaka efter en jobbig grej och bara 

få prata av sig.. och sen.. du förstår.. (skakar av sig).. Och sen gå tillbaka. Har man inte den möjligheten 

så blir det jobbigt. (Doris) 

 

Men sen kan man ju som personalare behöva eget stöd för att få ventilera det här, jag får ju en massa 

förtroende och får höra mycket, så ibland måste man få lätt på sitt hjärta, exempelvis med kollegor som 

vi alla har tystnadsplikt, en kollegial handledning. (Berit)  

 

Deltagarna beskriver att det viktiga är att hitta förtrogna medarbetare som förstår vikten av 

diskretion och tystnadsplikt. En deltagare nämner att det är viktigt att personerna denne 

anförtror sig åt och pratar av sig med förstår vikten av diskretion, vilket innebär att deltagaren 

inte kan gå och prata med vem som helst. Att prata av sig med någon är något som 

majoriteten av deltagarna uppger är av stor vikt för att klara av arbetsvardagens tyngre 

stunder och något som kan lätta på den psykologiska ansträngningen. I den interna HR-

funktionen beskriver deltagarna att det finns möjligheter att utbyta erfarenheter, bolla idéer 

och samla kraft.  
 

En deltagare betonar hur viktigt det är med den interna stödfunktionen inom HR, speciellt för 

att fånga upp de kollegor som inte självmant pratar av sig med andra. En annan deltagare tror 

även att det finns en gemensam förståelse att HR-medarbetare måste få prata av sig, vilket 

beskrivs i följande citat: 
Är man personalare, då har man en vana att på nått sätt att man förstår behovet av att ha stöd. Så jag 

tror att vi söker oss till varandra, att det finns en väldigt stor förståelse för att man måste få tid att 

liksom få prata med varandra och liksom få bearbeta saker och ting. Det behöver inte var en annan 

personalare, utan det kan vara vilken klok person som helst som du har förtroende för. (Gerd) 

 

Den deltagare som inte har någon HR-kollega på plats att vända sig till upplever vikten av att 

prata av sig som otroligt viktig, där chefer och andra kollegor han har kommit nära är till stor 

hjälp. Dock uttrycks en önskan om at det vore bra att ha en till kollega: 
En kollega vore ganska bra att ha på plats, det tror jag, det vore bra, det är lättare att jobba i grupp när 

man jobbar med den här typen av frågor. (Fredrik) 
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Fredrik upplever att det har varit skönt att på tidigare arbetsplatser få stöd och stöttning direkt 

istället för att ta tag i allting själv, något som inte är så lätt då han har sina kollegor på 

distans. Deltagaren beskriver att det är en bra strategi för att slippa ta med sig saker hem. 

Flertalet deltagare har även antytt att det är beroende på vilken chef de har, vilken upplevs 

som ett viktigt stöd. Vidare menar deltagarna att chefernas roll som stödjande funktion är av 

stor betydelse. 
 

Det är dock inte enbart stödet från kollegor som har betydelse för deltagarna. Vänner och 

familj har även majoriteten av deltagarna beskrivit vara av viktig betydelse för vilket stöd de 

anser att de har. Att komma hem efter en påfrestande dag och känna att möjligheter finns 

kring att prata med sin partner eller att ha en frizon hemma uppgav majoriteten vara viktigt. 

Däremot upplevde de flesta att deras partner eller familj endast kunde finnas som stöd till viss 

del då tystnadsplikten och sekretessen hindrade dem från att prata om allt, något som till 

exempel beskrivs i följande citat: 
Jag är en sån som pratar, i första hand pratar jag med min partner så mycket bollar jag med honom, 

eller med HR-kollegor eller goda vänner. Men en del saker är ju svårt att prata om utifrån 

tystnadsplikten och sekretess, så det är inte säkert att man kan prata om saken i person, utan snarare 

säga att man varit med om något jobbigt och att man inte mår bra av det. (Berit) 

 

Flera av deltagarna uppgav att gamla kamrater från utbildningen eller personer som arbetar 

inom samma bransch som förstår HR och vad det innebär utgör ett viktigt nätverk.  

Deltagarna som har dessa nätverk upplever dem som väldigt värdefulla och som ger dem 

möjlighet att få utbyta erfarenheter och ventilera med någon som sitter i samma situation. 

Detta kan ses i citatet nedan: 
Det är klart att en kollega räcker bara en visst långt, jag har ju den här rollen för att jag ska ha en lite 

längre roll och då kan det i vissa fall vara en fördel att prata med någon annan som har samma roll, i 

samma bransch. Så det är bra att ha likasinnade i nätverket. (Carl) 

 

Och då har jag ju sån tur att jag har vänner som också jobbar eller har jobbat med..alltså kursare från 

utbildningen.. Och vi träffas och tar en pilsner ibland och kan prata.. Så jag är lyckligt lottad. Och det 

är också ett sätt, det är ganska sjysst att ha människor som förstår vad man jobbar med. (Doris) 

Analys: Socialt stöd 

Deltagarna anser sig hantera de känslomässigt utmanande situationerna som uppstått, men en 

viktig förutsättning kan utefter resultatet utläsas vara stödet från kollegor. Majoriteten av 

deltagarna beskrev det sociala stödet som viktigt för att klara av de tyngre stunderna i sin 
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arbetsvardag, något som Bono et.al (2007) även bekräftar i sin forskning, där det stödet som 

kollegor kan erbjuda skapar både ökat välmående men även högre känsla av kontroll i 

stressiga situationer på arbetsplatsen. Även krav-kontroll modellen (Karasek & Theorell 

1990) och JD-R (Bakker & Demerouti 2007) beskriver socialt stöd som en viktig komponent 

för att minska psykisk påfrestning vid höga arbetskrav. Genom att samtliga deltagare ser det 

som en nödvändighet att vända sig till sina kollegor och upplever efter resultaten att de har 

bra stöd, kan den psykiska påfrestningen från de krav som ställs i känslomässigt utmanande 

situationer enligt modellen minskas. Socialt stöd tenderar även utefter modellerna att påverka 

hur psykologiska stressfaktorer tar sig i uttryck, vilket i resultatet visade att utan sina kollegor 

skulle deltagarna inte på samma sätt få utlopp för de känslor som uppstår efter känslomässiga 

situationer.  
 

Bono et al. (2007) tar upp i sin forskning att även det sociala stödet på hemmaplan spelar en 

viktig roll för det egna välmåendet, något som majoriteten av deltagarna uppgav var av stor 

betydelse. Dock uppgav flertalet av deltagarna att det inte går att prata med sin partner om 

allting, dels för att de på grund av sekretessen inte kan prata med dem om allting men också 

för att de många gånger upplever att de inte erhåller samma förståelse för arbetssituationerna 

som hos sina kollegor. Det sociala stödet kan även förklaras utifrån KASAM (Antonovsky 

2005), då det utgör en viktig komponent i att uppleva att situationen är hanterbar genom att 

veta om att resurser finns tillgängliga för att hjälpa deltagarna igenom situationerna.  

Individuella bearbetningsmetoder 
Förutom att samtliga deltagare betonade vikten av prata av sig efter påfrestande situationer, 

uppgav de flesta att de hade sina egna tillvägagångssätt eller ritualer när det kommer till 

hantering och bearbetning av känslomässigt utmanande situationer. Beroende på situation och 

grad av det allvar de finner sig i skiljer sig metoderna åt. Majoriteten av deltagarna beskriver 

att det är viktigt att kunna “stänga” efter en jobbig situation vilket kan ses i följande citat: 
Jag har alltid kört bil till jobbet då jag har haft en lite längre resväg, för mig har det varit ett bra sätt att 

både ladda upp inför det som kommer under dagen och även efter. Det har hjälpt att lämna det jobbiga 

bakom mig när jag stänger dörren, man får den här I och UR-laddningen. För mig har det varit ett sätt 

att bearbeta och ladda upp. Det blir den där lilla bubblan, en möjlighet att reflektera över vad man har 

gjort och sagt, det blir en trygghet att ha dom stunderna. (Anja) 

 

Att avreagera sig fysiskt beskrev många av deltagarna som det tillvägagångsätt som 

fungerade allra bäst, inte minst när det gäller stresshantering. Motion var något som några 
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deltagare uppgav som ett bra tillvägagångssätt för att hantera stress. En deltagare var ute i 

spåret och löptränade tre dagar i veckan medan en annan slog på boxningssäck på gymmet 

för att bli av med frustration. Flertalet deltagare beskrev att det hjälpte att sysselsätta sig med 

händerna eller med kroppen, till exempel att knåda deg eller rensa ogräs. En deltagare 

beskrev att denne fann sitt lugn under promenader i skogen, medan en annan fann det 

rogivande att gå ut med hunden. Två av deltagarna nämnde att det kunde vara skönt att titta 

på TV, eller bara läsa tidningen. I citatet nedan beskrivs ett exempel på en 

bearbetningsmetod:  
I de här lägena då man känner sig helt dränerad, då man känner att man måste få sitta för sig själv för 

en stund, att man behöver gå ut och gå, att man måste få träffa den gladaste personen vi har i huset för 

att få lite ny energi, eller bara ta fram mobilen och titta på kort på sina barn och känna att det finns goda 

och bra saker här i livet, för att skifta fokus. (Carl) 

 

En deltagare fann det viktigt att avleda stressiga situationer rent symboliskt genom att till 

exempel hålla något i handen och försöka komma ihåg att andas. Något som har hjälpt en 

annan deltagare är att arbeta med mental styrketräning genom att tänka “det blir som jag tänkt 

mig”. Deltagaren menar på det sättet att även om saker inte gått som tänkt kan denne ändå 

dra lärdom av det, vilket har varit till hjälp i svåra situationer.   
 

Flertalet av deltagarna uppger att det handlar om en medvetenhet kring vart ens gräns går, 

genom att sätta gränser och ge sig själv tid för reflektion kan stressrelaterade symptom 

upptäckas i tid. Att lämna luckor under dagen har vissa deltagare benämnt som viktigt, för att 

ge sig själv tid för reflektion, vilket kan ses i följande citat: 
Reflektion, skitviktigt, så att man märker om man är på väg att bli alltför stressad, för annars orkar man 

inte med dessa situationer, då blir det för krävande. Boka inte in åtta möten på en dag, lägg luckor så att 

det finns tid för reflektion... (..) Jag tycker ju att om man jobbar med denna typen av arbetsuppgifter så 

är det viktigt att det finns tid för reflektion. (Doris) 

 

Man får se till att bygga de här återhämtningsperioderna.. Och har tid och stöd.. Planering är en sån 

strategi som är väldigt bra. Och att man har olika strategier (Fredrik)  

 

Men det är mycket teknik, att möta människor. Att vara medveten om det, hur funkar jag? Hur ska jag 

göra istället? Reflektera över möten och efter individsamtal. (Anja) 

Analys: Individuella bearbetningsmetoder 

Utöver det sociala stödet som HR-medarbetarna upplever från vänner, familj och kollegor 

beskrivsegna hobbys och ritualer väldigt betydelsefulla för deras välbefinnande. Att använda 
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sig av personliga tekniker är något som Tehrani (2010) tar upp som positivt sammanlänkat 

med personlig utveckling, om det sedan handlar om joggingturer, gå ut med hunden eller att 

koppla av med en film spelar mindre roll. Goffman (1973 i Giddens & Griffith 2007) 

beskriver hur individen skiftar mellan att gå från de bakre kulisserna till de främre i mötet 

med andra människor, i de bakre kan individen samla kraft och förbereda sig på att träda fram 

på scenen. Detta kan förklara hur en deltagare valde att ha sin bakre kuliss i form av sin bil, 

där hon på väg till och från jobbet gav sig själv en stund för reflektion. Vidare kan även 

teorin kring scen och kuliss förklara hur en annan deltagare beskrev att genom efter en 

utmanande situationer ta en stund för sig själv där han gjorde något helt annat som inte var 

knutet till arbetet. Därmed kunde han träda ur sin professionella roll och skifta fokus i 

kulissen genom att ta en promenad eller titta på kort på sina barn. Frost (2004) beskriver 

dessa tillvägagångssätt och personliga ritualer som betydelsefulla då de minskade risken för 

både psykiskt påfrestning och emotionell utmattning, vilket kan vara en förklaring till hur 

deltagarna klarar av att hantera känslomässigt utmanande situationer.  

 

Att några av deltagarna lägger tid för reflektion i arbetet kan förklaras genom modellen krav 

och kontroll (Karasek & Theorell 1990), där de får möjlighet att styra över upplägget på sitt 

arbete. Deltagarna beskriver att de försöker lägga in tid för reflektion, vilket kan förklaras 

genom att de har möjlighet att bestämma över sin egen arbetssituation något som enligt 

modellen minskar den psykiska påfrestningen. 

 

Analysen har visat på att känslomässigt utmanande situationer tenderar även att handla om att 

de krav som ställs på HR-medarbetaren är för höga i förhållande till de resurserna som finns 

för att underlätta att hantera kraven. Vidare kan också den känslomässigt utmanande 

situationen även uppstå när situationen i sig inte är hanterbar eller begriplig, vilket gör att 

individen saknar känsla av sammanhang för situationen. Erfarenhet var något som gjorde det 

lättare för deltagarna att hantera känslomässigt utmanande situationer, vilket även det kan 

bero på att de såg hur saker och ting hängde samman på grund av liknande situationer 

tidigare. Vidare påminner HR-medarbetarnas arbete om de uppgifter en toxin handler utför. 

Deltagarna utnyttjar det sociala stödet i hög utsträckning och anser det vara värdefullt, vilket 

även enligt tidigare forskning visat sig vara viktigt för att minska psykisk påfrestning. 

Deltagarna får även begränsat organiserat stöd, vilket även HR-medarbetare enligt tidigare 

forskning får lite av. Till sist kan HR-medarbetarnas antagande av roll på arbetet anknytas till 

att de går in i en scen i känslomässigt utmanande situationer och en kuliss därefter. 
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Diskussion 
I det avslutande avsnittet i vår uppsats kommer vi att diskutera och lyfta fram de centrala 

delar som har vuxit fram under studiens gång. Diskussionen kommer att presenteras i 

rubrikerna resultatdiskussion och metoddiskussion. Vi kommer att delge våra egna tankar 

kring framkommit resultat och analys samt diskutera de svårigheter som uppkommit under 

studien. Till sist kommer vi ge förslag på ämnen för framtida forskning.  
 

Resultatdiskussion 
Med resultatet i hand kan vi dra slutsatserna att de situationer som HR-medarbetarna anser 

vara känslomässigt utmanande är möten med människor som av olika anledningar mår dåligt, 

när någonting rör en personligen eller då ens roll eller uppgift är oklar i situationen. 

Sammanfattningsvis uppstår det känslomässigt utmanande när det är flera aktörers behov som 

ska tillgodoses. HR-medarbetarna hanterar känslomässigt utmanande situationer genom att gå 

in i en professionell roll och använda sig av sitt sociala stöd, mestadels i form av kollegor. 

Vidare använder sig HR-medarbetarna av individuella bearbetningsmetoder och hittar sina 

egna verktyg till att skilja på privatliv och arbete. Slutligen benämndes erfarenheten vara av 

stor vikt i att kunna hantera det känslomässigt utmanande och därmed kan slutsatsen dras att 

känslomässigt utmanande situationer blir lättare att hantera ju fler gånger man möter dem.  
 

I det stora hela verkar HR-medarbetarna uppleva att yrket innehåller stor variation och trots 

de utmanande situationerna de upplever i sin vardag ansåg deltagarna att det var ett väldigt 

trevligt arbete. Varför deltagarna upplever vissa situationer som känslosamma tycks bero på 

när de ser någon annan lida. Detta kan egentligen relateras rent krasst till att det ligger i 

många människors biologi, att bli berörd och känna empati när någon annan är ledsen. Detta 

är alltså ingenting som är specifikt för HR-arbete i sig men däremot möts HR-medarbetare av 

det mänskliga lidandet i mer frekvent utsträckning än i många andra klassiska 

tjänstemannayrken. Utifrån resultaten har det visat sig att många deltagare faktiskt upplevt 

psykiskt påfrestning och situationer som känslomässigt utmanande. Detta kan i sin tur tyda på 

att det är, eller börjar bli, ett yrke som är känslomässigt påfrestande. Att jobba med HR 

kräver ett engagemang för andra individers kriser, men kanske även allra viktigast att vara 

förmögen att hålla distans till det.  
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HR-medarbetare möts många gånger av samma typer av kriser hos individer som andra 

arbetare i människovårdande yrken gör, exempelvis kuratorer och sjukvårdspersonal. 

Däremot får dessa i respons annan typ av stöd, till exempel möjligheter till handledning. 

Utifrån detta resonemang frågar vi oss därför hur möjligheterna till hjälp vid hantering av 

känslomässigt utmanande situationer för HR-medarbetare egentligen bör se ut i framtiden. 

Deltagarna beskrev att det blir lättare att hantera känslomässigt utmanande situationer med 

erfarenhet, men en viktig fråga att ställa är vad som då händer med de HR-medarbetare som 

har kort eller begränsad erfarenhet. Eftersom en slutsats i resultatet är att 

erfarenheten påverkar vad som upplevs som känslomässigt utmanande eller inte, kan det 

stödet vara extra viktigt i början av karriären. Flertalet deltagare nämnde att många kollegor 

inte klarat av yrket, vilket gör att det borde finnas en ytterligare möjlighet till stöd för att 

förhindra sådan utgång. Vi anser att ytterligare stöd som till exempel professionell eller 

kollegial handledning kan behöva få en större roll framöver, inte minst för nyexaminerade 

eller individer som arbetar sina första år inom HR-yrket. Vi tycker att detta dels ger HR-

medarbetare möjligheten att få prata med någon utanför organisationen, men också för att 

kunna fånga upp eventuella symptom då någon känner för stor känslomässig belastning. 

Även om deltagarna i studien uttryck att stödet från kollegor räcker en lång väg, tycker vi 

ändå att frågan kring ytterligare stöd bör få större utrymme. Vi tycker att detta är nödvändigt 

då alla människor är olika och har olika typer av erfarenhet, personligheter och 

förutsättningar, vilket gör det nyttigt i preventivt syfte att komplettera med ytterligare stöd.  
 

Vi har med denna studie förstått att det är viktigt att kunna ventilera och prata av sig om 

svåra situationer för att på så sätt kunna hantera dem. Att i yrket ständigt möta känslomässigt 

utmanande situationer kan vara väldigt påfrestande, där HR-medarbetare till exempel måste 

ge stöd till en individ samtidigt som de måste behålla sin professionella roll och ha 

arbetsgivarens intresse i åtanke. Här finner vi en problematik i att HR inte får det 

organiserade stödet på arbetsplatserna som de, eller andra HR-medarbetare, utifrån resultatet 

många gånger skulle kunna behöva.  Det är inte alltid är lätt att handskas med människor i 

kris och de känslor som kan uppstå därefter och heller inte enkelt att erkänna när situationer 

blir för påfrestande. Detta kan ha att göra med föreställningen kring bagarens barn, vilka även 

deltagarna uttryckt. Denna föreställning i att då HR-medarbetare kan klara av att stödja andra, 

såväl chefer som medarbetare, och borde de därför även kunna stödja sig själva. Denna 

föreställning är någonting vi anser vara ogrundad och i värsta fallskadlig. Förvisso tror vi att 

det finns en god grundstomme hos HR-medarbetare i att vara reflektiv kring sitt eget och 
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andras välmående men det är inte alltid något som är självklart i alla situationer. Som 

människa är det inte lätt att upptäcka när någonting grubblats på för länge eller när 

utmattning närmar sig, vilket till exempel handledning eller ytterligare stöd skulle kunna 

förebygga. Vi är övertygade om att det ligger en viss tabu i att söka ytterligare hjälp i dagens 

prestationssamhälle, då vi tror att det finns en rädsla i att bedömas som svag eller att en 

individ ska behöva må riktigt dåligt för att det stödet ska anses vara nödvändigt. Vi tror 

därför att det är relevant att lyfta frågan i dagens HR-arbete och i alla fall uttala att stöd är 

okej att söka om en individ känner sig minsta osäker på om denne blir påverkad eller inte.  

 

Det kan därför vara som nämnt en vikt i att agera preventivt för HR-medarbetare i syfte att se 

till att HR-medarbetaren håller i längden och känner att möjligheter till avlastning är goda. En 

tanke skulle kunna vara att företag och organisationer utformar tydliga riktlinjer för HR-

medarbetare som hanterar känslomässiga situationer i arbetet. Riktlinjerna kan innebära att 

visa hur HR-medarbetare kan gå tillväga för att söka hjälp och vilka källor till stöd som finns 

att söka sig till. Anledningen till att vi tänker oss att utformandet av sådana riktlinjer kan vara 

till hjälp är både riktat till de som redan ventilerar känslor med sin omgivning men kanske 

främst för att i ett så tidigt stadium som möjligt fånga upp de som inte självt eller aktivt 

skulle söka hjälp. Då vi tänker oss att det ligger i vissa människors natur att inte söka hjälp 

eftersom det finns en rädsla för att dömas och att visa sig svag i det prestationssamhälle vi 

lever i, tror vi att det kan ses som ett misslyckande i att söka hjälp. Därför ger sådana 

riktlinjer inte minst en chans att fånga upp HR-medarbetare inte söker hjälp eller stöd innan 

påfrestningen riskerar att orsaka utbrändhet. Därför tror vi att det är av nytta för arbetsgivare 

att fundera på vilka möjligheter till reflektion och bearbetning som finns inom 

organisationen, istället för att förlita sig på att bagarnas barn klarar sig själva. Till exempel 

fundera på om inte handledning skulle vara nödvändigt, eller gruppsamtal där HR-

medarbetare får prata om vad som är jobbigt genom exempelvis debriefing. Vi anser att dessa 

hjälpmedel kan vara av stor vikt då det ger HR-medarbetaren möjlighet att komma i kontakt 

med utomstående som kan ge andra perspektiv, speciellt då vissa människor kan känna sig 

obekväma i att visa sig svaga inför chefer och kollegor. Vi tror även att kollegial handledning 

skulle kunna vara av stor vikt för HR-medarbetarna eftersom det kan bidra till mångsidigt 

lärande, där individer dels kan dela med sig av sina upplevelser och känslomässiga 

situationer, men också ta del av andras erfarenheter och problem.   
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Anledningen till att det finns så lite tidigare forskning kring området kan bero på att HR-

rollen har förändrats samtidigt som arbetsmarknaden utvecklas. Arbetsmarknaden har de 

senaste åren förändrats mycket vilket gör att människors kriser kan vara mer svårlösta än 

tidigare, vilket i sin tur bidrar till mer komplexa och svårlösta problem för HR-medarbetare. 

När arbetsmarknaden är mer komplicerad innebär det därmed en större komplexitet i att 

inneha rollen som HR-medarbetare, både när det gäller det strategiska arbetet och i att möta 

krav och hantera anställda. Det är kanske därför HR-arbetet inte är lika uttalat att det ska 

inneha situationer som är känslomässigt utmanade. Detta kan ha gjort att organisationer 

kanske inte hunnit uppmärksamma förändringen av HR och inte heller ansett att det är 

relevant och nödvändigt att föra diskussioner kring HR-medarbetares välmående, stöd och 

möjligheter till avlastning. I och med detta ser vi en öppning till diskussion kring hur HR-

medarbetares möjligheter till stöd på arbetsplatsen, förutom i den egna HR-funktionen. 
 

Till sist anser vi att en viktig lärdom från denna studie är vikten av att kunna gå in i en 

professionell roll för att kunna hantera svårigheter i vardagen. Denna roll medförde enligt 

deltagarna i många fall en möjlighet att kunna lämna arbetet på jobbet och på så sätt kunna 

särskilja mellan arbete från privatliv. Detta var också någonting som de flesta av deltagarna 

hade som råd till nyblivna studenter som skall börja arbeta med HR-frågor. Människor har 

olika personligheter som gör att vissa kan ha svårt att koppla bort svåra situationer som de 

kommer i kontakt med, vilket gör det nödvändigt att se till att alla HR-medarbetare klarar av 

att skilja på privatliv och arbete. Slutligen tycker vi därmed att extra stöd för HR-

medarbetare, speciellt i början av karriären, är någonting som fortsättningsvis bör diskuteras 

och lyftas fram. 

Metoddiskussion 
Uppsatsens syfte har varit att få en djupare förståelse för HR-medarbetares upplevelser av 

känslomässigt utmanande situationer och hanteringen av dessa. Vi anser att detta syfte har 

besvarats i uppsatsen. Däremot anser vi i efterhand att det hade kunnat bli ett mer intressant 

resultat om såväl befattning som beskrivning av yrke hade inkluderats som en jämförelse i 

resultatet. Med resultatet i hand ser vi att det kan skilja sig mycket åt kring vilka uppdrag 

HR-medarbetare arbetar inom och därmed vilka typer av situationer de ställs inför. Detta kan 

även ha påverkat resultatet i det urval vi haft, då resultatet kunde sett annorlunda ut om vi 

preciserat oss till en viss typ av HR-medarbetare, inom ett visst typ av område.  
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Vi inser även i efterhand att begreppet känslomässigt utmanande är relativt komplext, då det 

är svårt att skilja på vad som är känslomässigt utmanande respektive vad som är psykiskt 

påfrestande. Begreppet kan ha gjort deltagarna förvirrade då de ibland pratat om situationer 

som är svåra, utmanande eller jobbiga. Det är därmed svårt att urskilja vad som är 

känslomässigt utmanande och vad som är svårt, utmanande eller jobbigt. Därmed kan vissa 

uttalanden inte helt härledas till vad som är känslomässigt utmanande, men heller inte 

uteslutas därifrån. Vi tror att alla dessa aspekter inkluderas i begreppet, vilket gör att vi även 

inkluderat detta i resultatet. 

 

I efterhand anser vi att antalet deltagare hade kunnat reduceras med två deltagare för att på så 

sätt kunna fokusera mer ingående på materialet. Vi har haft vissa svårigheter att få en 

överblick över materialet då det blivit väldigt stort och det har krävt väldigt mycket av oss. 

Det har därför inte varit helt lätt att urskilja deltagarnas svar på vad som är känslomässigt 

utmanande situationer. Vid transkriberingen insåg vi att vi ibland ställt riktade, direkta och 

slutna frågor, vilket kan ha påverkats av vår förförståelse, eller tron på vad vi tänkt oss att 

svaret skulle bli. Under intervjuerna har vi ibland glömt bort att hålla oss till syftet eftersom 

att intresset för personerna och deras arbeten ibland har tagit över. Det är lätt att hamna på 

sidospår och fastna på frågor som inte direkt relateras till syftet, då vi några gånger ansett att 

intervjupersonen varit inne på ett spår vi själva funnit intressant. Vi ser därmed att vår egen 

nyfikenhet kring HR-yrket och dess känslomässigt utmanande situationer kan ha påverkat hur 

väl vi lyckats hålla oss till frågeställningarna. Detta har bidragit till en tidsåtgång som kan ha 

fått studiens kvalité att påverkas, men likväl är detta något vi försökt återgälda under tiden 

genom att gå tillbaka till materialet för att se att vi uppfattat utsagorna på rätt sätt.  

 

Trots att intervjumallen har varit till stor hjälp och att de övergripande frågeställningarna har 

varit i fokus, hade intervjumallen kunnat förbättras ytterligare. Detta genom att reducera ett 

antal frågor och beskriva dem tydligare. Detta skulle kunna ha gjorts genom att vi preciserat 

och centrerat intervjumallen mer till undersökningens frågeställningar och syfte. 

 

Vi anser likväl att vår studie har bidragit till en förståelse och problematisering av dagens 

HR-arbete samt hur HR-medarbetare upplever känslomässigt utmanande situationer i yrket. 

Vi har förhoppningen att denna studie är intressant för såväl nyexaminerade 

personalvetarstudenter som personer som redan arbetar inom HR-yrket.  
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Framtida forskning 
För framtida forskning hade det varit intressant att undersöka om det finns någon skillnad i 

hur män och kvinnor upplever känslomässigt utmanande situationer. Vi tror även att det hade 

varit intressant att undersöka om det skiljer sig i hur personer med olika erfarenheter inom 

HR upplever känslomässigt utmanande situationer. Förslagsvis hade en jämförelse varit 

intressant mellan nyexaminerade personalvetare och HR-medarbetare som arbetat till 

exempel 10 år, för att se om deras upplevelser kring känslomässigt utmanande situationer 

skiljer sig åt. Det skulle dessutom vara intressant att genom en longitudinell studie undersöka 

förändringen av känslomässigt utmanande situationer över tid hos ett antal deltagare, för att 

se hur situationer förändras hos deltagarna och vad det är som gör att de förändras. Vi anser 

även att en studie som jämför HR-chefer och HR-medarbetares syn på känslomässigt 

utmanande situationer hade varit av intresse.  
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Bilaga 1. Beskrivning av deltagare                                
Nedan presenteras en kort beskrivning av deltagarna. Namnen är fiktiva i syfte att hålla 

deltagarna anonyma. Beskrivning av deltagarna är tämligen begränsad dels i syfte att behålla 

utlovad anonymitet och dels då vi anser att ytterligare ingående detaljer kring deltagarna inte 

är relevanta i för syftet i denna studie. 

 

Deltagare 1: Anja Andersson har jobbat med HR i 25 år och arbetar på nuvarande arbetsplats 

med kompetensförsörjning och rehabilitering. På Anjas avdelning arbetar strax under 10 HR-

medarbetare. 

Deltagare 2: Berit Bertilsson har jobbat med HR i 14 år. Berit arbetar med ledarstöd och 

utvecklingsfrågor och ingår en HR-avdelning med strax över 10 personer. 

Deltagare 3: Carl Carlsson har jobbat med HR i 7 år, han innehar chefsposition på en HR-

avdelning med färre än fem personer. 

Deltagare 4: Doris Davidsson har jobbat med HR i 30 år och jobbar med att utveckla och 

driva psykosociala arbetsmiljöfrågor. Hon ingår i en HR-avdelning med strax över 10 

personer. 

Deltagare 5: Eva Eriksson har arbetet med HR i 13 år. Evas arbetsuppgifter innefattar 

rehabilitering, rekrytering, förhandling, utbildning och administrativa delar. På hennes HR-

avdelning är strax under fem personer. 

Deltagare 6: Fredrik Fredriksson har arbetat med HR i 16 år. Fredrik har huvudansvar för 

HR-processer, förhandlingar, MBL, rekryteringar och bemanning. Han är ensam anställd på 

HR. 

Deltagare 7: Gerd Gustavsson har arbetat med HR i sju år. Gerd arbetar med rekrytering, 

kompetensförsörjning, ledarutveckling och utredningsuppdrag. Gerd ingår i en 

personalavdelning med cirka fem medarbetare. 
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Bilaga 2. Intervjumall 
 
• Vilken befattning har du? 
• Hur många är ni som arbetar med HR på din organisation? 
• Hur länge har du arbetat här? 
• Vilka är dina arbetsuppgifter? 
• Vad har du arbetat med innan? 

◦ Vilken utbildning har du? 
• Hur länge har du arbetat med HR? 
• Hur trivs du med att arbeta som HR-medarbetare? 
• Hur upplever du att organisationen och övriga kollegor upplever din roll som HR-

medarbetare? 
1.     Vad upplevs som känslomässigt utmanande med att vara HR-medarbetare? 
·  Vad är en känslomässigt utmanande situation för dig? 
• Vilka situationer upplever du som känslomässigt jobbiga eller svåra av någon anledning? 

◦ Varför är dessa situationer utmanande? 
·  Vilka moment i arbetet är känslomässigt utmanande/svåra för dig? 
·        Hur har du känt efter en känslomässigt utmanande situation? 
• Har känslomässigt utmanande situationer påverkat dig psykiskt eller fysiskt? 

◦ Om ja, hur har de påverkat dig? 
• På vilket sätt brukar du förbereda dig på känslomässigt utmanande situationer? 
• Upplever du att känslomässigt utmanande situationer blir lättare eller svårare att hantera 

med tiden? 
◦ Varför tror du att det är så? 

• Tycker du att det har blivit fler eller färre känslomässigt utmanande situationer över 
tid? 

• Hur gör du för att hantera känslomässigt utmanande situationer? 
•    Erbjuder organisationen möjligheter att göra det lättare för dig vid utmanande 

situationer?      
◦  Om ja, hur? 

2. Hur bearbetar/hanterar HR-medarbetare känslomässigt utmanande situationer? 
• Hur bearbetar du känslomässigt utmanande situationer? 
• Vilka möjligheter erbjuder organisationen dig för att bearbeta känslomässigt utmanande 

situationer? 
◦ Hur har du fått möjlighet att bearbeta känslomässigt utmanande situationer inom 

ramen för arbetstid? 
◦ Om organisationen inte erbjuder möjlighet till bearbetning, varför tror du att de 

inte gör det? 
◦ Om organisationen erbjuder möjlighet – hur tror du att det kommer sig? 

• Anser du att du får de möjligheter du behöver för att bearbeta och hantera känslomässigt 
utmanande situationer? 

·    Vilka typer av stöd skulle du önska dig från arbetsplatsen ytterligare för att hantera 
känslomässigt utmanande situationer? 

• Hur bearbetar du känslomässigt utmanande situationer på arbetet förutom de resurser 
organisationen formellt kan erbjuda dig? 

• Hur känns det för dig när du kommer hem och under dagen haft, en känslomässigt 
utmanande situation? 

• Använder du några metoder utanför arbetet för att bearbeta känslomässigt utmanande 
situationer? 

◦ Kan du ge exempel? 
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• Vilket stöd får du utanför arbetsplatsen? Av vem? 
· Vilka typer av stöd skulle du önska dig utanför arbetsplatsen för att hantera situationer 

ytterligare? 
Avslutande fråga: 
• Hur skulle du beskriva HR-arbetet för en nyexaminerad personalvetarstudent? 
· Vilka råd skulle du ge nyexaminerade för att förbereda sig inför och hantera känslomässigt 

utmanande situationer? 
Summera ihop och kom ihåg att tacka. 
Fråga sedan om vi får kontakta om vi har någon ytterligare fråga.  
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Bilaga 3. Introduktionsmail 
          
Hej! 

Vi heter Sebastian och Lina och läser sjätte terminen på Personalvetarprogrammet vid Umeå 
Universitet. 

Anledningen till att vi kontaktar er är att vi i skrivande stund håller på med vårt 
examensarbete och eftersöker HR-medarbetare i Umeå som kan tänka sig att delta i en 
intervjustudie. Syftet med studien är att undersöka vilka situationer i arbetet HR-medarbetare 
upplever som känslomässigt utmanande och hur man bearbetar och hanterar dessa situationer. 

Intervjun beräknas ta ungefär en timma. Studien är naturligtvis anonym, både gällande 
organisation och HR-medarbetare. 

Finns det intresse för en HR-medarbetare i er organisation att delta i studien? 

Vi ser gärna att intervjun sker under nästa vecka (15/4-19/4), men är givetvis flexibla om 
detta inte skulle passa. 

Tacksam för svar! 

Med vänlig hälsning, 

Sebastian Eyre och Lina Forsberg 

sebastianeyre@hotmail.com 

forsberg.lina@hotmail.com 
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Bilaga 4. Introduktionsmail med tematisering 
Hej xx! 

Tack så mycket för att du vill ställa upp i vår intervjustudie! 

För att få ut lite mer av intervjun tänkte vi nu skicka några teman du kan fundera på tills vi 
ses. 

Tänk tillbaka på din roll som HR-medarbetare och dina upplevelser kring känslomässigt 
utmanande situationer som du varit med om och varför de varit utmanande. Med 
känslomässigt utmanande situationer menar vi situationer som av någon anledning varit 
jobbiga för dig och som du blivit känslomässigt brydd av. 

Vidare vill vi att du funderar på hur du hanterat och bearbetat dessa situationer, både privat 
och i arbetet. Vi tänker då även att du kan fundera på om du använt dig av strategier eller 
metoder på företaget och/eller metoder du använt dig av privat. 

Vi vill återigen poängtera att intervjun är helt anonym, då vi i vår rapport endast avser att 
benämna varje deltagare med bokstäver. Det innebär alltså att varken du eller din 
organisation kommer att namnges. Anledningen till detta är att vi intresserade av vilka 
situationer kan upplevas som känslomässigt utmanande. Vi är alltså intresserade av just dina 
upplevelser som HR-medarbetare. 

Intervjun beräknas som nämnt ungefär en timma. För oss vore det en fördel att få spela in 
samtalet. Det är endast vi som kommer att ta del av det materialet vilket alltså kommer att 
vara konfidentiellt. Detta kräver såklart ditt medgivande, vilket vi kommer fråga om när vi 
ses. 

Har du ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta oss. 

Vi ser fram emot vårt möte! 

Med vänliga hälsningar, 

Sebastian och Lina 

sebastianeyre@hotmail.com 

forsberg.lina@hotmail.com 

Kontaktuppgifter handledare, Umeå Universitet:  

Charlott Nyman, charlott.nyman@soc.umu.se 


