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HR-PERSONERS UPPLEVELSER AV SOCIALA OCH YRKESMÄSSIGA NÄTVERK 

SAMT TUNGA ARBETSSITUATIONER

 

 

Emelie Berglund  

 

Personer som arbetar med Human Resources (HR) hanterar processer 

av olika slag och agerar som stöd för chefer och medarbetare. HR-

personer kan i sin tur också behöva stöd i sitt arbete. Arbetet är brett 

och ett sätt att utbyta erfarenhet är att använda sig av sina nätverk. 

Denna studie är en beskrivning av hur HR-personer upplever nätverk 

samt tunga arbetssituationer. Resultatet baserades på sex 

semistrukturerade djupintervjuer med fem personer. Dessa tolkades i 

enlighet med en induktiv tematisk analys. Temat nätverk innehåller en 

beskrivning av hur den enskilda individen använder sociala och 

yrkesmässa nätverk för att underlätta och även få stöd i sitt dagliga 

arbete. Temat tunga arbetssituationer innehåller en beskrivning av 

negativa förändringar samt psykiskt påfrestande händelser som HR-

personer fått ta del av samt vilka stödpersoner som varit värdefulla. 

Nätverk är betydelsefullt beroende på erfarenhet och kontext. I tunga 

arbetssituationer är erfarenhet och stöd avgörande.  

 

Att arbeta på en Human Resource-avdelning (HR-avdelning) innebär hantering av 

personalfrågor och olika problem som uppstår inom organisationen. Mycket av 

informationen är sekretessbelagd och de har ibland få personer att vända sig till. Arbetet 

kan ibland vara betungande och de kan själva behöva någon att ventilera med. HR är ett 

brett område som utvecklas hela tiden. Därför behövs ofta andras spetskompetenser för 

att klara av det dagliga arbetet. Det behövs mer forskning om hur betydelsefullt nätverk 

är för HR-personer för att kunna utveckla nätverken och förbättra HR-arbetet i 

organisationer. Det behövs också djupare kunskap om hur HR-personer hanterar tunga 

arbetssituationer för att de i framtiden ska kunna vara mer förberedda inför dessa samt 

förbättra tillvägagångssättet i dessa situationer.  

 

Fram till mitten av 1980-talet var benämningen för personalarbete 

personaladministration (PA) vanligt. Sedan övergick det till begreppet Human 

Resources (HR) men båda termerna förekommer i dag. Termerna har samma innebörd 

men det finns flera anledningar till varför termen HR blivit mer aktuell. En anledning 

var att det skedde ett ökat utbyte i frågor om personalarbetet internationellt. En annan 

anledning var att under 1980-talets första del skedde det även ett fokusskifte i 

arbetslivet, från fokus på den inre effektiviteten till fokus på omvärlden. Det innebar en 

tydlig perspektivförskjutning för personalfrågor; nu skulle dessa hanteras utifrån ett 

ledningsperspektiv (Granberg, 2004). 

 

På 1980-talet började även HRM (Human Resource Management) bli mer populärt och 

särskildes från HR genom att HRM betraktade mer långsiktiga strategiska frågor som 
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handlade om att maximera den organisatoriska integrationen, de anställdas engagemang 

och arbetets flexibilitet. Dessa frågor skulle tillhöra de huvudsakliga 

ledningsaktiviteterna och avskiljas från personaladministratörerna (Eriksson-Zetterquist, 

Kalling & Styhre, 2005). Michael Armstrong (1999) definierar HRM som ”Human 

Resource Management is a strategic and coherent approach to the management of an 

organization’s most valued assets – the people working there who individually and 

collectively contribute to the achievement of its goals” (sid. 3). 

 

Enligt Granberg (2004) har personaladministration funnits länge, men ett mer medvetet 

intresse och systematiskt arbete med att lösa personalfrågor växte fram först långt in på 

1900-talet. Detta hänger samman med samhällets syn på arbetskraften. Långt in på 

1900-talet hade arbetsgivaren övertaget och stöddes av lagstiftningen och kyrkan. Det 

ansågs som en självklar rätt att förvalta sina egna resurser, inklusive arbetskraften. Inte 

förrän under 1970-talet började man få en helhetssyn på människan i företaget. De 

ekonomiska, tekniska och personaladministrativa delarna hängde ihop och var gjorda 

för att resurserna skulle kunna utnyttjas. Det är människorna som är förutsättningen och 

som gör systemen levande (Granberg, 2004). Genom att betrakta de anställda som en 

resurs och göra deras arbete till en utmaning skulle det motivera de anställda till att 

arbeta hängivet för att uppfylla företagets mål. Grundidén inom dagens HRM är att 

ledningen och de anställda ska ha goda relationer, så att harmoni existerar på alla nivåer. 

Detta ska leda till att de anställda ska må bättre och organisationen ska då blir mer 

effektiv (Eriksson-Zetterquist et al., 2005). 

 

Nätverk 

Att arbeta på en HR-avdelning innebär ofta att man är ensam i sin roll (Restadh, 2008). 

HR är ett brett område och det utvecklas hela tiden. Därför behövs ofta andras 

kompetens inom olika ämnesområden för att kunna lösa ett problem som uppstått i en 

speciell arbetssituation. Olika situationer föder även olika behov vilket innebär att man 

behöver vända sig till olika nätverk beroende på ämnets karaktär (Hansson, 2008). 

Enligt Morris och Calamai (2009) bör HR-arbetet bli mer dynamiskt och HR-chefer bör 

förnya och återanpassa sin praxis i hela organisationen på ett sätt som fokuserar på 

samordnade nätverk mellan utspridda HR-chefer både globalt och lokalt.  

 

Nätverk är ett vitt begrepp och definieras på olika sätt. Alm (1996) definierar nätverk 

som en uppsättning relationer mellan människor. Katz, Lazer, Arrow och Contractor 

(2004) har en liknande definition. De ser nätverk som en sammansättning av individer 

som samspelar med varandra där det finns många olika anknytningar, till exempel 

kommunikationsrelationer (vem ger information eller råd till vem) och emotionella 

relationer (vem går att lita på). Nätverk är multikomplext och aktörerna delar fler 

anknytningar enligt Katz et al., (2004). Alm (1996) skiljer mellan personliga nätverk 

och organiserade nätverk medan Drake och Solberg (1996) skiljer mellan sociala och 

yrkesmässiga nätverk. Föreliggande studie fokuserar främst på Drake och Solbergs 

definition. Det sociala nätverket syftar till kontakten personen har med andra människor 

utifrån ett socialt ändamål och består av informella relationer mellan människor som 

interagerar regelbundet med varandra (Fyrand, 1994, refererad i Drake & Solberg, 

1996). Individerna i ens sociala nätverk utgör en resurs, både privat och professionellt. 

Detta nätverk är källan till stabilitet enligt Alm (1996). Det yrkesmässiga nätverket 

består av personer som besitter en speciell yrkeskompetens och dessa kontaktas främst 



3 

 

för det yrkesmässiga innehållet. Det kan till exempel vara en kontakt för att lösa ett 

yrkesmässigt problem eller för att utveckla ens egna eller avdelningens yrkeskompetens 

(Drake & Solberg, 1996). I denna studie förknippas nätverksbegreppet med det nätverk 

vi använder och lär oss av i arbetslivet.  

 

Enligt Drake och Solberg (1996) kan det dessutom i sociala och yrkesmässiga nätverk 

urskiljas två begreppspar; informella-formella och interna-externa vilka beskriver var vi 

finner kontaktpersonerna. Om en ledare använder sig av personer inom organisationen 

tvärs igenom den formella strukturen så använder denna sig av det informella interna 

nätverket. Det formella interna nätverket är då istället vissa människor i en 

organisationsstruktur ska kontaktas om det uppstår ett problem av social eller 

yrkesmässig karaktär. Det kan exempelvis vara personalavdelning, stödfunktioner, 

fackförening, företagshälsovård eller de egna cheferna. Vidare menar Drake och 

Solberg (1996) att de som inte arbetar på samma företag som personen men som den 

känner i sitt privata, sociala eller yrkesmässiga nätverk, tillhör det informella externa 

nätverket. Kontakten med dessa personer kan gälla arbetsrelaterade problem, som denne 

ställs inför och som denne i första hand inte vill diskutera med en kollega. De formella 

externa nätverken är ett bestämt forum, en organisation eller enstaka personer som 

existerar utanför organisationen. Kontakten som knyts utanför företaget är oftast 

frivillig och hjälpen eller stödet som ges betalar man för, exempelvis en konsultfirma 

som anlitas för att lära de anställda att samarbeta (Drake & Solberg, 1996).  

 

Kvinnor medverkar i nätverk för att få en stor och betydelsefull bekantskapskrets, kunna 

ge och ta emot stöd av varandra samt även hjälpa varandra fram inom organisationer. 

Genom det yrkesmässiga nätverket kan arbetsrelaterade problem lösas eller bidra till att 

utveckla personlig kompetens eller företagets yrkeskompetens. Att ingå i olika nätverk 

skapar trygghet och leder till acceptans för andras avvikande åsikter och olikheter i att 

tänka (Drake & Solberg, 1996).  

 

För att alla i nätverket ska ha nytta av varandra bygger dessa även på ömsesidighet 

(Alm, 1996; Molm, Schaeffer och Collett, 2007). Ömsesidighet sker indirekt i ett 

nätverk, det vill säga där mottagaren inte ger direkt tillbaka till givaren men till en 

annan aktör i den sociala cirkeln (Molm et.al., 2007). Genom denna ömsesidighet, det 

vill säga att dela med sig av sin kunskap, möjliggörs att människor kan få tillgång till 

relevant explicit och tyst kunskap från en bredare utsträckning av källor (Yang & Chen, 

2007). Hur bra och hur fort detta går baseras på hur effektivt denna kunskap kan delas 

mellan olika människor. Enligt Yang och Chen (2007) är människors kreativitet 

resultatet av interaktionen och samarbetet med andra individer i samhället. Kreativitet är 

en social aktivitet som innefattar den kollektiva kunskapen och väsentliga 

samarbetspartners. Att hitta kunskap och hitta samarbetspartners är två viktiga stöd för 

att få delad kunskap (Fischer et al., 2005 refererad i Yang & Chen, 2007) 

 

Sociala nätverk är något människor behöver för att få lyckad framgång i sitt arbete 

enligt Parise (2007). Även om nyanställda och ledare har god förståelse för sin 

arbetsbeskrivning och den kunnighet som erfordras i arbetet, så saknar många 

personliga nätverk eller relationer som behövs i arbetets kontext. Personer som finns i 

ens nätverk och de typer av kompetenser som är tillgängliga är bra inlärningsverktyg för 

coachning och arbetsplanering (Parise, 2007). En viktig faktor för anställdas framgång i 
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arbetet är dennes tillgång till arbetsrelaterad rådgivning och organisatorisk information 

genom sina sociala nätverk enligt Seibert, Kraimer och Liden (2001). Resultatet av 

deras studie (Seibert et al., 2001) visar specifikt på att både svaga anknytningar och 

graden av strukturella hål i en persons nätverk har effekt på graden av sociala 

informationsresurser. Zagenczyk och Murells (2009) studie visade att ge råd och att ta 

emot råd är viktigt inom organisationer då de är relaterade till attityder inom 

organisationen. Vidare menar sistnämnda författare även att sociala 

nätverksanknytningar är relaterade till arbetssammanhållning genom anställdas 

engagemang i arbetet. 

 

Tunga arbetssituationer 

I lågkonjunkturers fotspår är det inte ovanligt med bland annat omorganiseringar och 

nedskärningar, både av personal och av personalförmåner (Granberg, 2004). Hanssons 

(2008) studie visade på att förändringar i organisationen som ska genomföras och som 

uppfattas som negativt av de anställda upplevs som tungt av HR-personer. Tunga 

arbetssituationer har psykologiska effekter på individer som exempelvis frustration, 

depression och fientlighet (Beehr et al., 2000; Cox-Fuenzalida, 2007; Shaw & Weekely, 

1985, refererade i Hauck, Snyder & Cox-Fuenzalida, 2008). Socialt stöd har en direkt 

effekt på graden av ansträngning eller grad av stress, som upplevs av en individ enligt 

Hauck et al., (2008). Socialt stöd är en bred term och inkluderar enligt Helgesson (2003) 

de positivt stödjande sätt som olika människor beter sig på i en social miljö. Fisher 

(1985) definierar social support som relationer (t.ex. med livskamrat, medarbetare eller 

chefer) som ger emotionell rekreation i hanteringen av stressfyllda situationer. Vidare 

menar Fisher (1985) att socialt stöd från kollegor och chefer på arbetet är viktigt då vi 

presterar bättre och tenderar att vara mer nöjda med än utan detta stöd. Det är dock 

viktigt att förtjäna detta stöd genom att visa tecken på hängivenhet, tillfredställelse och 

potential att prestera bra gentemot organisationen (Fisher, 1985). Stöd från chefer och 

medarbetare är även viktigt för att minska risken för stress och för utbrändhet (Ray & 

Miller, 1994). Vad som dock inte är känt enligt Ray och Miller (1994) är i vilken 

utsträckning stödet inom organisationen möjligtvis kan vara källan till den upplevda 

stressen. 

 

Människor som har en make/maka, vänner och familjemedlemmar som tillför 

psykologiska och materiella resurser har bättre hälsa än de som har mindre stöttande 

sociala relationer (Broadhead et al., 1983; Leavy, 1983; Mitchell, Billings & Moos, 

1982, refererade i Cohen & Wills, 1985). Enligt Cohen och Wills (1985) förser sociala 

nätverk personer med regelbundna positiva upplevelser och en uppsättning stabila, 

socialt belönade roller i samhället. Denna typ av stöd kan vara relaterat till en persons 

allmänna välbefinnande eftersom det ger positiva känslor, en känsla av förutsägbarhet 

och stabilitet i ens livssituation och en erkännande självkänsla. Det finns fyra resurser 

som ger stöd på olika sätt. Den första resursen innebär uppskattningsstöd, den andra 

innebär att man ska få informationsstöd som hjälper en att hantera problem som uppstår. 

Den tredje resursen innebär social gemenskap genom avkoppling tillsammans med 

vänner och den fjärde resursen innebär att få instrumentellt stöd som är villkoret för 

finansiell hjälp, materiella resurser samt service (Cohen & Wills, 1985).  
 

Då HR-personer ofta ställs inför svåra uppgifter som uppsägningar och 

omorganiseringar kan de själva vara i behov av stöd och coachning i sitt arbete. Då kan 
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en debriefingpartner vara bra i form av handledning och vägledning (Hansson, 2008). 

Individer som har varit utsatta för en onormal påfrestande händelse måste få prata om 

det med andra personer; en metod för detta är debriefing (Elhai & Reyes, 2004). Målet 

med denna metod är att reducera de stressfaktorer som händelsen gett upphov till och 

påskynda återhämtningsprocessen. Ju tidigare åtgärder i form av psykologisk 

bearbetning sätts in efter en påfrestande händelse, desto lägre är risken att varaktiga 

psykiska besvär utvecklas (Andersson, Larsson & Tedfelt, 1998). 

 

Syfte 

Syftet med föreliggande undersökning var att beskriva två fenomen, dels hur HR- 

personer upplevde nätverk, dels hur HR-personer upplevde tunga arbetssituationer. 

Frågeställningen var: Hur upplever HR-personer nätverk samt tunga arbetssituationer? 

 

 

Metod 

 

Föreliggande uppsats avser att utvidga och fördjupa den övningsuppsats, som jag i 

oktober månad 2009 skrev tillsammans med Christine Malmer. Den metod som 

användes var semistrukturerade djupintervjuer. Valet av metod grundade sig i att få ta 

del av respondenternas upplevelser, känslor och tankar (Langemar, 2008) kring de två 

fenomenen nätverk och tunga arbetssituationer samt att få relevant och tillförlitlig 

information. 

 

Deltagare 

I studien deltog fem personer som var verksamma inom HR i olika branscher. 

Kriterierna i urvalsförfarandet var att man skulle vara kvinna och för närvarande skulle 

arbeta med HR. Författaren kontaktade dessa personer genom hennes personliga 

nätverk. Deltagarna, som valdes ut, arbetade på olika bolag och hade olika erfarenhet 

inom HR vilket kunde ge möjlighet till vidare perspektiv samt förhoppningsvis erhålla 

fler kvalitéer. Dessa personer kontaktades via e-post i form av ett introduktionsbrev som 

kort beskrev undersökningens syfte, etiska förhållningsregler samt hur lång tid 

intervjuerna beräknades ta. Respondenterna blev lovade ett exemplar av den färdiga C-

uppsatsen. Samtliga deltagare ville gärna ställa upp och delta i studien och tider för 

intervjuerna bokades in.  

 

De medverkande var fem kvinnor i åldrarna 33-53 år.  Fyra kvinnor arbetade inom den 

privata sektorn och en kvinna inom den statliga sektorn. Den första respondenten befann 

sig på ett nordiskt huvudkontor, med cirka 120 anställda, i Stockholms närområde. På 

företaget innehade personen en befattning som HR-specialist med personalansvar och 

hade arbetat där sedan 1,5 år tillbaka. Hon hade en examen i ekonomi samt läst 

fristående kurser inom HR, men hade ingen tidigare erfarenhet inom HR. Den andre 

respondenten innehade en befattning som HR-assistent på ett företag med cirka 60 

anställda som var beläget i centrala Stockholm. Hon hade varit verksam på företaget i 

ett år men hade även tidigare arbetat på systerbolaget i ett år. Respondenten hade en 

examen från PAO-programmet. Den tredje respondenten var HR-chef på ett företag 

över 18 personer och arbetade även som HR-konsult externt ute hos kunder med lön- 

och personalfrågor. Företaget var verksamt inom ekonomi, lön och HR. Hon hade 

arbetat på företaget i två år och hade erfarenhet av HR-arbete sedan 15 år tillbaka. 
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Förutom en ekonomiexamen hade hon gått ett flertal fristående kurser inom HR. 

Företaget var beläget i centrala Stockholm. Den fjärde respondenten arbetade som HR-

chef över 500 anställda på ett företag i Stockholms ytterområde. Hon hade varit 

verksam på företaget i 9 år och tidigare arbetat med personal och ekonomi. I grunden 

hade hon en personalchefsutbildning, en fristående kurs i personalarbete, en 

HR/ekonom- utbildning samt en projektledarutbildning. Den femte respondenten 

arbetade som HR-chef på ett företag över 290 anställda. Företaget var beläget i 

Stockholms närområde. Hon hade arbetat med HR sedan 6 år tillbaka och förutom en 

civilekonomexamen hade hon gått fristående kurser inom HR.  

 

Datainsamling 

En semistrukturerad intervjumall användes i form av några få teman med olika tänkbara 

frågor (se bilaga 1 och 2).  De semistrukturerade intervjumallarna som användes gjorde 

det möjligt att anpassa och utveckla frågorna beroende på hur intervjun utvecklade sig 

(Langemar, 2008). Syftet med djupintervjun var att respondenterna skulle dela med sig 

av sina erfarenheter och upplevelser kring ämnena. An detta skäl var det viktigt att ha 

övergripande frågor i intervjumallen för att kunna gå ner på djupet och fritt forma 

frågorna utefter respondenternas svar. Djupintervjuerna med respondenterna 

genomfördes i ett mötesrum på respektive deltagares arbetsplatser. Tiden för 

intervjuerna varade mellan 40 minuter och 1 timme och 50 minuter. Intervjuerna 

genomfördes under tre veckors tid.  

 

Intervjuerna spelades in på band för att sedan kunna transkriberas ordagrant. Dessa 

inleddes med en introduktion av intervjuaren och syftet med studien presenterades. 

Sedan informerades respondenterna om tiden för intervjun, att den bandades, hur data 

skulle bearbetas samt etiska förhållningsregler som att det var konfidentiellt och 

frivilligt att delta. Respondenterna fick även information om att de skulle få godkänna 

transkriberingen innan data analyserades. Detta för att respondenten skulle få en chans 

att kommentera något som denne ansåg vara för personligt eller för identifierbart med 

företaget eller dess anställda. Intervjuerna fortsatte sedan med att respondenterna fick 

beskriva sina upplevelser, känslor och tankar omkring de två fenomenen nätverk och 

tunga arbetssituationer. Intervjuguiden byggdes på att få berättande och konkreta 

exempel på hur HR-personer upplever nätverk i olika arbetssituationer samt hur de 

upplever tunga arbetssituationer.  

 

Föreliggande uppsats grundar sig på totalt sex intervjuer. Fyra intervjuer genomfördes 

under övningsuppsatsen och berörde enbart temat nätverk (se bilaga 1). I föreliggande 

uppsats utfördes två intervjuer som berörde enbart temat tunga arbetssituationer (se 

bilaga 2). Totalt deltog fem respondenter i studien. En respondent intervjuades vid två 

tillfällen, dels under övningsuppsatsen kring temat nätverk, dels under föreliggande 

uppsats kring temat tunga arbetssituationer.  

 

Förkunskaper 

Författarens grundkunskaper i intervjumetodik grundar sig i en 7,5 poängskurs som hon 

läste våren 2009 på Psykologiska institutionen vid Stockholms Universitet. Denna kurs 

gav erfarenheter som sedan kunde tillämpas även i övningsuppsatsen som föreliggande 

studie grundar sig i. Författaren har även erfarenhet av att intervjua genom sitt 

extraarbete samt genom tidigare genomförda kvalitativa intervjuer i andra kurser på 
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PAO-programmet. Intresset för ämnet uppkom genom författarens extraarbete som 

personalassistent då hon fått insikt i det egentliga HR-arbetet och då fått förståelse för 

behovet av nätverk i olika arbetssituationer. Genom intervjuerna i övningsuppsatsen 

utvecklades intresset för tunga arbetssituationer som formade ett nytt tema. 

Föreliggande studie grundar sig i övningsuppsatsen men har även utvecklat ämnet tunga 

arbetssituationer. Författaren hade förförståelse inom ämnet genom övningsuppsatsen. 

Bortsett från denna, lästes största delen av litteraturen efter analysen.  

 

Analys 

Författaren transkriberade fyra intervjuer. Studiekamraten i övningsuppsatsen 

transkriberade två. Intervjuerna transkriberades ordagrant med pauser, betoningar och 

skratt. Då föreliggande uppsats hade ett riktat fokus på temana nätverk och tunga 

arbetssituationer kan analysmetoden i huvudsak betraktas som deduktiv-induktiv 

tematisk.  Frågeställningen var dock relativt öppen och utgick inte från förutbestämda 

teman, därför följde analysprocessen Hayes (2000) vilket innebär att teman arbetades 

fram utifrån det insamlade materialet. 

 

Alla sex transkriberingar lästes igenom ett flertal gånger tills en helhet i texten erhållits. 

Därefter markerades nyckelord i kanten och citat som var relevanta för ämnena nätverk 

och tunga arbetssituationer. Vidare sorterades dessa nyckelord och citat in i preliminära 

underteman. Efter detta gick författaren igenom transkriptionerna ett flertal gånger till 

för att få nya perspektiv, tankar och idéer kring nyckelord, citat och teman. All text som 

hörde till respektive undertema plockades ut. Därefter sammanfattades materialet under 

respektive tema med nya rubriker, egna ord och relevanta citat från respondenterna. 

Varje undertema fick sedan en slutlig benämning som representerade innehållet väl.  

 

Föreliggande C-uppsats har som tidigare nämnts sin utgångspunkt i övningsuppsatsen 

som skrevs hösten 2009. Där hade resultatdelen om nätverk analyserats enligt en 

induktiv tematisk analys (Langemar, 2008) men hade sina brister i form av 

upprepningar och kunde komprimeras. Därför strukturerades den om. Detta gjordes på 

följande sätt: Fem teman valdes ut ur materialet från övningsuppsatsen och alla teman 

fick varsin färg. All text under den dåvarande rubriken i övningsuppsatsen markerades 

med den färg som den nya rubriken hade och flyttades till den. Slutligen återstod fem 

teman med text under sig i samma färg. Då återstod att sammanfatta materialet och 

skriva om detta. På detta sätt rensades upprepningarna bort och materialet 

komprimerades.  

 

 

Resultat 

 

Ur materialet framkom fem teman som beskriver vilka nätverk HR-personerna anser 

vara betydelsefulla i olika situationer samt var dessa nätverk återfinns. Fem teman 

framkom även ur materialet som beskriver vilka tunga arbetssituationer HR-personer 

hanterar, hur de kan förbereda sig inför dessa samt hur de går tillväga. Hur viktigt stöd 

kan vara och hur viktigt det kan vara att dra lärdom av tidigare upplevelser beskrivs 

också. Nedan presenteras de två huvudteman, nätverk och tunga arbetssituationer, som 

huvudrubriker och under dessa finns underteman presenterade. 
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Nätverk 

Nätverk handlar om kontakter och om att utbyta erfarenheter med varandra. Det handlar 

också om kunskap, det vill säga att det är möjligt att få kunskap och/eller dela med sig 

av sin egen kunskap genom sina nätverk. Erfarenhetsutbytet som sker i nätverket kan ge 

inspiration och stimulans. 

 

Nätverk är betydelsefullt. 

Sociala och yrkesmässiga, såväl interna som externa nätverk, betyder mycket för HR-

personer då de behöver andras kompetens eller någon annans perspektiv i olika frågor. 

Att ta del av andra företags erfarenheter kring en specifik process är betydelsefullt då 

man inte behöver återuppfinna hjulet. HR-arbetet och dess processer är viktiga på 

företag och det är viktigt att göra rätt eftersom det är människor det handlar om. Om 

något förbises i processen kan det få stora konsekvenser. Nätverk för HR-personer 

upplevs som tryggt och betydelsefullt då det är ett diskussionsämne och att det inte finns 

en given situation. 

 

”… det är människor vi pratar om, så det är ju ett annat värde. Det emotionella värdet, 

stolthet och självkänsla, kompetens… det är ju så många ord som rör personal.  Så ja, 

man behöver nog mycket erfarenhet och mycket råd och kontakter med andra.” 

 

Dock menar vissa att nätverk är betydelsefullt i alla yrkesroller och inte specifikt för 

HR. Det handlar mer om att handledning är betydelsefullt för HR-personer, vilket är en 

annan sak.  

 

”… så tror ju jag att det är viktigt att skapa sig, att ha nätverk oavsett vilken 

yrkeskategori det är, men att få lite input, för annars är det den egna lilla ankdammen 

som gäller. ” 

 

Det kan också vara så att det är ensamt att arbeta inom HR. Om det finns en eller två 

HR-personer på ett företag så behövs det input och påfyllnad från annat håll. Då kan det 

vara bra att ha nätverk som kan hjälpa en fram inom olika arbetsrelaterade situationer. 

Det upplevs också viktigt att känna till hur andra HR-personer inom organisationer 

arbetar för att veta om de själva arbetar på liknande sätt eller om något behöver 

förändras. Därför är det viktigt att vara med i olika nätverk där uppdatering om aktuella 

HR-frågor och förändringar ges. 

 

”… det blir väldigt lätt att klappa sig själv på bröstet och tycka att det här kan ju vi. Vi 

är ju jätteduktiga på det här. Man blir kung i sitt eget lilla kungadöme på något sätt. 

Och jag tror att man måste, särskilt med personalfrågor, va väldigt öppen och 

inkännande, vad är det som händer, vad är det för trender, vad är det som, alltså det 

här med lågkonjunkturen som är nu, hur påverkar den oss?” (Korrigerat för 

upprepning av ord.) 

 

Sociala nätverk. 

Sociala nätverk är relationer som individen byggt upp på egen hand genom åren, både 

via sitt arbete och privat. Dessa personer kontaktas när det uppstår ett behov av olika 

karaktär. Det kan gälla arbetsrelaterade problem som personen ställs inför och behöver 
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dessa personers specifika kompetens och erfarenhet. Det kan även vara problem av 

privat karaktär då individen behöver någon som agerar bollplank eller ger vägledning.  

 

”… vi har gjort uppsägningar här nu internt. Då har jag tagit hjälp av min kollega som 

jag jobbade med på XX som var personalchef där för dom har ju gjort jättestora 

omorganisationer på XX. Lite vad man ska tänka på och när man har såna samtal… 

Och då en viktig grej är kanske att man har med sig såna här enkla grejer som ett glas 

vatten, pappersservetter i handväskan om man blir ledsen, alltså att man har lite såna 

grejer. Eller att det ligger en penna på bordet så folk har någon möjlighet att ha 

någonting att pilla på och sen så då hur man inleder ett sånt samtal och hur man 

avslutar.” 

 

Det som är unikt med relationerna av social karaktär är att de tenderar att vara mer 

avslappnade och personliga. I de sociala nätverken ställs frågor av all karaktär och ingen 

rädsla för att visa sin begränsade kunskap finns. Många gånger vill man dubbelkolla en 

specifik sak, fråga något snabbt eller ta del av personens erfarenhet av en liknande 

situation; då är de sociala nätverken den bästa vägen att gå. 

 

En uppfattning är även hur viktigt det är att göra bra ifrån sig på en arbetsplats ända 

fram till sista anställningsdag. Det ökar möjligheten till att företaget kan ge bra 

rekommendationer och kunna hjälpa en med kontakter och arbete i framtiden.  

 

”… man har gjort ett bra jobb där man har varit så att dom känner förtroende att 

kunna återanställa en i kanske en ny roll i ett annat företag… jag tycker det är A och O 

alltså, ett nätverk.”(Korrigerat för talspråk) 

 

Tidigare arbetskollegor kan, förutom att hjälpa en i arbetsrelaterade situationer, också 

hjälpa till med kontakter till nya jobb samtidigt som relationen kan utvecklas och skapa 

en lojal grund för en vänskaprelation. 

 

Yrkesmässiga nätverk. 

Yrkesmässiga nätverk är personer som kontaktas enbart för dess specifika kompetens. 

Exempel på sådana kontaktpersoner kan vara de som tillhör exempelvis 

arbetsgivarorganisationen, arbetstagarorganisationen samt juridiska organisationer. 

Dessa används främst vid tolkning av avtal, arbetsrättsfrågor och olika 

förhandlingssituationer. Även VD och chefer inom organisationen återfinns inom detta 

nätverk.  

 

Andra yrkesmässiga nätverk är professionella forum vilka kan bestå av en samling HR-

chefer från olika branscher. Det kan även vara andra typer av forum, till exempel 

”erundan” på internet där information utbyts via e-post och även tidningen ”Personal 

och Ledarskap”. Syftet med dessa nätverk är att utbyta erfarenheter med andra HR-

personer, det vill säga att dela med sig av hur man arbetar med olika frågor men också 

att diskutera aktuella förändringar. Eftersom det är en utsatt position att vara 

personalchef och det finns svårigheter som medarbetare hamnar i och som 

personalchefen skall hantera, kan det vara värdefullt att diskutera och ge varandra den 

erfarenheten man har av den typen av frågor. HR-nätverken handlar också om att få ny 

information inom olika områden men också om att få energi och inspiration. 
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”Ja, alltså jag tror att få lite energi, näring. Få lite senaste nytt, dom är väldigt… HR-

nätverket tycker jag är väldigt liksom på, när det gäller nyheter. […] exempelvis var det 

så att, förra hösten, när det verkligen började dra ihop sig med den här 

lågkonjunkturen, då bjöd dom in en föreläsare som pratade om uppsägningar, 

ledarrollen vid uppsägningssamtal. Jättebra!”(Korrigerat för talspråk.) 

 

Ett annat betydelsefullt yrkesmässigt nätverk är företagshälsovården som HR har ett 

nära och bra samarbete med. Personer inom organisationen vänder sig till HR-

avdelningen när problem uppstår, dock inte alla. Företagshälsovården benämns som 

professionell och betydelsefull då de fångar upp problem som inte HR-avdelningen 

alltid gör. Företagshälsovården är en trygg plats där personer får uttala sig fritt och 

används dels vid rutinartade hälsovårdsundersökningar, dels vid olika typer av 

krissituationer på arbetsplatsen, till exempel om någon medarbetare har 

missbruksproblem, psykiska problem eller om någon medarbetare avlider.  

 

Interna nätverk.  

Interna nätverk är användbara i olika situationer och på olika sätt. Att kunna konsultera 

en kollega eller chef inom organisationen anses vara av stor vikt då det är viktigt att 

bolla idéer och tankar för att få de andras synpunkter och perspektiv. Då de arbetar inom 

samma organisation är det viktigt att kommunicera med varandra och hjälpa varandra 

fram till organisationens uppsatta mål.  

 

Ett internt nätverk är till exempel HR-avdelningen. Problem och frågor som uppstår och 

som HR-personer bollar med varandra inom organisationen kan vara allt från fysiska, 

psykiska och psykosociala. Ett psykosocialt problem som uppstod i en arbetsgrupp 

inom en organisation var att de hade känt att det inte hade varit hållbart då de haft för 

mycket att göra och därför inte mått bra. HR-avdelningen tog upp detta för diskussion 

med de berörda cheferna. 

 

”Och så till slut så fick vi faktiskt en lösning på det, liksom att man gjorde en liten 

omstrukturering av avdelningen och arbetsuppgifterna och roterade runt lite för att 

också i slutändan få ut mer effektivitet av avdelningen.” 

 

Chefer inom organisationen tillhör det interna nätverket. Samarbete drivs mellan alla 

avdelningar och chefer, ofta kontaktar HR-personer chefer på de andra avdelningarna 

om de behöver deras spetskompetens i speciella frågor. En uppfattning är att specifika 

fall diskuteras med dessa chefer men det är en svår gränsdragning då HR-personer står 

någonstans mitt emellan chefer och medarbetare. De befinner sig med andra ord i en 

marginalposition. Det anses viktigt att inte bolla för mycket första vändan utan ha 

information om båda parter innan ställning tas.  

 

HR-personer fungerar även som ett stöd för chefer och ledning, detta innebär bland 

annat deltagande i svåra samtal med medarbetare. Många gånger är detta påfrestande 

och är det ett organisatoriskt beslut kanske de inte alltid står bakom det till hundra 

procent men måste vara de som framför beslutet. HR-avdelningen kan vara lite av en 

fiende för medarbetarna då de står på företagets sida i första hand.  
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”Ja, det är ju därför det är bra med handledning, […] det är ju samma sak i den 

yrkesroll som jag har, att det sägs väldigt mycket här inne som stannar här inne. Och 

det är klart att, det gäller att hantera det på rätt sätt, […] ibland så har jag inga 

svårigheter ett enda dugg, men ibland måste jag få prata, jag måste få reflektera över 

det, jag kan inte sitta här inne och prata för mig själv.”(Korrigerat för talspråk.)  

 

Externa nätverk. 

Externa formella nätverk är ofta ett bestämt forum, en organisation eller en förening 

som existerar utanför den organisation som individen befinner sig i. Det kan också vara 

en samarbetspartner, så som till exempel företagshälsovård eller olika typer av supporter 

som till exempel juridisk support. De respondenter som arbetar på mindre arbetsplatser, 

kan ha större behov av vissa externa nätverk, som till exempel juridisk support, då det 

inte finns lika mycket olika typer av spetskompetenser inom företaget. Att kontakta 

vissa supportfunktioner kan ofta kosta mycket pengar. 

 

”… när jag ringde så skulle han ta 3500 kronor per timme för sin support. Men som tur 

var fick jag honom att inte debitera för jag skulle bara kolla en kort sak, så jag fick 

prata i tretton minuter, men jag vågar inte räkna på vad det skulle kosta.” 

 

Skillnaden mellan de formella och informella externa nätverken är främst hur individer 

tenderar att bete sig. Inom de formella nätverken diskuteras aktuella HR-problem och 

syftet med kontakten är att få eller utbyta information. De formella nätverken kan också 

vara icke personliga och i vissa formella externa nätverk, såsom professionella HR-

nätverk, kan det mer handla om att göra reklam för företaget och erbjuda konsulttjänster 

än att få personligt utbyte. Informella externa nätverk präglas av ett mer avslappnat 

beteende. Personligheten framträder på en djupare nivå och det sker ett personligt utbyte 

mellan parterna. Här kan de flesta frågor ventileras utan att utelämna specifik 

information som röjer den aktuella personens integritet. Personer som ingår i detta 

nätverk kan vara individer som personen känner från sitt privata, sociala eller 

yrkesmässiga nätverk som denne tar kontakt med vid behov. När det gäller samtliga 

externa nätverk är det viktigt att vara professionell så inte företaget exponeras. Det är 

viktigt att inte dela med sig av något som kan avslöja att något är på gång att ske inom 

företaget som externa parter inte bör veta. 

 

HR-personer får ta del av mycket information som är konfidentiell. Många gånger är det 

inte lämpligt att diskutera detta inom organisationen, inte ens med sin kollega eller chef. 

Är det ett specifikt problem rådfrågar de ofta externa personer men utelämnar då namn 

och andra viktiga uppgifter som kan anknytas till personen det gäller.  

 

”Personalfrågor är väldigt mycket ”hands on” eller hårdvara som arbetsrätt, då är det 

raka marginaler. Eller också så är det handpåläggning och sådana saker och då är det 

mycket mera, det handlar bara om den personen som har framför sig och ingen annan 

egentligen. I vissa lägen så är det missbruksfall och då är det så att man måste ta 

kontakt med chefen, och det är inte ens säkert att man, att medarbetaren vill att man gör 

det. Så att det är ett förhållningssätt.” 
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Tunga arbetssituationer 

Tunga arbetssituationer är av sådan karaktär att de påverkar HR-personerna emotionellt 

på olika sätt. Det kan vara från att själv vara involverad, genomföra svåra samtal med 

medarbetare till att stå till svars för ett organisatoriskt beslut inför sina medarbetare.  

 

Omorganisering och avveckling är något som genomförs inom organisationer och HR-

chefen har en central roll i denna process. Det är tungt att göra en omorganisering bland 

annat därför att det kräver mycket tid och resurser. Ofta tar omorganiseringar mycket 

längre tid än beräknat då alla förändringar ska bli accepterade och förhoppningsvis ge 

den utdelning som var tänkt. Avveckling är också något som kan vara svårt för HR-

personer. Att säga upp personer rent teknisk är inte svårt. Däremot är det svårt att möta 

besvikna och arga medarbetare och svara på deras frågor. Detta är tufft för HR-

personer, men under tiden det är som kärvast, märks inte detta.  

 

”Alltså nu efteråt kan man förstå att det var oerhört tufft. Alltså man utsätter sig väldigt 

mycket, man är ju väldigt naken när man står där […] och man måste hela tiden göra 

rätt.” (Korrigerat för talspråk.) 

 

Att under en tid ha en stor arbetsbörda anses också som en tyngre arbetssituation. Dessa 

situationer präglas ofta av många deadlines och att tiden inte räcker till. Detta i 

kombination med att vilja prestera skapar stress. Att ha ett heltidsjobb och samtidigt ha 

barn gör att man inte hinner med jobbet på utsatt arbetstid utan måste sitta och arbeta 

hemma på kvällarna för att klara av deadlines. 

 

En sådan företeelse som missbruk är emot företagens policys och även emot en bra 

arbetsmiljö. Det är viktigt att uppmärksamma problemet tidigt, visa att arbetsgivaren 

inte tolererar problemet utan finns där direkt med hjälp som passar individen. Detta kan 

i vissa fall vara mycket krävande då man själv blir involverad om en speciell relation 

med medarbetaren fås under tiden. Förhoppningsvis kan arbetsgivaren hjälpa personen 

ur problemet men detta lyckas inte alltid och dessa personer kan bli uppsagda. Då 

handlar det främst om att personen fått återfall och inte uppfyllt de krav som 

arbetsgivaren har ställt. Det är tragiskt men arbetsgivaren kan bara hjälpa till om 

arbetstagaren vill. Är inte arbetstagaren villig att ta emot den hjälpen, eller inte klarar av 

att uppfylla kraven så har arbetsgivaren gjort vad den har kunnat. 

 

”… där jag inte alls har kunnat vara empatisk och förstående utan där man har… där 

det verkligen har varit så att man behövt sätta klackarna i backen och nu gör du som 

jag säger. Och gör du inte som jag säger, då kommer jag jobba för att du kommer bli 

uppsagd.” 

 

HR-personer får vara med om mycket i sin vardag och vissa situationer är tyngre än 

andra. Det finns dock en som anses vara den absolut tyngsta; när man själv har 

personalansvar och hamnar i konflikt med en medarbetare. Detta är en företeelse som 

satt djupa spår, skapat många negativa känslor samtidigt som det varit en bra erfarenhet 

i livet.  
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”… han kritiserade mig i min profession på ett sätt som jag inte förstod, alltså jag 

förstod inte vad han mena. Och så gick han liksom in under skinnet och […] kritiserade 

mig som person trots att vi inte… Jag upplevde inte att vi kände varann.” 

 

Om konflikten inte löser sig, måste de dagligen konfronteras med problemet. Det är en 

stor skillnad från arbetsbördan, det ligger inte nära på samma sätt. Det är svårt att 

konfronteras med det en sådan konflikt. Ibland går det inte ens att prata med ens 

närmaste chef.  

 

Det som främst skiljer tyngre arbetssituationer från andra arbetssituationer är att en 

individ berörs. De är också resurskrävande, både personellt och ekonomiskt. Skillnaden 

är framför allt att dessa processer tar mycket tid och engagemang. 

 

Förberedelser. 

Teoretiskt sätt går det att förbereda sig inför planerade förändringar inom 

organisationen. Det är bra att i första hand lyssna av i ledningsgruppen vilka som har 

erfarenhet av den aktuella typen av förändring sedan tidigare. Att kontakta interna och 

externa personer med spetskompetens inom området är också aktuellt då det kan vara 

behjälpliga på många olika sätt. Att måla upp olika scenarior på vad som kan inträffa 

och bygga en tydlig handlinsplan gör alla mer förberedda. Det är dock viktigt att inte se 

det som en statisk förändring utan vara lyhörd för ytterligare förändringar då alla 

scenarior kanske inte varit uttänkta.  

 

Ett annat sätt att förbereda sig på, om en förändring är planerad, är att läsa aktuell 

litteratur inom området. Ett bra sätt är att läsa en aktuell bok som behandlar den aktuella 

förändringen och därefter ta in denna konsult för att kommentera, ge exempel och göra 

rollspel.  

 

Det finns många olika typer av svåra samtal som chefer på ett företag måste genomföra. 

En del är planerade, andra inte. Att ta in en teatergrupp är ett annat sätt att förbereda 

cheferna på hur samtalen kan hanteras. Genom autentiska fall som är avidentifierade 

och uppskruvade kan cheferna känna igen sig. Via rollspel får de möjlighet att själva 

delta. Genom att skådespelare spelar medarbetare sätts cheferna helt in i situationen och 

får öva praktiskt på att genomföra dessa samtal. Genom att genomföra rollspel, iaktta, 

reflektera och komma med feedback förbereds cheferna mentalt och praktiskt på att 

hantera svåra samtal. 

 

”Att få öva på någonting som är så svårt, som verkar autentiskt… det var ju inte någon 

kollega som satt där utan det var faktiskt en skådespelare som spelade så himla bra. 

[…] Dom försökte lösa problem och försökte hitta kreativa lösningar och dom var 

liksom med på banan verkligen. Det var helt fantastiskt och se!” (Korrigerat för 

talspråk.) 

 

Tillvägagångssätt. 

För att hantera en omorganisation eller en uppsägning på ett bra sätt, gäller det att från 

början att ha en klar strategi för hur arbetet ska utföras framöver. I dessa typer av 

förändringar och uppsägningar är flera parter involverade, bland dem jurister och fack. I 

negativa förändringar inom en organisation betonas det emotionella avståndet. Det är 
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viktigt att förhålla sig professionellt för att medarbetarna inte ska bli förvirrade. Att vara 

förstående men samtidigt vara ärlig och tydlig framhålls som betydelsefullt. 

Informationskanalerna till medarbetarna måste vara tydliga och lättåtkomliga.  

 

”… varför vi gör det här? […] det kan man aldrig bli för tydlig med varför man gör det. 

För att det finns ett motstånd mot den typen av förändringar i en organisation. Och att 

man även som organisation måste förstå att det tar tid också, innan förändringen 

accepteras.”(Korrigerat för talspråk.) 

 

Cheferna ska vara välinformerade och förberedda på hur samtalen ska gå till. Att ha en 

handlingsberedskap för olika tänkbara scenarion är av yttersta vikt. Om medarbetare 

kan bli i behov av stöd bör även andra personalvetare eller beteendevetare vara 

tillgängliga för att ge stöd till dessa personer. Det är dock inte alltid de drabbade 

medarbetarna vänder sig till detta samtalsstöd utan istället riktar sin ilska mot HR-

chefen eller vill få gjorda bedömningar korrigerade. Det är viktigt att behålla en tydlig 

roll i dessa situationer.  

 

”Jag kan ju säga att jag har förståelse för dom absolut, och på samma gång så är det ju 

så att jag sitter ju där i egenskap av arbetsgivare. […] alltså i deras ögon har ju jag 

fattat beslutet, jag är ju deras bödel. Jag måste ta det då. Jag kan inte backa ifrån det, 

jag inte säga det är inte mitt fel, eller det va någon annan […] utan jag måste ju hela 

tiden stå upp för vårt beslut.”(Korrigerat för upprepningar.) 

 

Missbruksproblematik på företag måste hanteras med sekretess och det är ytterst viktigt 

att inte hänga ut den drabbade. I vissa fall krävs det att HR-chefen hanterar situationen 

ensam. Det finns fall där medarbetaren erkänner sitt missbruk och går med på 

behandlingshjälp. Det finns också fall där medarbetaren inte velat erkänna sitt missbruk 

eller inte samarbetat. Det går inte att släppa på kraven utan hela tiden jobba för att få en 

lösning. 

 

”… och hon tyckte jag va jättejobbig och ställde alldeles för orimliga krav och jag 

visste ingenting. Och hon försökte att manipulera och det enda raka är ju att vara 

konsekvent, bara jobba jobba jobba jobba. Inte ge henne utrymme för någonting.” 

 

När det råder konflikt med en medarbetare saknas det ett inarbetat sätt för hur det ska 

hanteras. Det finns ett stort behov av att prata av sig i dessa lägen och få en lösning då 

situationen är påfrestande.  

 

”Vi va ju som hund och katt hon och jag. Det finns ju ingen värre människa i mitt liv.” 

 

Även om det gjorts försök att ta itu med problemet är det inte alltid så att motparten är 

villig att lösa det. Ibland går situationen att hantera men när det går för långt kan 

situationen göra en sårbar och därför krävs det en åtgärd. Coachning eller vägledning av 

en annan person är då betydande. 

 

”… nu måste du förhålla dig till det. Du måste sätta upp en skyddsmur kring dig för att 

bevara dig själv […] du ska ägna dig åt sånt som är hårdvara, inge mjukvara alls.” 
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År av ledsamhet, besvikelse och frustration har satt sina spår. När det gått en tid och de 

sett i backspegeln, så har problemet inte legat hos dem, utan hos den andre. 

Aggressionen har heller inte varit riktad mot dem som person. Att ha erfarenhet av en 

sådan konflikt kan vara bra.  

 

”Men jag tror samtidigt att det är bra och ha själv när man jobbar med HR, att man 

själv har den erfarenheten också. För att jag kan ju ändå sätta mig in i en annan 

persons situation eller roll. Just det här när man har konflikter… hur det känns och hur 

kan man agera.” 

 

Stöd. 

De som arbetar med HR har ett behov av att få stöd av andra personer och rådfråga 

kring olika situationer. Är man minst två på avdelningen kan de vara ett bra stöd för 

varandra. Dock vänder sig HR-personer många gånger utanför organisationen också, då 

allt inte går att ventilera inom organisationen.  

 

”jag trivs nog med att ha medarbetare. Att vara ledare i den bemärkelsen. Dels att vara 

i en grupp och bolla frågor med och även samarbeta med och… Ja lyckas 

tillsammans.”(Korrigerat för talspråk.) 

 

Medarbetarnas stöd är viktigt. Det stödet ger en sammanhållning i gruppen vilket är 

viktigt att ha inför olika typer av händelser. Dessa situationer är krävande och mycket 

känslor uppkommer, därför är detta stöd också viktigt. Märker medarbetarna att det 

råder konflikt är deras stöd mycket värdefullt. Chefens stöd anses också betydelsefullt. 

Viktiga egenskaper hos ens närmsta chef är att denne ska kunna lyssna, visa respekt och 

vara ärlig. Budskapet ska framgå tydligt och det ska inte gå att utläsa något annat ur 

kroppsspråket, det skapar förvirrelse. Även i chefsgruppen är det viktigt att få positiv 

feedback och stöd i tunga arbetssituationer.  

 

”… även om dom inte förstod vad som hade hänt så var det… Alla var jätte-supportive 

och jag kände verkligen att det här är min grupp. Dom bryr sig om mig.” (Korrigerat 

för talspråk.) 

 

Att få handledning och feedback i olika situationer är också bra. Dels kan det vara ren 

teknisk information som hur ett uppsägningssamtal genomförs, dels kan det vara 

handledning i ledarskap eller få stöd. Personer som bistår med denna typ av handledning 

är organisationskonsulter och teambildare. Företagshälsovården är också hjälpsam och 

är ibland de personer som uppmärksammar ens hälsa och ser tydliga signaler när den 

inte är bra. Feedback från chefer är något som ska vara noga uttänkt och konstruktiv. 

Det ska helst också ske kontinuerligt.  

 

”Det är nog när jag har haft det väldigt mycket under ett tag […] att där veta att man 

är på rätt väg och inte […] förlorar hoppet eller motivationen genom att inte veta var 

man befinner sig någonstans. Ja, så löpande egentligen blir det. För det räcker inte när 

man gjort klart en uppgift egentligen.”(Korrigerat för talspråk.) 

 

Både chefsstöd, konsulter och andra personer som arbetar med HR är viktiga i tunga 

arbetssituationer. Deras kompetens är betydelsefull då en ytterligare referensram fås 
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men även det personliga stödet. När det råder konflikter kan dessa personer hjälpa en 

med en handlingsplan för att gå vidare med problemet. Att dessa personer tar sig tid, 

lyssnar och är förstående är värdefullt och kan vara avgörande i läkningsprocessen.  

 

”… och det är klart att det har hjälpt mig jätte mycket så jag tycker att jag är omgiven 

av kloka och bra personer och det tror jag, man klarar sig inte utan det. Man kan inte 

klara sig ensam, det går inte.” 

 

Det finns ett behov av att ventilera och då är vänner och familj viktiga personer som ger 

bra stöd. Det viktigaste stödet de ger är det lyssnande stödet. Trots att det inte alltid går 

att dela med sig av en hel händelse, kan de ändå ibland ge ett råd på vägen. Det anses av 

vissa mest naturligt att vända sig till dem som är omkring en rent privat där förtroendet 

finns. Andra orkar inte ta med sig jobbet hem.  

 

”Det är klart att jag har jobbet i huvet hela tiden men jag måste få stänga av någon 

gång. Jag måste få prata om sånt jag tycker är roligt och sånt som intresserar mig på 

fritiden.” 

 

Behovet av att få prata av sig är mycket mindre nu än i början av karriären för HR-

personerna. De anser att livserfarenheten och erfarenheten som fås av att arbeta med 

personalfrågor gör att behovet minskar och det går att lägga arbetet åt sidan. Det 

bearbetas numera på ett annat sätt nu än tidigare. 

 

Professionalism. 

Rollen som HR kräver professionalitet. För att kunna vara professionell, krävs det att ha 

bra självkännedom och kunna bemöta andra människor på ett bra sätt. Grunden till detta 

bemötande finns i ens uppväxt.  

   

[…] det man har med sig från sin barndom och hela sitt liv, det speglar också väldigt 

mycket hur man är på arbetet. Och det här med personlighet, vem jag är, det är oerhört 

viktigt och det är oerhört viktigt med hur möter jag andra människor? Vad är min 

styrka i att möta andra människor?” 

 

Något som har betydelse för ens professionalitet och hur involverad man tillåter sig att 

vara är livserfarenhet. Att gå igenom olika typer av händelser och sorger i livet ger 

erfarenhet och gör en stark. Att lära känna sig själv, veta sina svagheter, gör att det går 

att möta andra människor på ett annat sätt. 

 

Att arbeta med HR kräver ett genuint intresse för människor och att ha förmågan att 

känna empati. Det är också viktigt att ha förståelse och att vara förtroendeingivande. Att 

vara för socialt lagd kan göra att man får sig ett antal törnar under åren. Detta på grund 

av att förtroendet till andra människor utnyttjas. Därför är det viktigt att dra en gräns 

mellan det privata och sitt yrke. Att tro gott om människor är något som HR-personer 

ofta gör. Det är viktigt att behålla den egenskapen samtidigt som de inte får vara naiva. 

Sorger och negativa händelser har gjort att de har förändrat sin syn på människor och 

därför kan de nu distansera sig från vissa frågor.  
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”Jag kan förhålla mig till deras sorg och deras smärta tycker jag, på ett 

förhoppningsvis i alla fall professionellt sätt, utan att verka helt iskall. Så att det är 

inget ont som inte har något gott med sig. Det är viktigt att reflektera över det och 

känna att sorg kan ge någonting bra faktiskt.”(Korrigerat för talspråk.) 

 

Det är svårt att inte involvera sig när en individ berörs. Genom att visa förståelse och 

empati men samtidigt vara tydlig i sin roll hjälper det en att vara professionell. Måste 

obekväma beslut tas, är det viktigt att inte gå på magkänsla utan hitta sakliga fördelar 

och nackdelar som tydligt kan styrka beslutet. Förändringar bör heller inte ses negativt, 

ibland kan dessa vara en lättnad för medarbetare då någon annan tar ett beslut som tar 

dem någon annanstans i livet. Det viktigaste vid en uppsägning är att förmedla en känsla 

av förståelse men inte på så sätt att det antyds att man förstår hur det känns. 

 

”… om jag sa till dom att jag förstod hur dom kände, så skulle dom ge mig en smocka 

för det gör jag inte. Jag har aldrig varit i den situationen […] Jag kan inte förstå hur 

dom känner […]Egentligen handlar det om att visa dom här människorna respekt.” 

 

Att människor vill anförtro sig till en HR-person är viktigt. Det är inte säkert att denna 

egenskap innehas men den går att träna upp. Nyckeln till lärandet är att öva och tillåta 

sig att utmanas. Desto mer de lär desto säkrare blir de. Något som är viktigt att ha är 

förebilder.  

 

”Och hon har vissa egenskaper som jag verkligen, alltså jag beundrar henne. Jag har 

sagt det till henne många gånger att jag tycker du är en fantastisk chef. […] Jag sa att 

du är en sån genuin människa. […] Hon har en förmåga att blanda tydligt ledarskap, en 

empatisk förmåga och humor i ett och samma samtal. Alltså hon kan vara väldigt strikt 

och saklig, samtidigt som hon kan vara oerhört empatiskt och humoristisk i samma 

samtal.”(Korrigerat för talspråk.) 

 

Att arbeta med HR är svårt.  I vissa fall står man inte bakom personalpolitiken eller ett 

organisatoriskt beslut men måste ändå framföra det beslutet till medarbetarna. Ibland 

vill de hjälpa en medarbetare men hamnar i en situation där det inte går, det är 

frustrerande ibland. De står trots allt på arbetsgivarens sida och besluten ska tas utefter 

det. En del ser HR-personen som bödeln medan andra förstår i vilken situation HR-

personer hamnar i.  

 

”… kom det fram en utav dom fackligt mest stridbara personerna […] jag är jättearg 

på dig för det här! Arg, ledsen och besviken över det här. Och hur kunde det hända? 

Och hur kunde du säga så och hur kunde du göra så? Sen bara tvärvände hon och sa: 

men, jag vill att du ska komma ihåg, det är inte riktat mot dig som person utan din 

funktion som personalchef. Det hon sa, det stämmer så väl överens med hur man måste 

se på det hela.”(Korrigerat för talspråk.) 

 

Dra lärdom av tidigare upplevelser. 

Att dokumentera och skriva tjänsteanteckningar gör det möjligt att reflektera över 

händelsen. Det gör att det även går att se när och var saker och ting har skett, vilket kan 

underlätta i en utredning. Att skriva tjänsteanteckningar hjälper en även att lasta av sig 

och bearbeta händelsen. Har en situation inte gått att lösa, går det att gå igenom 
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anteckningarna och känna att man ändå har gjort allt i sin makt för att få en lösning. Att 

dokumentera är viktigare än man tror. I en situation är det lätt att tänka att man i ett 

senare skede kommer att komma ihåg en specifik sak, efter två dagar kan det vara helt 

bortglömt. Det är bra att reflektera över upplevelser och dra lärdomar av det som hänt. 

Lärdomar kan hjälpa en i framtiden att agera på ett bättre sätt som effektiviserar process 

och beslut.  

 

 

Diskussion 

 

Syftet med föreliggande studie var att beskriva hur HR-personer upplevde nätverk och 

tunga arbetssituationer. Resultatet visade att nätverk upplevs som mycket 

betydelsefulla. Nätverken är användbara på olika sätt, men behovet av sociala nätverk är 

störst. Vidare visade resultatet att i tunga arbetssituationer är förberedelser viktiga 

liksom det professionella agerandet. Resultaten visade även att HR-personer är i behov 

av en handledare som ger stöd, vägleder och där allt kan ventileras.  

 

Nedan följer en diskussion av resultaten och kritiska synpunkter. Den följer samma 

struktur som i resultatdelen. Därefter följer en diskussion av metod samt tänkbara 

felkällor. 

 

Resultat 

HR-personer använder nätverk dagligen för att lösa uppgifter, bolla frågor och få stöd. 

Enligt min mening blir det svårt att hantera alla processer utan dessa nätverk då HR-

området är utbrett. Genom att utnyttja alla möjliga länkar i nätverket när ett problem 

eller fråga uppstår kan detta lösas mer snabbt och effektivt. Även Katz et al., (2004) 

påpekar att nätverk är multikomplext och att aktörerna delar flera anknytningar. En 

tolkning är att det är på detta sätt nätverken utvecklas, genom att lära känna varandras 

kontakter.  

 

Erfarenhetsutbytet som sker i de sociala och yrkesmässiga nätverken framhålls som det 

centrala, möjligen på grund av tilliten till personen och den kompetens denne besitter. 

Rent teoretisk går det att lära sig olika HR-processer men praktiskt erfarenhet är 

betydelsefull då processerna kan vara mer komplicerade och problemen sällsynta. 

Tilliten till personernas kompetens i nätverket ger trygghet då ytterligare referensramar 

erhålls vilket är betydelsefullt då erfarenhet ofta saknas inom alla HR-områden. Enligt 

Drake och Solberg (1996) är detta erfarenhetsutbyte en av de främsta anledningarna till 

att kvinnor söker sig till nätverk. Enligt min mening kan den trygghet, information och 

erfarenhet de får ta del av genom nätverket göra att de kan prestera bättre i sitt arbete. 

Enligt Drake och Solberg (1996) medverkar kvinnor i nätverk för att få en betydelsefull 

bekantskapskrets som är stöttande och hjälper dem fram inom organisationen så att 

yrkesmässiga problem kan lösas eller bidra till den personliga kompetensen. En möjlig 

tolkning är att för att HR-personer ska kunna prestera för att arbeta sig uppåt i 

organisationen, trots att ämnesområdet är brett och spetskompetens inom alla områden 

ofta saknas, kan nätverkskontakter vara avgörande i vissa fall. Detta överensstämmer 

med Seibert et al., (2001) som menar att tillgång till arbetsrelaterad rådgivning är en 

viktig faktor för att kunna prestera och ha framgång inom sitt yrke. 
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Erfarenhetsutbytet som sker i nätverken är ömsesidigt. Tidigare forskning (Alm, 1996; 

Molm, Schaeffer & Collett, 2007) visar att nätverk bygger på ömsesidighet som sker 

indirekt i ett nätverk. Precis som Molm et. al., (2007) påvisar så ger mottagaren inte 

direkt tillbaka till givaren men till en annan aktör i den sociala cirkeln. En möjlig 

tolkning är att denna ömsesidighet kan vara både outtalad och uttalad. I sociala nätverk, 

exempelvis var gäller tidigare kollegor, nuvarande kollegor och vänner är 

ömsesidigheten outtalad då relationen innebär en tillit som är ömsesidig. De vet att den 

tid och engagemang de investerar på att hjälpa den andre personen får de tillbaka vid ett 

annat tillfälle. I de yrkesmässiga nätverken, främst de externa, finns inte denna tillit. 

Därför är de möjligen inte lika behjälpliga i detta nätverk om ömsesidigheten inte är 

uttalad därför att de inte vet om hjälpen investerar i något för en själv. Yang och Chen 

(2007) påpekar att genom nätverk får man tillgång till relevant explicit och tyst 

kunskap. Den måste dock delas effektivt mellan parterna. ”Erundan” är ett yrkesmässigt 

externt nätverk där kunskap delas effektivt mellan parterna. Här finns dock ingen 

uttalad ömsesidighet och nackdelen är att dessa tar mycket tid. Möjligen brister det då i 

engagemang när det kommer flera e-postmeddelanden om dagen där andra HR-personer 

vill ha hjälp inom olika frågor. Det finns inte tid för detta utan ens eget arbete går först.  

 

I likhet med Fyrand (1994, refererad i Drake & Solberg, 1996) är de sociala nätverken 

präglade av en avslappnad relation och kontakten är regelbunden. Möjligen beror detta 

på att individerna har en relativt nära relation och känner varandra privat och därför kan 

vara sig själva. Enligt Alm (1996) är individerna i det sociala nätverket en resurs, både 

privat och professionellt och HR-personerna anser att de bidrar med en positiv attityd 

och kan också vara en energikälla samt vara inspirerande. En tolkning är att personer i 

ens närhet känner en väl och vet hur de ska hjälpa en att få tillbaka energi och en positiv 

attityd. En annan tolkning är att personer som brinner för samma yrke också kan ge 

energi och vara inspirerande därför att de kan frambringa positiva känslor hos en själv. 

Cohen och Wills (1985) förklarar att det sociala nätverket förser individer med positiva 

upplevelser och ger en stabilitet och Alm (1996) menar att det sociala nätverket är 

källan till stabilitet. Cohen och Wills (1985) visar att denna typ av stöd kan vara 

relaterat till välbefinnande eftersom det genererar positiva känslor och uppskattning. Att 

ha det bra privat är essentiellt, då jag tror att det genomsyrar ens beteende och prestation 

även på arbetet. 

 

Att vara positiv och uppmuntra till samarbete inom organisationen är en viktig uppgift 

som HR ska implementera dagligen. Enligt Zagenczyk och Murell (2009) är positiva 

attityder relaterat till sammanhållning genom anställdas engagemang. Precis som 

Armstrong (1999) skriver så är det HR-personerna som ska stötta deras viktigaste 

resurs, medarbetarna, för att de individuellt och kollektivt ska uppnå de uppsatta målen. 

Eriksson-Zetterquist et al., (2005) menar att genom att betrakta medarbetare som en 

resurs och utmana och motivera dessa till att arbeta hängivet gör att de uppfyller hela 

organisationens mål. En egen tolkning är att samarbete är något som eftersträvas och är 

efterfrågat men tar bland annat tid att genomföra. Det individuella arbetet är främst 

upplagt utifrån organisationens mål men ska även anpassas utifrån individuella 

skillnader. HR-personer har en viktig roll i detta läge vad gäller att strukturera och 

omorganisera för att detta ska leda till effektiv personal och effektiv organisation. 

Möjligen kan detta vara svårt och därför innebär HR en marginalposition, det vill säga 
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de befinner sig hela tiden emellan kraven att uppnå organisatoriska mål och kraven att 

personalen ska må bra, trivas och utvecklas för att vara effektiv. En annan tolkning är 

att belöningar ibland efterfrågas men det är svårt att bevisa på pappret vad en liten 

belöning kan göra för motivationen och därmed för effektiviteten. Istället är det den 

aktuella kostnaden som tas hänsyn till och belöningarna blir begränsade.  

 

Tidigare kollegor kan hjälpa en med att söka ett nytt arbete. Alm (1996) beskriver dessa 

personer som en resurs för individen och som är ytterst användbar i sökandet av nytt 

arbete. Möjligen kan tidigare kollegor vara den bästa vägen att gå, då 

rekommendationer ofta tar en vidare i rekryteringsprocessen. En annan tolkning kan 

vara att kontakten hålls kvar då man gärna vill samarbeta på en annan arbetsplats i 

framtiden men inom en ny organisation.  

 

Personer inom det yrkesmässiga nätverket kontaktar HR-personer endast för deras 

specifika kompetens. De tillhandahåller aktuella uppdateringar inom området och därför 

är dessa nätverk viktiga för HR-personer då de måste hålla sig uppdaterade och få 

inspiration. Dessa relationer tenderar vara mer opersonliga för HR-personer och Alm 

(1996) benämner just dessa relationer som formella. En tolkning är att i motsats till de 

sociala nätverken så är dessa relationer inte personliga utan strikt professionella. Utbytet 

som sker är yrkesmässigt och att vara professionell är av vikt då man respresenterar sitt 

företag. När HR-personer vänder sig till yrkesmässiga externa kontakter är det främst 

för deras yrkeskompetens. Dessa nätverk kan ibland vara dyra och därför används de 

inte alltid i stor utsträckning. Enligt Alm (1996) präglas dessa nätverk just av avgifter. 

En möjlig tolkning är kostnaden kan vara en barriär som gör det svårt att göra HR-

arbetet dynamiskt genom samarbete globalt och lokalt som Morris och Calamai (2009) 

förespråkar.  

 

Att arbeta ensam på en HR-avdelning är inte ovanligt. Enligt Selmer och Chiu (2004) är 

de operativa målen för HRM i ett bolag att komma åt och upprätthålla en adekvat 

arbetskraftsstyrka, både vad gäller kvalitet och kvantitet, som behövs för att uppnå 

organisatoriska mål. Samtidigt som de ska ge de anställda en produktiv, säker och glad 

arbetsmiljö (Selmer & Chiu, 2004). En tolkning är att HR innehar en central roll i detta. 

Det kan därför vara svårt att orka driva alla dessa processer själv. Möjligen växer 

behovet i dessa situationer av nätverk då spetskompetens inom alla områden ofta 

saknas. Då uppkommer ett större behov av att medverka i yrkesmässiga externa nätverk 

då information måste fås från någon instans. Möjligen växer även behovet av sociala 

nätverk då HR-kollegor inte finns till hands inom organisationen. Är man relativt ny i 

rollen som HR kan nätverk dock vara begränsade precis som Parise (2007) beskriver. 

Att kunna ventilera och få vägledning anses vara av vikt av HR-personerna. Därför är 

det extra viktigt att personer som arbetar ensamt med HR får tillgång till en 

organisatorisk handledare.  

 

Resultatet visar även att förändringar inom en organisation upplevs som tunga att 

genomföra därför är stöd, samarbete och andras spetskompetens viktiga faktorer. Detta 

styrker Hanssons (2008) studie. En tolkning är att dessa situationer har större emotionell 

inverkan på dem eftersom det är individer som berörs och de har en central roll i 

beslutet. Emotionellt stöd och vägledning är möjligen viktigt för att psykiskt orka ta sig 

igenom processen och det man tvingas hantera. Samarbete är viktigt genom alla nivåer 
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för att upprätthålla bra kommunikation och dela kunskap mellan varandra samt till 

medarbetarna. 

 

Att förbereda sig inför förändringar är centralt. Möjligen är livserfarenhet och 

arbetslivserfarenhet avgörande då denna kunskap gör att vanliga fallgropar går att 

undvika. I likhet med Cohen och Wills (1985) så anses det viktigt att ha tillgång till 

relevant information samt att få stöd. Att hela tiden ha ett emotionellt avstånd är viktigt 

då de inte får bli för involverade i situationen. Jag tror att dessa beståndsdelar är 

betydelsefulla då de underlättar processen. Att förbereda sig är viktigt därför att det gör 

händelseförloppet mer medgörligt och fokus på det essentiella kan behållas. 

 

Tunga arbetssituationer har psykologiska effekter på individer som exempelvis 

frustration, depression och fientlighet (Beehr et al., 2000; Cox-Fuenzalida, 2007; Shaw 

& Weekely 1985, refererade i Hauck, Snyder & Cox-Fuenzalida, 2008). 

Respondenterna upplevde främst frustration i situationer där de exempelvis inte lyckats 

få en bra lösning på ett problem eller upplevde stor arbetsbörda då tiden inte räckt till. 

Eventuellt kan detta bero på att de lagt ner mycket arbete men ändå inte fått ut något bra 

resultat eller att de vet att de skulle kunna göra ett mycket bättre arbete om de bara fått 

mer tid. En händelse som påverkat HR-personerna negativt och skapat negativa känslor 

har varit konflikten med medarbetare. Detta kände de främst för att en individ inte 

samarbetat, kommit för nära eller kritiserat både ens profession och ens privata sida. En 

möjlig tolkning är att dessa negativa känslor uppkommer hela tiden då man arbetar 

tillsammans och tvingas konfrontera problemet hela tiden. Möjligen blir det, 

tillsammans med att någon kritiserar en som person för påfrestande vilket gör det svårt 

att skjuta de negativa känslorna ifrån sig.  

 

Det är viktigt att HR-personer upplever socialt stöd i tunga arbetssituationer och enligt 

Hauck et al., (2008) har socialt stöd har en direkt effekt på graden av ansträngning eller 

grad av stress som upplevs av en individ. Enligt min mening är det därför viktigt att få 

ventilera med sin handledare, chef eller medarbetare så att stressen kan reduceras. Ray 

och Miller (1994) betonar att stöd från chefer och medarbetare är viktigt men att det inte 

är känt i vilket utsträckning stödet inom organisationen kan vara källan till den upplevda 

stressen. Möjligen kan stödet i viss utsträckning påverka personen negativt vilket inte 

leder till tillfredställelse utan istället ökad stress. Respondenterna anser dock att detta 

stöd är viktigt och Fisher (1985) påpekar att stödet gör att vi tenderar att vara mer nöjda 

än om vi inte skulle haft det stödet.  

 

Familj och vänner anses som viktiga stödfunktioner som lyssnar och ger råd. Forskning 

visar att människor som har en partner, familj och vänner som kan tillföra psykologiska 

och materiella resurser har bättre hälsa än de som har mindre stöttande sociala relationer 

(Broadhead et al., 1983; Leavy, 1983; Mitchell, Billings, & Moos, 1982, refererade i 

Cohen & Wills, 1985).  Om detta stöd saknas finns det möjligen inte lika mycket 

utrymme för emotionell avkoppling och uppskattning som behövs. En egen tolkning är 

att HR-personer tvingas ta obekväma beslut och det vara bra med trygga nära personer 

som påminner en om ens sanna jag och vilken roll man har på jobbet då dessa inte alltid 

överensstämmer. 
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Att få handledning är något som behövs för HR-personer men existerar tyvärr inte alltid. 

Stödet anses vara viktigt, då de själva behöver få ventilera och lasta av sina problem hos 

någon annan. Detta är i likhet med Hansson (2008), som påpekar att en 

debriefingpartner bör vara bra i form av handledning och vägledning. Individer som har 

varit utsatta för en onormal påfrestande händelse måste få prata om det med andra 

personer (Reyes & Elhai, 2004). Jag anser att även om de bara vill ha vägledning inom 

ett visst problemområde, eller få stöd ska de ges möjlighet att få prata om det för att 

försöka reflektera över det där och då och inte tvingas bära på det inombords. För att 

psykiska besvär inte ska utvecklas bör åtgärder i form av psykologisk bearbetning sättas 

in så tidigt som möjligt (Andersson et al., 1998). Personer som fått handledning och 

vägledning i olika situationer upplever tillfredställelse över detta och anser att de hjälpt 

dem i hanteringsprocessen.  

 

För att vara professionell i sin HR-roll är livserfarenheten och arbetslivserfarenheten 

betydelsefulla. Att känna sig själv och veta sina svagheter gör det möjligt att möta 

människor på ett bra sätt och inte bli för personligt involverad. För att göra ett bra arbete 

krävs det kunskap, erfarenhet och värderingar som genomsyrar arbetet (Roberts, 1997, 

refererad i Selmer & Chiu, 2004). HR-personerna har ett liknande sätt att se på 

professionalism. De använder sin kunskap, erfarenhet och värderingar som de erhållit 

genom åren för att kunna visa förståelse men samtidigt ha en tydlig roll som präglas av 

saklighet och ärlighet. Enligt min mening kan gränsen mellan att vara professionell men 

ändå involverad vara svår att särskilja. Att bemöta ledsna utsatta medarbetare måste 

vara emotionellt svårt och det kan vara lätt att bli för involverad i situationen och 

därmed gå ifrån sin professionalitet. Möjligen överskrids gränsen någon gång i 

karriären, därefter blir den tydligare. Genom erfarenheterna lär man sig hur pass 

involverad det går att vara och samtidigt vara professionell. Yrkesrollen kräver denna 

balans.  

 

Metod 

En kvalitativ metod valdes då ämnet är komplext och syftet var att ta reda på HR-

personers upplevelser av nätverk och tunga arbetssituationer. Studien baserades på 

respondenternas beskrivande av upplevelserna kring de två fenomenen. Dessa 

beskrivningar är beroende av kontexten och kan därmed inte tas ur sitt sammanhang 

(Langemar, 2008).  

 

Författaren konstruerade urvalskriterier för deltagandet i studien. Det gjordes ett 

homogent urval i form av kön och ett heterogent urval i form av ålder, bransch och roll 

inom HR. Valet att endast använda kvinnor i studien grundade sig i att hålla denna 

variabel konstant. Då de var i olika åldrar samt arbetade inom olika branscher och hade 

olika roller inom yrket gavs möjlighet till vidare perspektiv och erhålla fler kvalitéer. 

För att ge utrymme för ännu vidare perspektiv och kvalitéer valdes en respondent ut 

som arbetade inom den statliga sektorn och fyra som arbetade inom den privata sektorn. 

Enligt Langemar (2008) eftersträvas heterogenitet i ett urval för att täcka in så mycket 

av ämnet som möjligt. Dock måste avgränsning ske för att inte få för mycket bredd och 

ytlig information. Därför bör en avvägning ske av hur homogent urvalet ska vara för att 

få tillräcklig information på djupet (Langemar, 2008).  
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Att fyra personer intervjuades under övningsuppsatsen kring ämnet nätverk och att 

endast två personer intervjuades i föreliggande studie kring ämnet tunga 

arbetssituationer anses vara en brist i studien, dels därför att alla inte intervjuades kring 

båda ämnena, dels därför att tunga arbetssituationer endast representeras av två 

respondenter medan nätverk respresenteras av fyra. Möjligen borde sex helt nya 

respondenter intervjuats i föreliggande studie kring båda ämnena för att materialet 

skulle bli bredare och fler perspektiv erhållas. Vidare kan det vara en brist i studien att 

författaren hade en relation till sina respondenter. För att kunna förhålla sig objektivt till 

respondenten och materialet borde de sex respondenterna ha varit okända för 

författaren. Även tiden för intervjuerna varierade vilket kan vara en brist i studien. En 

del respondenter fick möjlighet att beröra en del ämnen mer djupgående och en del hann 

beröra fler ämnen än andra. En fördel hade därför varit om intervjuerna pågått lika lång 

tid. Intervjuerna genomfördes även på respondenternas arbetsplatser vilket kan ha 

medfört att de inte velat öppna sig helt. Samtidigt är detta en trygg miljö för 

respondenten och var förhoppningsvis en fördel för intervjun. 

 

Även om de två fenomenen, nätverk och tunga arbetssituationer, redan var förbestämda 

så valdes en induktiv tematisk analysmetod enligt Hayes (2000). Skälet till detta var att 

respondenternas svar bearbetades från grunden och dessa formade underteman till de 

två fenomenen. Därför passade en induktiv tematisk analysmetod väl. Analysen 

påbörjades efter att transkriberingarna var klara. Nätverk respektive tunga 

arbetssituationer analyserades var för sig. Då en induktiv analys genomfördes har 

författaren under analysarbetet eftersträvat en öppenhet och flexibilitet inför 

respondenternas svar. Det medförde att analysarbetet inte alltid följde stegen 

sekventiellt utan att det ibland behövdes gå fram och tillbaka mellan stegen. Teman 

ändrades åtskilliga gånger under analysproceduren, vilket också berodde på ämnets 

komplexa karaktär. Enligt Langemar (2008) gäller det att arbeta systematiskt från botten 

och uppåt. Langemar (2008) påpekar även att för att successivt få fram ett genomarbetat 

resultat kan man behöva gå fram och tillbaka mellan de olika stegen.  

 

Denna deduktiva-induktiva tematiska metod har dock sina brister. Genom att författaren 

hade förkunskaper inom ämnena kan detta färgas genom intervjun. Möjligen borde 

författaren inte ha förvalt ämnen i förväg utan konstruerat intervjumallen mer öppet för 

att sedan skapa teman utifrån respondenternas svar enligt den induktiva analysmetoden. 

Detta hade medfört att uppsatsen inte haft ett riktat fokus från början vilket kunde ha 

genererat andra teman och resultat. Vidare finns en annan brist i studien som rör 

analysdelen. Teman formas utefter de mest centrala delarna i respondenternas 

berättelser. Intervjusubjektiviteten kan därför ifrågasättas då andra bedömare kan ha 

funnit andra resultat.  

 

Genom att bryta ut material ur varje intervju för att strukturera till ett tema kan 

berättelser och karaktärsdrag tas ur sitt sammanhang. Med det menar jag att när en 

individ beskriver en viss situation är dennes citat beroende av situationen. När denna del 

sedan flyttas kan mycket information gå förlorad. Därför är resultatdelen präglad av 

bred information som speglar en viss situation eller upplevelse, dock kan vissa specifika 

drag gått förlorade. Syftet med denna studie var att få en helhetsbild av de två 

fenomenen; därför valde jag att bryta ut materialet ur varje intervju som tillsammans 

fick bilda en helhet under specifika teman.  
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Att intervjua är en konst. Det krävs träning och förståelse för det manifesta innehållet 

och de interpersonella processerna. Att förstå den interpersonella kommunikationen 

under en intervju krävs för att förstå intervjukonstens finesser enligt Banaka (1981). Det 

innebär att intervjuaren bör vara medveten om att det är inte bara är det som 

intervjupersonen säger under intervjun som är svaret. Det inträffar många händelser 

under ett par sekunder, några av händelserna är verbala och andra är icke-verbala såsom 

ansiktsuttryck, kroppsrörelser, röstklang, skratt och suckar (Banaka, 1981). 

Förberedelser såsom färdigheter och kunskap i intervjumetodik är en förutsättning. Att 

vara inläst på frågorna och anpassa dem efter intervjupersonen är av stor vikt. Det är 

viktigt att behålla fokus och hela tiden läsa av respondenten för att kunna ställa bra 

följdfrågor som ger meningsfullt innehåll till intervjun. Genom färdigheter och kunskap 

inom intervjumetodik kan vanliga fel uteslutas och intervjun kan göras mer meningsfull 

och användbar. 

 

Meningen med en djupintervju är att få relevant och tillförlitlig information. För att få 

detta behöver frågorna anpassas utifrån det som intervjupersonen berättar. Därför är en 

semistrukturerad intervjumall en fördel. Den tillåter flexibilitet och öppenhet vilket 

medför att följdfrågorna kan anpassas helt efter intervjupersonen och djup information 

inom området möjliggörs enligt Langemar (2008). Genom att vara flexibel och öppen 

samt följa de interpersonella processerna går det att läsa av personen på en djupare nivå. 

Detta ger intervjuaren en chans till att få relevant och tillförlitlig information. Att vara 

där och då, i intervjusituationen, gör att fokus på respondenten hålls vilket medför att 

intervjun kan utvecklas till ett djupare plan. Under intervjun är reflektion över sig själv 

som intervjuare samt reflektion över respondent nyckeln till relevant och tillförlitlig 

information.  

 

Det finns olika felkällor som kan uppkomma när djupintervjuer genomförs. En av dessa 

felkällor är att intervjuaren tar saker för givet. Intervjuaren kan då tendera att fylla i 

luckor eller tolka betydelsen av vad respondenten menat på ett förutfattat och 

egocentriskt sätt, det vill säga att tro att respondenterna känt som en själv gjort eller 

redan tro sig veta hur det är (Langemar, 2008). Detta kan ha uppstått eftersom 

författaren stod sina respondenter nära då dessa var tidigare och nuvarande 

arbetskamrater. För att försöka undvika detta har författaren under intervjun ställt 

följdfrågor hela tiden efter intervjupersonens svar för att låta intervjupersonen djupare 

förklara sin berättelse och sina känslor. En annan felkälla som kan uppstå är 

konfirmationsbias, det vill säga att vi söker information som bekräftar det vi redan tror 

oss veta (Langemar, 2008). Då författaren var något inläst på områdena och hade en 

frågeställning samt lite teoretisk bakgrund från början så kan hon ha selekterat 

information som bekräftat detta. Denna felkälla reducerades genom att endast ha öppna 

frågor kring fåtal teman där respondenten styrde intervjun med sina svar och följdfrågor 

ställdes utefter hur intervjun utvecklade sig. Hon försökte även att vara flexibel och 

medveten om sin förförståelse inom områdena. Vidare är priming också en felkälla som 

innebär att fokus riktas på sådant som tillhör ens aktualiserade kognitiva schema 

(Langemar, 2008). I intervjustudien kan detta appliceras på att författaren hade läst in 

sig på området och att detta ha påverkat att hon fastnat för svar som överensstämt med 

redan tidigare läst data. För att undvika detta har få liknande rapporter inom samma 

ämne lästs innan intervjuerna och analysen genomförts. 
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För att uppnå empirisk förankring i data har intervjuerna bearbetats åtskilliga gånger för 

att vidga vyerna och hitta fler kvalitéer. Genom systematisk och noggrann analys har 

författaren tolkat materialet utifrån de stöd som finns. Generella slutsatser har i 

möjligaste mån undvikits.  

 

Kvalitativa resultat handlar inte om mängd eller frekvenser utan bedömningen bör göras 

utifrån hur väl resultatet kan generaliseras till den population och ämne som studeras 

(Langemar, 2008). I detta fall kan resultatet generaliseras till kvinnor som arbetar med 

HR-frågor i Sverige och ämnena nätverk och tunga arbetssituationer. Då intervjuerna 

följde en semistrukturerad intervjumall som berörde olika situationer och ämnen inom 

områdena och även frågorna anpassades efter intervjupersonerna och dess berättelser 

inom området gav detta en relativt bra bild av ämnesområdet.  

 

Jag anser att ämnet nätverk erhöll en mättnad i information då data överensstämde. 

Denna del går därför att generalisera till populationen. Ämnet tunga arbetssituationer är 

relativt generaliserbart men hade kunnat tillfredställas mer genom att intervjua fler 

personer för att få mer information kring området. Informationen som erhållits har varit 

både bred och djup och en fördel är att respondenterna arbetat både privat och statligt 

samt att ålder och bransch skilt sig åt.  

 

Studien är meningsfull då syftet anses vara uppfyllt och god förståelse inom ämnena har 

uppnåtts. Relevanta aspekter av nätverk och tunga arbetssituationer har tolkats och 

diskuterats. Det finns forskning inom dessa ämnen, dock har inte alla dessa relaterats 

direkt till HR-personer. Därför kan denna uppsats tillföra meningsfullhet och fördjupad 

förståelse för hur HR-personer upplever nätverk och tunga arbetssituationer.  

 

Framtida forskning skulle kunna utvidga ämnesområdena och analysera fler teman för 

att få en djupare och bredare förståelse inom ämnena. Även en genusaspekt skulle 

kunna tillföra ämnet andra perspektiv då föreliggande uppsats endast grundat sig på 

kvinnors upplevelser. Att intervjua personer från olika länder och med olika kultur vore 

även intressant då dessa ämnen kan upplevas och hanteras olika. Vidare vore det 

intressant att undersöka om det finns någon skillnad i upplevelser inom ämnena mellan 

personer i olika åldrar. Exempelvis om individer i 30- årsåldern upplever det annorlunda 

än individer i 50- årsåldern. Alla dessa nämnda aspekter ovan skulle kunna bidra till en 

djupare kunskap och förståelse inom ämnena nätverk och tunga arbetssituationer.  

 

Sammanfattningsvis visar resultaten att sociala och yrkesmässiga nätverk är 

betydelsefulla på olika sätt för HR-personer beroende på erfarenheten de besitter och 

vilken kontext de befinner sig i. I tunga arbetssituationer är livserfarenhet och 

arbetslivserfarenhet av stor vikt och stödet av handledare, chefer, medarbetare, vänner 

och familj är värdefullt.  

 

 

Referenser 

 
Alm, J. (1996).  Nätverksguiden. Att skapa relationer i privat- och yrkesliv. Göteborg: Liber-Hermods.  

 



26 

 
Andersson, B., Larsson, G., & Tedfelt, E. L. (1998). Avlastningssamtal och debriefing minskar 

stressreaktioner.  FOA-tidningen, 4. Hämtad 20 november 2009, från: 

http://www.foi.se/FOI/templates/Page____751.aspx 

 

Armstrong, M. (1999). A handbook of Human Resource Management practice. London: Kogan Page.  

 

Banaka, W. H. (1981). Djupintervju, teknik och analys. Malmö: Natur och Kultur. 

 

Cohen, S., & Wills, T. A. (1985). Stress, social support, and the buffering hypothesis. Psychological 

Bulletin, 98, 310–357. 

 
Drake, I., & Solberg, A. G. (1996). Kvinnor och ledarskap. Lund: Studentlitteratur. 

 

Elhai, J. D., & Reyes, G. (2004). Psychosocial interventions in the early phases of disasters. 

Psychotherapy: theory, research, practice, training, 41, 399 411. 

 

Eriksson-Zetterqvist, U., Kalling, T., & Styhre, A. (2005) Organisation och organisering. Malmö: 

Liber AB. 

 

Fisher, C. D. (1985). Social support and adjustment to work: A longitudinal study.  Journal of 

Management, 11, 39–53. 

 
Granberg, O. (2004). PAOU personaladministration och organisationsutveckling. Stockholm: Natur och 

Kultur. 

 

Hansson, T. (2008). HR-personers upplevelser av nätverk, tyngre arbetssituationer samt professionellt 

agerande. (Opublicerad C-uppsats). Stockholms Universitet. 

 

Hauck, E. L., Anderson-Snyder, L. & Cox-Fuenzalida, L-E. (2008). Workload variability and social 

support: effects on stress and performance. Current Psychology, 27, 112-125.  

 

Hayes, N. (2000). Doing Psychological Research. Buckingham: Open University press. 

 
Helgeson, V. S. (2003). Social support and quality of life. Quality of Life Research, 12, 25-31. 

 

Katz, N., Lazer, D., Arrow, H., Contractor, N. (2004). Network theory and small groups. Small 

group research, 35, 307-332. 

 

Langemar, P. (2008). Att låta en värld öppna sig. Stockholm: Studentlitteratur. 

 

Molm, L. D., Schaefer, D. R., Collett, J. L. (2007). The value of reciprocity. Social Psychology Quarterly, 

70, 199-217. 

 

Morris, S. S., Calamai, R. (2009). Dynamic HR: global applications for IBM. Human Resource 

Management. Special Issue: HRM and knowledge processes, 48, 641-648. 
 

Parise, S. (2007). Knowledge management and human resource development: An application in social 

network analysis methods. Advances in Developing Human Resources, 9, 359-383.  

 

Ray, E., B. & Miller, K., I. (1994). Social Support, Home/Work Stress, and Burnout: Who can Help? 

The Journal of Applied Behavioral Science, 30, 357. 

 

Restadh, F. (2008). Faktorer som påverkar människors deltagande i professionella HR-nätverk. 

(Opublicerad C-uppsats). Stockholms Universitet.  

 

Seibert, S. E., Kraimer, M. L., & Liden, R. C. (2001). A social capital theory of career success. Academy 
of Management Journal, 44, 219–237. 

 



27 

 
Selmer, J., & Chiu, R. K. (2004). Required human resources competencies in the future: a framework 

for developing HR executives in Hong Kong. Journal of World Business, 39, 324-336. 

 

Yang, S. J. H., Chen, I. Y. L. (2007). A social network-based system for supporting interactive 

collaboration in knowledge sharing over peer-to-peer network. International Journal of Human-Computer 

Studies, 66, 36-50. 

 

Zagenczyk, T. J. & Murell, A. J., (2009). It is better to receive than to give: advice network effects 

on job and work-unit attachment, Journal of Business and Psychology, 24, 139–152.  
 

http://www04.sub.su.se:2058/ids70/view_record.php?id=6&recnum=0&log=from_res&SID=frq4q53a56sjrc8k22vdqrm0e0
http://www04.sub.su.se:2058/ids70/view_record.php?id=6&recnum=0&log=from_res&SID=frq4q53a56sjrc8k22vdqrm0e0

