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Coping och balans hos HR-konsulter i offentlig sektor 
Om personliga strategier för ett hållbart yrkesliv * 

 
Therese Klingmalm 

 
 
En balans mellan krav, kontroll och stöd i arbetet är betydelsefullt för att 
inte drabbas av för hög mental belastning som i förlängningen kan leda till 
psykisk ohälsa. Studien undersöker hur HR-konsulter inom kommunal 
verksamhet som stödjer chefer i arbetslivsinriktad rehabilitering, hanterar 
balansen i sin yrkesroll utifrån de krav som ställs på dem samt hur de 
hanterar egna känslor som uppstår. Åtta HR-konsulter vid tre kommuner i 
Mellansverige deltog. Data samlades in genom semistrukturerade 
intervjuer och materialet analyserades induktivt. Resultatet visade fyra 
delar för hantering av balansen, (1) förhållningssätt, (2) strukturering, (3) 
chefscoachning och (4) medarbetarcoachning och tre för hantering av egna 
känslor, (1) socialt stöd, (2) handledning och (3) agerande. Slutsatsen blev 
att för att hålla balans i yrkesrollen behöver förhållningssätt och struktur 
vara tydligt samt så behöver samarbetet med chef och medarbetare fungera 
väl.  
 
Keywords: coping, human resources, work-oriented rehabilitation,  
work-life balance 
 
 

Inledning 
 
Av arbetstagarna i EU så upplever 25% arbetsrelaterad stress där de främsta orsakerna är 
krävande arbetsuppgifter och högt tempo (Eurofound & EU-OSHA, 2014). En studie visar att 
rimlig arbetsbelastning, kontroll över sitt arbete och rätt belöning för rätt ansträngning är 
hälsoindikatorer som är kopplade till välbefinnande på arbetet (Pohling, Buruck, Jungbauer, & 
Leiter, 2016). Det finns studier som undersökt den psykosociala arbetsmiljön inom yrken som 
innefattar mellanmänskliga relationer och hur denna påverkar måendet för personer inom dessa 
områden. Till skillnad från studierna på exempelvis psykoterapeuter (Lee, Lim, Yang, & Lee, 
2011), lärare (Collie, Shapka, & Perry, 2012) och call-centeranställda (Sprigg, Stride, Wall, 
Holman, & Smith, 2007) är studier från HR-konsulter inom arbetslivsinriktad rehabiliterings 
perspektiv betydligt färre vilket påvisar en kunskapslucka att fylla. Detta utifrån att även denna 
yrkesroll arbetar med mellanmänskliga relationer.  (HR betyder Human Resource och är en 
profession som arbetar på en personalavdelning med arbetstagarens utveckling.)  
 
 

Arbetsrelaterad stress och innebörden av arbetslivsinriktad rehabilitering  
 
Alla arbetstagare har rätt till en god arbetsmiljö och arbetsgivaren är den som ansvar för 
arbetsmiljön på en arbetsplats (Arbetsmarknadsdepartementet, 1977). Arbetsmiljön är allt som  
 
*Författaren vill rikta ett stort tack till intervjudeltagarna som bidragit med sina erfarenheter och gjort denna 
uppsats möjlig. 
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påverkar en medarbetare på ett arbete. Det handlar om fysiska faktorer som ljus, ljud och buller, 
psykologiska faktorer som arbetsbelastning, möjlighet till återhämtning, stöd och handledning 
och sociala arbetsförhållanden som klimat i arbetsgruppen. Ett ökande samhällsproblem i 
Sverige är den arbetsrelaterade stressen som leder till sjukskrivningar på grund av psykisk 
ohälsa. Stressreaktioner och anpassningsstörningar gällande sjukskrivningar längre än 14 dagar 
ökade med 119% mellan år 2010 och 2015 (Försäkringskassan, 2016). Stressreaktioner och 
anpassningsstörningar var de största orsakerna till sjukskrivningar i Sverige år 2015 och antal 
sådana sjukfall var det året 57 000. Arbetsmiljölagen är den lag inom arbetsmiljöområdet som 
reglerar vilka krav arbetsgivaren ska förhålla sig till i arbetsmiljöarbetet. I Arbetsmiljöverkets 
föreskrift organisatorisk och social arbetsmiljö påtalas vikten av att arbetsgivaren skapar balans 
i den psykiska arbetsmiljön gällande arbetstagarens krav och resurser samt att arbetsgivaren 
arbetar förebyggande och åtgärdande för att minska arbetstagarnas arbetsrelaterade stress 
(Arbetsmiljöverkets författningssamling, 2015). När sjukskrivningarna för arbetsrelaterad stress 
ökar, ökar också kraven på arbetsgivaren att förebygga och åtgärda de risker som kan finnas i 
arbetsmiljön innan sjukskrivning sker. 
 Enligt Socialstyrelsen (2007) innebär rehabilitering att en person ska få ta del av resurser som 
ska ge personen möjlighet att återfå eller bibehålla så god funktionsförmåga som möjligt. 
Processen ska utgå ifrån personens egna förutsättningar och möjligheter. Detta innefattar både 
insatser som kan vara av arbetslivsinriktad, medicinsk, pedagogisk, psykologisk, social och 
teknisk karaktär. När en arbetstagare drabbas av en skada eller arbetssjukdom ska arbetsgivaren 
hjälpa till med rehabilitering för att kunna återgå i arbetet (Arbetsmarknadsdepartementet, 
1994). Sådana åtgärder kallas arbetslivsinriktad rehabilitering. Under år 2016 betalades det ut 
1.25 miljarder kronor i rehabiliteringspenning i Sverige (Försäkringskassan, 2017). Denna 
kostnad består av åtgärder inom ramen för arbetslivsinriktad rehabilitering som ska underlätta 
för långtidssjukskrivna att återgå till arbete. 
 Chefen har delegerat ansvar från arbetsgivaren och är den som ska driva arbetsplatsens 
systematiska arbetsmiljöarbete genom att förebygga och åtgärda brister så ohälsa och olycksfall 
i arbetet inte sker (Arbetsmiljöverket, 2001). Arbetsmiljölagen påtalar att arbetsförhållandena 
ska göras om, både fysiskt och psykiskt, så de passar individens förutsättningar 
(Arbetsmarknadsdepartementet, 1977). Om inte arbetstagaren kan utföra de arbetsuppgifter den 
är ålagd att göra har arbetsgivaren ett långtgående ansvar gällande arbetsanpassning. 
Arbetsanpassning är exempelvis variation i arbetsuppgifter, flexibla arbetstider, längre raster, 
kompetensutveckling eller möjlighet att arbeta hemma (Arbetsmarknadsdepartementet, 1994). 
Johansson, Lundberg och Lundberg (2006) menar att ju fler anpassningar som är gjorda i arbetet, 
desto större chans är det att arbetstagaren återgår i arbete efter långtidssjukrivning. En 
longitudinell studie av Franche, Severin, Hogg-Johnson, Côté, Vidmar och Lee (2007) visade 
starkt stöd för att arbetsanpassningar förkortar arbetstagarens sjukskrivningsperiod samt gör det 
lättare för personen att återgå i arbete. Det är viktigt att sammanföra den arbetslivsinriktade 
rehabiliteringen med konkreta stödinsatser på arbetet för att öka och bibehålla arbetsförmågan 
efter en långtids sjukfrånvaro menar Ahlström, Hagberg och Dellve (2012). Deras studie visade 
att personer som fick socialt stöd, frihet på arbetet och utvecklingsmöjligheter hade högre 
arbetsförmåga efter sjukskrivning än personer som fick rehabilitering utan stödinsatser.  
 
 

HR-konsult som yrkesprofession och dennes arbetssituation 
 
För att en arbetstagare ska ha möjlighet att återgå i arbete så finns det ett nätverk med aktörer 
som stödjer chefen i rehabiliteringsarbetet. Det är interna resurser som personalavdelning, 
skyddsombud och fackliga representanter samt externa resurser som företagshälsovård, hälso- 
och sjukvård, Försäkringskassan och ibland Arbetsförmedlingen. På personalavdelningen 
arbetar HR-konsulter som har som uppgift att ge konsultativt stöd till chefen i frågor rörande  
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arbetslivsinriktad rehabilitering. En HR-konsult arbetar som generalist eller specialist, vilket 
innebär att personen antingen arbetar brett med personalfrågor inom olika områden som 
exempelvis kompetensutveckling, rekrytering, rehabilitering och arbetsmiljö eller är specialist 
inom ett av områdena. Rollen kan innebära strategiskt arbete där fokus är långsiktig utveckling 
av organisationens personalfrågor eller mer konsultativt arbete där arbetet sker främst operativt. 
Yrkesfunktionen finns i organisationer som har ett visst antal anställda och förekommer både i 
ideella, privata och offentliga verksamheter. Det krävs ingen yrkeslegitimation för att titulera 
sig HR-konsult vilket innebär att det inte heller krävs någon viss utbildningsbakgrund även om 
många HR-konsulter har akademisk examen som personalvetare eller beteendevetare för att 
motsvara den kompetens och kunskap som arbetet kräver (Welander, 2013). Titlarna kan vara 
exempelvis HR-konsult, personalvetare, personalhandläggare och HRBP (Human Resources 
Business Partner). Studien kommer fortsättningsvis enbart använda benämningen HR-konsult.  
 
 HR-konsultens psykosociala arbetssituation. HR-konsulten är i de flesta fall samordnare i 
rehabiliteringsprocessen mellan chef, medarbetare och andra aktörer. Denna koordinerande roll 
kan leda till svårigheter då HR-konsulten dels behöver hantera krav från olika håll (chef, 
medarbetare och andra aktörer) och dels inte har beslutsmandat i rehabiliteringsprocessen då 
chefen har arbetsmiljöansvar. Studier har visat att det finns ett samband mellan arbetstagare 
inom offentlig sektor och psykisk ohälsa och ett negativt hälsobeteende i form av exempelvis 
begränsad fysisk träning och högt alkoholintag (Jones, O’Connor, Conner, McMillan, & 
Ferguson, 2007). Flera studier har visat kopplingar mellan negativa hälsobeteenden och ökad 
risk för exempelvis rökning och diabetes (Cho, Chan, Jang, Lim, Kim, & Choi, 2009) samt 
fysisk inaktivitet och hjärt-och kärlsjukdomar (Paffenbarger, Hyde, & Wing, 1993). Med tanke 
på den beskrivna kopplingen mellan dåligt psykiskt mående på arbetet och ökad frekvens 
negativa hälsobeteenden är det således av stor vikt att öka fokus på just den psykosociala 
arbetssituationen för HR-konsulter. 
 
 

Krav-kontroll-stödmodellens effekt på psykisk ohälsa 

 
Sverige har bidragit med nytta när det gäller forskning inom psykosociala faktorer i arbetslivet. 
Det handlar om Karaseks och Theorells (1990) så kallade krav-kontroll-stödmodell. Modellen 
är en utvecklad variant från en tidigare version av Karaseks kontrollmodell (Karasek, 1979). 
Karaseks studie (1979) visade att mental anspänning på arbetet kommer av interaktionen mellan 
arbetskrav och handlingsfrihet (kontroll över beslut på arbetet). Tidigare ansåg man att de var 
separata delar som kommer var och en för sig men det är en kombination mellan höga arbetskrav 
och låg beslutskontroll som har koppling med hög mental anspänning och stor missnöjdhet med 
arbetet. Alltså, om en arbetstagare har höga nivåer av krav samtidigt som den har låga nivåer av 
kontroll leder det till ogynnsamma effekter på den psykiska och mentala hälsan. Att arbeta som 
HR-konsult inom arbetslivsinriktad rehabilitering innebär höga krav (från chef, medarbetare och 
andra aktörer) och låga kontrollmöjligheter (inget beslutsmandat) vilket skulle kunna antas ge 
hög mental belastning och därmed risk för psykiska ohälsa. 
 
 

Coping för att minska stress och psykisk ohälsa  
 
Lazarus har definierat ett begrepp inom stress som kallas coping. Coping är ”constantly 
changing cognitive and behavioral efforts to manage specific external and/or internal demands 
that are appraised as taxin or exceeding the resources of the person” (Lazarus & Folkman, 1984, 
s. 141). Lazarus (1966) poängterar att det är en skillnad mellan coping som process och coping 
som resultat. Han menar att definitionen syftar till att beskriva det som en process som ständigt 
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ändras, inte enbart ett resultat av hur stress hanteras. Han anser vidare att coping uppstår när en 
person upplever sig stressad och är en brygga mellan personen och miljön. Lazarus och Folkman 
(1984) anser med sin definition att coping är ansträngningarna att klara av krav, oavsett vilket 
resultat som uppnås. Om en individ märker att något den värderar högt är i farozonen, 
exempelvis sitt liv, sin hälsa eller sina sociala relationer, görs en insats för att mobilisera sin 
kraft att kunna hantera hotet. Det finns två sorters coping, känslofokuserad- och 
problemfokuserad coping. Känslofokuserad coping handlar om hur personen hanterar de känslor 
som uppstår vid stressiga situationer vilket kan exempelvis vara att jämföra med andra mer 
positiva situationer, vara undvikande eller selektivt välja vad den ska rikta sin uppmärksamhet 
på. Problemfokuserad coping syftar till hur personen klarar sig ur situationen genom att hitta 
lösningar, värdera dem och agera. Värdet av att arbeta aktivt med coping för att minska stress 
och psykisk ohälsa är stort, vilket bland annat har bekräftats av en studie på sjuksköterskor, där 
ett stödjande copingprogram utarbetat av psykologer minskade stress, ökade jobbnöjdhet och 
minskade personalomsättning bland de sköterskor som genomgått stödprogrammet (Gray-Toft, 
1980).  
 
 

Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med denna studie var att undersöka hur HR-konsulter inom kommunal verksamhet som 
stödjer chefer i arbetslivsinriktad rehabilitering, hanterar balansen mellan de krav som ställs på 
dem från olika håll. Frågeställningarna var: 
 

1. Hur hanterar HR-konsulten balansen i sin yrkesroll utifrån de krav som den möter? 
2. Har HR-konsulten någon personlig strategi för att hantera egna känslor som uppstår?  

 
 

Metod 
 
Deltagare  
 
Målinriktat urval gjordes med personer som arbetar som HR-konsulter där de stödjer chefer med 
arbetslivsinriktad rehabilitering inom kommunal verksamhet. Åtta HR-konsulter återfanns 
genom kontakter på tre kommuner i Mellansverige. Urvalskriteriet var att deltagaren antingen 
vid studiens genomförande, arbetade som HR-konsult inom arbetslivsinriktad rehabilitering 
eller hade tidigare arbetat i sådan roll de senaste fem åren. Sju deltagare arbetade i den 
förstnämnda rollen och en i den sistnämnda. Den sistnämnda deltagaren hade andra 
arbetsuppgifter för tillfället men hade nyligen arbetat flera år i yrkesrollen. Sju deltagare var 
utbildade personalvetare eller beteendevetare där kurser inom arbetsrätt hade ingått. Antal män 
i studien var 13%. Könsuppdelningen bland manliga personalvetarstudenter som antagits vid 
Sveriges universitet hösten 2017 var ca 22% (Universitets- och högskolerådet, 2017). Antal män 
i studien är i närheten av det antal som kan antas arbeta inom HR-yrket. 
 Totalt genomfördes åtta intervjuer med sju kvinnor och en man. Fem deltagare arbetade vid 
två större kommuner och tre arbetade på en och samma mindre kommun. Åldersspannet hos 
deltagarna var 29–57 år (M = 43.00, SD = 10.27) och deras yrkeserfarenhet som HR-konsult 
inom arbetslivsinriktad rehabilitering varierade mellan 2 och 10 år. Sju deltagare innehade full 
sysselsättning och en arbetade 75%. HR-konsulterna var stödjande till chefer som ansvarade för 
verksamheter såsom förskola, skola och vård- och omsorg. Fem deltagare hade en renodlad roll 
som HR-konsult med enbart uppgifter inom arbetslivsinriktad rehabilitering medan tre arbetade 
i en HR-generalistroll där även en konsultativ roll till chefer i andra frågor inom 
personalområdet ingick. Fem deltagare hade erfarenhet av rehabiliteringsfrågor från andra 
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verksamheter och yrkesroller. Det var exempelvis erfarenhet som chef inom kommunal 
verksamhet, HR-konsult i ideell- och privat verksamhet samt rehabiliteringshandläggare på 
statlig myndighet. HR-konsulterna var mycket uppbokade i sina kalendrar och vissa hade svårt 
att frigöra tid så de som hade möjlighet att medverka vid en intervju avgjorde vilka som 
intervjuades. Deltagandet var frivilligt, ingen ersättning utgick och det var inga bortfall.  
 
 

Material  
 
Deltagarnas subjektiva uppfattning och erfarenhet i sitt vardagliga arbete var i fokus vilket 
gjorde att semistrukturerade intervjuer valdes. Materialet omfattade intervjuguide, diktafon för 
ljudinspelning, dator samt ordbehandlingsprogram. Personal inom hälso- och sjukvården är en 
av flera aktörer som är involverade i den arbetslivsinriktade rehabiliteringen som en 
samarbetspartner till den deltagande HR-konsulten. För att få en utomstående aktörs perspektiv 
på rehabiliteringsarbete valdes att göra en pilotintervju med en allmänläkare som arbetar på en 
offentlig vårdcentral i Mellansverige. Denna återfanns via författarens kontakter. Efter 
pilotintervjun korrigerades intervjuguiden, från att ha många olika följdfrågor till att 
följdfrågorna minskades och renodlades så de passade enbart den huvudsakliga, inledande 
frågan. Innan deltagarintervjuerna startade fastställdes intervjuguiden av författarens 
handledare. 
 Huvuddelen av intervjun bestod av tre frågor med utgångspunkt från studiens syfte. ”Kan du 
berätta om ett rehabiliteringsärende som du lyckats med?”, ”Kan du berätta om ett 
rehabiliteringsärende som du misslyckas med?” och ”Hur gör du för att släppa arbetet när du 
ska gå hem?”. Utifrån svaren som deltagarna gav så hade sonderande följdfrågor förberetts som 
skulle smalna av svaren och bidra till mer utvecklade resonemang. När deltagaren berättade om 
ett lyckat och ett misslyckat rehabiliteringsärende så ställdes följdfrågorna ”Hur kändes det?”, 
”Vad tänkte du?”, ”Vad gjorde att du lyckades/misslyckades?” och ”Är det något i efterhand du 
önskat du gjort annorlunda?”.  Frågeområden relaterade till krav och balans i yrkesrollen var 
förberedda om deltagaren berättade sådana. Nämnde deltagaren exempelvis andra aktörer så 
ställdes frågan ”Hur ser din roll ut gentemot dem?” och svarade deltagaren att den var 
samordnare så ställdes frågan ”Vad anser du är utmaningarna med det?”. Följdfrågor gällande 
”släppa arbetet när de gick hem” var individuellt anpassade utifrån varje deltagare.  
Avslutningsvis tillfrågades deltagaren om den ville tillägga något samt hur deras upplevelse av 
intervjun hade varit. Därefter avslutades intervjun och diktafonen stängdes av. Intervjuerna 
varade i genomsnitt 50 minuter.  
 
 

Procedur 
 
Ett missivbrev skrevs och godkändes av författarens handledare. Brevet skickades via e-post till 
potentiella deltagare som arbetade som HR-konsulter på HR-avdelningar vid tre kommuner i 
Mellansverige. I brevet presenterades undersökningen och studiens syfte. Det fanns även 
information om preliminär tidsplan för intervjuerna, en förfrågan om intresse att delta samt 
etiska riktlinjer utifrån Vetenskapsrådets rekommendationer. Det informerades om att 
deltagandet var frivilligt, deras möjlighet att avbryta sin medverkan, att personuppgifter 
behandlades konfidentiellt och att materialet enbart skulle användas i denna studie 
(Vetenskapsrådet, 2017). I missivbrevet fanns även kontaktuppgifter till författaren samt 
information hur deltagarna kunde ta del av resultatet efter undersökningen var klar.  
 Sju intervjuer gjordes på deltagarnas arbetsplats utifrån önskan från dem och en intervju 
genomfördes på annan plats. Innan intervjun började erhölls samtycke för medverkan och 
inspelning och deltagaren gavs möjlighet att ställa frågor. Intervjuaren återupprepade studiens 
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syfte och de forskningsetiska riktlinjerna. Inledande frågor rörde deltagarens ålder, 
yrkeserfarenhet och utbildningsbakgrund. För att få en förståelse för deltagarens yrke så ställdes 
även några frågor om det. Intervjun började med öppna frågor för att sedan bli mer specifika 
utifrån vad deltagarna svarade samt för att empirin var avsedd att bygga på ett induktivt 
förhållningssätt. När intervjuerna var klara fördes ljudfilerna över till dator och transkriberades 
ordagrant med undantag av de inledande frågorna där enbart relevant fakta sammanfattades. 
 
 

Databearbetning 
 
Intervjumaterialet transkriberades till totalt 63 A4-sidor i tolv punkters Times New Roman. 
Känsliga uppgifter byttes ut för att inte avslöja deltagarnas koppling till materialet. Exempelvis 
ersattes deltagarnas namn med kön och ålder, exempelvis ”Kvinna, 57 år”, ortsnamn byttes ut 
till ”stad i Mellansverige” och företagsnamn till exempelvis ”verksamheten” eller 
”arbetsplatsen”. Vid enstaka tillfällen rådde osäkerhet kring vad deltagaren sade, exempelvis 
när deltagaren hade oskarp röst. I dessa fall gjordes en tolkning utifrån ordets sammanhang och 
lämpligt ersättningsord noterades istället. Detta anses inte ha påverkat resultatet då det enbart 
inträffade vid enstaka tillfällen eftersom intervjuerna skedde i en ostörd miljö.  
 Intervjuerna analyserades med induktiv ansats. Det gjordes en tematisk analys och varje 
intervju förkortades i meningsenheter genom kvalitativ meningskoncentrering enligt Kvale och 
Brinkmann (2014). Överflödiga ord, upprepningar och tid- och rumsbegrepp togs bort och 
konkreta begrepp ersattes med abstrakta. De meningskoncentrerade intervjuerna var i 
genomsnitt 191 ord långa. Meningskoncentreringarna lästes igenom och bröts ner till subteman. 
Sedan gjordes en lista på var och en av de åtta intervjuerna. Varje intervju hade i genomsnitt 27 
punkter som symboliserade innebörden för hanteringen av HR-konsultens balans i yrkesrollen 
samt hur de hanterar känslorna som uppstår. Varje punkt var formulerad i 1–7 ord. De åtta 
listorna fördes samman till en lång lista som då bestod av totalt 216 punkter. Listan rensades 
och abstraherades igen, exempelvis så slogs punkterna ”Bollar med kollegor för att ventilera” 
och ”Pratar med kollegor för att släppa jobbet” ihop då de handlade om samma sak. Varje sådan 
hopslagning blev ett subtema. Till slut återstod det 27 subteman och en tabell skapades för att 
identifiera hur stor andel av intervjuerna som innehöll subtemat. Förekomsterna räknades ut i 
procent. För att underlätta kopplingen till de två frågeställningarna delades subtemana upp på 
de två frågeställningarna. Fyra subteman togs bort då för få av deltagarnas berättelser innehöll 
dessa. Ny rensning gjordes tills det var kvar 16 subteman som bildade sex teman. Fyra besvarade 
frågeställning 1 och två besvarade frågeställning 2. Två av temana förekom i sju intervjuer 
(87.5%) och åtta av temana förekom i sex intervjuer (75%). Varje subtema behölls för att visa 
på variationerna mellan deltagarna (se tabell 1 och 2). Citat från deltagarna letades upp i det 
transkriberade materialet.  
 
 

Resultat 
 
Studien var fokuserad på hur HR-konsulten hanterar balansen i sin yrkesroll utifrån de krav de 
möter samt hur de hanterar egna känslor som uppstår. Resultatet visade att det är två parter som 
har störst påverkan på balansen. Den ena parten är medarbetaren som genomgår rehabilitering 
och den andra parten är chefen som HR-konsulten stödjer. HR-konsultens förhållningssätt och 
struktur i arbetet påverkar också. Tre sätt att hantera egna känslor framkom också. En översikt 
över resultaten finns i tabell 1 och 2 med anslutande beskrivande text. I tabell 1 (sidan 7) visar 
hur HR-konsulten hanterar balansen i rollen och i tabell 2 (sidan 10) visar hur HR-konsulten 
hanterar egna känslor. Alla deltagare berättade om en situation där de lyckats respektive 
misslyckats med ett rehabiliteringsärende och utifrån deras svar har resultatet framkommit. 
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Svaren redovisas med text och tabeller i kronologisk ordning utifrån studiens frågeställningar. 
Citat har använts och korrigeringar har gjorts utifrån skillnaden mellan tal- och skriftspråk. 
 
 

HR-konsultens hantering av balans i yrkesrollen 
 

Fyra teman beskriver hur HR-konsulten hanterar balansen i de krav som ställs på dem i 
yrkesrollen. HR-konsulten behöver dels hitta ett förhållningssätt att utöva sin yrkesroll på (tema 
1 och 2), dels hitta ett sätt att coacha chefen på (tema 3) och dels ett sätt att förhålla sig till 
medarbetaren som genomgår rehabiliteringen (tema 4).  
 
Tabell 1 
HR-konsultens hantering av balans i yrkesrollen 
Meningsenhet Subtema Tema 

Lyssna   
Vara lyhörd i mötena Bemötande (87.5%)  
Anpassa budskapet till mottagaren     
Bara vara konsult    
Göra lagom utan att överarbeta Behålla konsultrollen (62.5%) Förhållningssätt 
Ha balans i vad HR-konsult gör och vad chefen gör   
Inte ta över chefens ansvar     
Inte agera mot sina egna värderingar    
Vara nöjd med sin prestation och inte överprestera Värna om egen integritet (50%)  
Förmedla beslut som inte stämmer med egna värderingar      
Tydlig med vem som gör vad   
Klargöra förväntningar och syftet Skapa roll- och ansvarsfördelning (75%)  
Lägga över ansvar till chef och medarbetare    

Planering innan och efter möten   
Tydliga mål Tydlig plan & mål med rehabiliteringen (75%) Strukturering 
Göra implementeringsplan   
Ha tydliga regler och rutiner för arbetet     

Samarbete med chef   
Ge positiv feedback till chef Skapa bra bemötande med chef (75%)  
Skapa prestigelöshet och tillit i mötet med chef   
Relationsbunden roll mellan HR-konsult och chef    

Pusha chef att stå på sig   
Konflikt mellan medarbetare och chef försvårar Stötta chef att själv ta svåra samtal (62.5%) Chefscoachning 
Chef inte tydlig gentemot medarbetaren vad som krävs     

Chefen gör inte verklighet av planen   
Chef har ingen översikt över egna rehabiliteringsärenden Lämna tillbaka ansvar till chef (75%)  
Chefer duckar för rehabiliteringsärenden     
Stötta och uppmuntra medarbetaren   
Inte lämna medarbetaren övergiven Visa respekt (75%)  
Se och höra medarbetaren   
Medarbetaren i fokus trots insatser runtomkring    
Anpassa arbetsgången efter när medarbetaren är redo   
Möta medarbetaren där den är Vara följsam (75%)   
Ibland pusha medarbetaren, ibland hålla tillbaka   
Förklara om och om igen för medarbetaren   Medarbetarcoachning 
Hitta medarbetarens drivkrafter   
Göra medarbetaren delaktig Skapa autonomi (75%)  
Motivera medarbetaren    

Medarbetaren förstår inte sin situation    
Medarbetaren måste komma till egen insikt Coacha till självinsikt (62.5%)  
Självinsikt måste finnas före insatser kan sättas in    

Medarbetaren måste själv vilja förändra sin situation   
Aktiv medarbetare gör rehabiliteringen lyckad Ge tillbaka ansvar (87.5%)  
HR-konsulten lämnade över ansvaret till medarbetaren     

Not. Den procent som står i parantes är hur stor andel av deltagarna som berättat detta.  
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 Förhållningssätt. Sju deltagare, 87.5%, beskrev att deras förhållningssätt bidrog till lyckad 
rehabilitering. En förutsättning var HR-konsultens bemötande gentemot medarbetare och chef i 
rehabiliteringsprocessen. Lyssna kunde exempelvis innebära att HR-konsulten satt tyst och lät 
chefen eller medarbetaren beskriva sin situation och vad den behövde hjälp med. Det var också 
viktigt att vara lyhörd och anpassa budskapet till mottagaren. En deltagare beskrev kontakten 
med medarbetaren så här: ”...man måste lyssna till medarbetaren…alla vill bli sedda och hörda 
vilket jag också tror är det viktigaste i rehabiliteringen.” (Kvinna, 57 år). En annan deltagare 
beskrev det i relation till chefen: ” Jag tror jag är ganska lyhörd för vilken nivå chefen är…vissa 
är jätteduktiga att jobba med rehabilitering och behöver en viss typ av stöd medan andra är helt 
nya och kanske behöver lära sig hur vårt dokumenteringssystem fungerar…” (Kvinna, 50 år). 
Två andra delar som var viktiga var att behålla konsultrollen samt värna om egen integritet. 
Dessa två visar på dilemmat av att vara konsultativt stöd till chefer. Dels förväntas HR-konsulter 
ofta driva rehabiliteringsärendena och dels behöver de värna om sig själva för att inte ge ”för 
mycket” service. En av deltagarna berättar:  
 

Jag jobbar med att begränsa min servicegrad för cheferna för jag vill hjälpa direkt men 
min kalender är ju också full. Jag vet ju att jag binder ris till min egen rygg…det är 
skitsvårt! Det är en balansgång jag jobbar på. (Kvinna, 52 år).  

 
 Strukturering. Det var 75% av deltagarna som berättade att strukturering var viktigt. 
Strukturering syftar till att HR-konsulten med fördel ska skapa en roll- och ansvarsfördelning 
tillsammans med chefen för att underlätta att upprätthålla en balans i sin egen arbetsbelastning. 
En deltagare beskrev så här: ”Det handlar om att vara tydlig med rollerna och lägga över ansvar.” 
(Man, 49 år). Tydlig plan och mål med rehabiliteringen handlar om att redan innan 
rehabiliteringsärendet startar, ha en tanke om hur arbetsgången fram till målet ska vara. En 
deltagare säger: ”Det var min roll att samordna mötena och boka in fortsatta möten…jag frågade 
chefen hur vår plan såg ut och hur vi tänker framöver.” (Kvinna, 35 år). Tre av deltagarna 
berättade även att rehabiliteringsprocesserna ofta startar för sent vilket får konsekvensen att 
värdefull tid förloras i det inledande skedet. Två av deltagarna berättar: ”Jag tror på tidigare 
insatser…och att man ska göra en handlingsplan så snart som möjligt.” (Kvinna, 57 år). ”Jag 
som HR-konsult vill komma in så snart som möjligt för att få vara med när man lägger 
planeringen för rehabiliteringsprocessen.” (Kvinna, 35 år). 
 
 Chefscoachning. HR-konsultens bemötande och coachande gentemot chefen var viktigt. 
Skapa bra bemötande syftar till att utveckla ett nära samarbete med chefen genom att vara 
prestigelös och visa på tillit. Att relationen till chefen fungerar bra är avgörande för att 
rehabiliteringsprocessen ska fortlöpa på ett bra sätt. En deltagare beskriver svårigheten med 
relationen: ”Min konsultativa roll gentemot chef är relationsbunden…det som varit lyckosamt 
är när samarbetat fungerat med chefen…men mycket handlar om personkemi också.” (Man, 49 
år). Själv ta svåra samtal handlar om att HR-konsulten ibland får pusha chefen att själv ta svåra 
samtal med medarbetaren. Exempelvis beskrev en deltagare att chefen kan vara i konflikt med 
medarbetaren som är i rehabilitering vilket försvårar rehabiliteringsarbetet. ”När det inte är 
chefens högsta önskan att medarbetaren ska komma tillbaka då är det inte lättjobbat.” (Kvinna, 
39 år). Två deltagare påtalade vikten av att chefen vågar stå upp för sin roll. Den första 
deltagaren: ”…det är svårt när chefen inte vågar sätta ner foten och vara tydlig mot medarbetaren 
utan vill vara den tillslags.” (Kvinna, 39 år). Den andra deltagaren: ”Jag peppar chefen att tuffa 
till sig när det krävs i samtalet…de måste tro på sig själv och stå för det de säger.” (Kvinna, 52 
år). Lämna tillbaka ansvar till chef visar att chefen ibland lämnar över det den ska göra till HR-
konsulten alternativt inte gör det som den är ålagd att göra. Vissa chefer väjer undan när de ställs 
inför jobbiga, personliga situationer som rör medarbetare. I dessa situationer behöver HR-
konsulten lämna tillbaka ansvaret till chefen. En deltagare berättar: ”Vissa chefer orkar inte eller 
vill inte ta i problematiksärenden förrän det är försent.” (Man, 49 år).  
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 Medarbetarcoachning. HR-konsulten behöver även förhålla sig till den medarbetare som 
genomgår rehabiliteringen för att själv kunna hantera sin balans i yrkesrollen. När deltagarna 
berättade om deras förhållningssätt till medarbetaren så sade 75% att de behöver ha respekt för 
den. Detta kunde exempelvis handla om att bekräfta medarbetaren, inte säga åt den vad den ska 
göra och ha den i fokus trots att det pågår insatser runt omkring som kan påverka medarbetaren.  
En deltagare sade: ”Det viktiga är att inte lämna medarbetare helt övergivna utan visa att vi finns 
där som arbetsgivare.” (Kvinna, 50 år). Vara följsam innebar att HR-konsulten behövde möta 
medarbetaren där den är just då och sätta in några insatser i taget för att anpassa dem efter när 
medarbetaren är redo. Detta kunde särskilt vara i ärenden kopplade till arbetsrelaterade stress då 
medarbetaren blivit utmattad på grund av för hög arbetsbelastning. I dessa fall handlade det om 
att sätta in rätt insatser i rätt tid då det annars lätt slog tillbaka om inte medarbetaren var beredd. 
En deltagare berättar: ”Jag fick vara tydlig med medarbetaren att det inte är ett misslyckande 
om det inte går just då utan att hon bara inte var redo än.” (Kvinna, 35 år). 
 

 Skapa autonomi syftar till att det är viktigt att coacha medarbetaren så den är motiverad och 
känner sig delaktig i sin egen rehabilitering. En deltagare beskrev: ”…man får gräva fram 
drivkrafterna hos medarbetaren på något sätt. Det handlar om att de måste se möjligheterna på 
egen hand.” (Man, 49 år). En annan deltagare sade: ”När medarbetaren inte har någon 
motivation överhuvudtaget är det svårt…chefen kan vrida och vända på sig i absurdum utan att 
det ger något om ändå inte medarbetaren vill.” (Kvinna, 39 år). Coacha till självinsikt var något 
som särskilt påtalades av de tre deltagare som berättade om misslyckade rehabiliteringsärenden 
när medarbetare hade missbruksproblematik. Dessa ärenden var särskilt svåra att lösa utifrån att 
medarbetaren sällan hade kommit till egen insikt när rehabiliteringen startade och sällan heller 
gjorde det fast rehabiliteringen pågick under lång tid. En av deltagarna sade:  
 

Det första är ju att de ska ha en insikt om att det finns ett missbruk och sedan måste man 
leta fram en drivkraft för att få dem att sluta och dit är det jättelångt…det är ju en människa 
som har en sjukdom och där finns det mycket förnekelse och mycket manipulativt 
(Man, 49 år). 

 
 Ge tillbaka ansvar handlar om att HR-konsulten behöver se till att medarbetaren tar ansvar 
för sin egna rehabilitering. Sju av åtta deltagare, 87.5%, poängterade att detta var en 
förutsättning för att överhuvudtaget kunna lyckas med rehabiliteringen. Medarbetaren själv 
behöver vara aktiv och inte lämna över ansvaret på lösning till HR-konsulten eller chefen. En 
deltagare beskrev det så här: 
 

Medarbetaren måste ta sitt ansvar för de har inte bara rättigheter utan även skyldigheter. 
(Kvinna, 57 år).  

 
 

HR-konsultens hantering av egna känslor 
 
När HR-konsulten stödjer chefer i rehabiliteringsärenden kan det leda till att HR-konsulten själv 
blir känslomässigt påverkad av den situation medarbetarna befinner sig i. Deltagarna berättade 
olika breda känslospann vid återgivelsen av vilka känslor som uppstår. Det framkom tre 
subteman för hur de hanterar egna känslor som i sin tur gick att koppla till två teman, 
känslofokuserad coping och problemfokuserad coping. 
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Tabell 2 
HR-konsultens hantering av egna känslor 
Meningsenhet Subteman Tema 

Stänger av jobbmobilen och mejlen när går hem   
Skaffat barn som hjälper att stänga av Socialt stöd (75%)  
Lättare att hålla balans när fått barn  Känslofokuserad coping 

Bollar med kollegor för att ventilera    
Handledning för att släppa det svåra   
Handledning hjälper att reda ut känslorna Använder handledning (50%)  
Handledning hjälper att släppa jobbiga ärenden    

Stänger av jobbmobilen och mejlen när dagen är slut   
Inte tillgänglig efter lämnat kontoret Aktiviteter för att stänga av jobbet (37.5%) Problemfokuserad coping 

Släpper jobbet när stänger dörren    
Pendling underlättar     

Not. Den procent som står i parantes är hur stor andel av deltagarna som berättat detta.  

 
 Känslofokuserad coping. Sex deltagare, 75%, berättade att de vid svåra 
rehabiliteringsärenden tar socialt stöd av vänner, familj och kollegor för att kunna släppa arbetet. 
Några av deltagarna poängterade att det underlättade att släppa arbetet när de skaffat familj och 
barn då barnen gjorde att de blev ”tvungna” att skifta sin uppmärksamhet från arbetet till barnen. 
En av deltagarna berättar: ”Jag behöver ”pysa” ut mina känslor och om jag får prata med 
kollegorna en stund så är det inte lika illa sedan.” (Kvinna, 52 år). En annan sade så här: 
 

Det går inte att ta med sig jobbet hem…det är ju generellt i den här rollen som HR-konsult. 
Efter jag skaffat barn måste jag fokusera på annat…innan barn gick jag och oroade mig 
och ältade efter jag slutat. Jobbet är ju jätteviktigt men det är inte det mest primära. 
(Kvinna, 33 år) 
 

Hälften av deltagarna berättade att de uppskattar den handledning som arbetsgivaren 
tillhandahåller vid återkommande tillfällen. Under dessa träffar får deltagarna själva ta upp svåra 
rehabiliteringsfall som sedan diskuteras i grupp. Det fokuseras inte på själva lösningen av fallet 
utan istället på HR-konsultens känslor och tankar kring att arbeta med fall som engagerade 
känslomässigt. En av deltagarna berättar: ”Vissa situationer kryper under skinnet eller rakt in i 
hjärtat. Det går ju inte alltid att hålla distansen till allt…handledning är suveränt!” (Kvinna, 52 
år).  

 
 Problemfokuserad coping. Tre av deltagarna berättade att de gör en konkret aktivitet för att 
stänga av jobbet. Två av dem bodde på annan ort än de arbetade vilket gjorde att de använde 
pendlingstiden som ett sätt att släppa jobbet. Likaså använde de pendlingen, innan arbetsdagen 
började, som ett sätt att planera och tänka igenom hur arbetsdagen skulle bli vilket de 
uppskattade. Dessa deltagare trivdes med att inte bo och arbeta i samma stad och berättade båda 
att de inte skulle vilja sammanväva detta då de uppskattade den reflektions- och nedvarvningstid 
som pendlingen gav dem. En deltagare sade: ”Jag utnyttjar tiden jag har på vägen hem. Folk 
undrar om det inte är jobbigt att pendla men det är härligt. Jag har lagt jobbet åt sidan när jag 
kommer hem.” (Kvinna, 57 år). 
 

 

Diskussion 
 

Val av forskningsområde gjordes utifrån författarens förförståelse inom psykologi och då i första 
hand utifrån inriktningen psykosocial arbetsmiljö som länge har engagerat författaren. Egna 
arbetslivserfarenheter inom HR-området har bidragit till intresset av att undersöka målgruppen 
HR-konsulter inom arbetslivsinriktad rehabilitering då författaren har uppmärksammat att denna 
inriktning inom personalområdet inte verkar uppfattas lika attraktivt att arbeta med som 
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exempelvis rekrytering, ledarutveckling eller arbetsrättsstöd. Den nära bekantskapskretsens 
erfarenheter inom hälso- och sjukvård har bevittnat det ökade söktrycket av patienter som 
drabbats av arbetsrelaterad stress och detta har också bidragit till ämnesvalet. Kvalitativ ansats 
valdes utifrån att författaren ville ta del av en variation av HR-konsulters subjektiva upplevelser 
och erfarenheter av att arbeta med rehabilitering.  
 Syftet med undersökningen var att undersöka hur HR-konsulter inom kommunal verksamhet 
som stödjer chefer i arbetslivsinriktad rehabilitering hanterar balansen mellan de krav som ställs 
på dem från olika håll. Det har även studerats hur HR-konsulten hanterar känslor som de själva 
upplever när de arbetar med personer som inte mår bra på arbetet. Resultatet visade fyra delar 
för hantering av balansen, (1) förhållningssätt, (2) strukturering, (3) chefscoachning och (4) 
medarbetarcoachning och tre för hantering av egna känslor, (1) socialt stöd, (2) handledning 
och (3) agerande. Socialt stöd och handledning kan kopplas till känslofokuserad coping och 
agerande för att stänga av jobbet kan kopplas till problemfokuserad coping. Resultatet visade 
att HR-konsultens samarbete med medarbetare och chef är viktigt då dessa två tillsammans utgör 
en viktig del för hur HR-konsulten kan hålla balansen i arbetet. Medarbetaren och chefen är 
båda anställda inom samma organisation vilket kan antas betyda att det finns stora möjligheter 
att påverka HR-konsultens psykosociala arbetsmiljö utifrån hur dessa relationer fungerar. HR-
konsulten är i första hand ett konsultativt stöd till chefen. Ett väl fungerande samarbete mellan 
chef och HR-konsult, där båda tar ansvar för sin del av rehabiliteringsprocessen, skulle kunna 
leda till att fler medarbetare som genomgår rehabilitering kan återgå till arbete. Det skulle också 
kunna leda till att cheferna får mer effektiv avlastning av HR-konsulterna, som är de som är 
expertkompetensen i verksamheten inom rehabilitering, och HR- konsulterna lättare skulle få 
en balans i de krav som ställs på dem. Alla har samma mål, att medarbetaren ska kunna återgå i 
arbete, men alla har olika sätt att nå dit. Kan dessa vägar förenas och allas erfarenheter, behov 
och kunskaper tas om hand på bästa sätt genom samverkan, skulle således allas situation också 
förbättras. Slutsatsen är att HR-konsultens förhållningssätt och struktur samt samarbetet med 
chef och medarbetare har största inverkan på hur HR-konsulten kan hantera balansen i sitt 
arbete. 
 
 

Förhållningssätt 
 
HR-konsultens förhållningssätt var viktigt och då främst bemötande, behålla konsultrollen och 
värna om egen integritet. HR-konsulten har höga krav från omgivningen (och möjligen även 
från sig själv) att hitta en lösning på medarbetarens rehabilitering men den har låga 
kontrollmöjligheter (möjlighet att ta beslut) vilket kan leda till en mental anspänning som kan 
orsaka arbetsrelaterad stress som krav-kontrollstödmodellen visar (Karasek, 1979). Därför är 
det viktigt att HR-konsulterna behåller konsultrollen genom att ge lagom stöd till chefen utan 
att ta över deras ansvar samt värnar om sin egen integritet.  
 
 

Strukturering 
 
Att utforma en roll- och ansvarsfördelning samt ha en tydlig plan och mål med rehabiliteringen 
är avgörande för hur bra HR-konsulten hanterar balansen. Resultatet visade att det fanns 
önskemål att komma in tidigare i rehabiliteringsprocessen för att underlätta planeringen och för 
att snabbare kunna sätta in rehabiliteringsåtgärder. Att göra tidiga insatser och ha tydliga roller 
och ansvar i rehabiliteringsprocessen påtalar Gard och Larsson (2006) i sin studie är viktigt. Det 
kan möjligen vara så att om sådan fördelning görs skulle det underlätta inte bara underlätta för 
HR-konsulten och dennes arbetssituation utan det skulle även göra det tydligare för alla 
medverkande parter, vem som har vilket ansvar. Det skulle även kunna leda till rimligare 
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arbetsbelastning för både chef och HR-konsult och effektivare rehabiliteringsprocess från start 
till slut. 
 
 

Chefscoachning 
 
HR-konsulten behöver skapa ett bra bemötande med chefen, överlåta till chefen att själv ta svåra 
samtal samt lämna tillbaka ansvar till chefen för arbetsmiljön. Resultatet visar att chefen gärna 
låter HR-konsulten driva rehabiliteringsarbetet även om det är chefen som har mandat att ta 
besluten. Detta leder till en inträngd situation för HR-konsulten som har förväntningar på sig 
från medarbetaren, chefen och andra aktörer att få tillbaka medarbetaren i arbete. Deltagarna 
menade att chefen behöver ta mer ansvar för sin del av rehabiliteringen vilket då kan antas ge 
en mer drivande process då chefen är den enda som har befogenheterna besluta om 
rehabiliteringsåtgärder. En studie gjord på HR-arbete och stöd inom rehabilitering poängterar 
att chefen är den viktigaste parten av alla involverade i rehabiliteringsprocessen när det avser 
att underlätta medarbetarens återgång i arbetet (Norlund, Fjellman-Wiklund, Nordin, Stenlund, 
& Ahlgren, 2013). Detta gör att chefscoachning är viktigt att fokusera på för att HR-konsulten 
ska hantera balansen i sin yrkesroll. 
 
 

Medarbetarcoachning 
 
Att coacha medarbetaren som genomgår rehabilitering var betydelsefullt för att nå framgång. 
Oavsett hur många insatser som chef och HR gjorde så spelade medarbetarens delaktighet i sin 
egna rehabilitering en avgörande roll. HR-konsulten behöver visa respekt, vara följsam, skapa 
autonomi hos medarbetaren, coacha den till självinsikt samt lämna över ansvaret till 
medarbetaren för att lyckas med sitt arbete. En studie gjord av Gard och Larsson (2006) har 
kommit fram till att samarbetet mellan involverade parter kan utvecklas genom att ha större 
fokus på medarbetarens behov och deltagande. En annan studie visar också på det viktiga i att 
medarbetaren tillåts vara delaktig i sin egen rehabiliteringsprocess (McIntosh, Melles, & Hall, 
1995). 
 
 

Känslofokuserad coping 
 
Socialt stöd är viktigt för att människan ska få sina grundläggande behov tillfredsställda. En 
person kan lättare anpassa sig om de har socialt stöd menar Lazarus och Folkman (1984). De 
deltagare som beskrev känslofokuserad coping för att hantera egna känslor hade alla 
hemmaboende barn. Detta kan ha färgat resultatet när det gäller vilken sorts coping som var 
vanligast bland deltagarna. En studie som undersökt både coping och krav-kontroll-
stödmodellen visar att det är svårt att förutse en arbetstagares psykiska belastning i arbeten som 
kräver kognitiv och emotionell förmåga, då det är avgörande hur engagerad personen är i sitt 
arbete (Brough, Drummond, & Biggs, 2017). Studien beskriver att vid dessa arbeten så behöver 
arbetsgivaren ta i beaktande att det innebära risker för personens hälsa. Detta skulle kunna tolkas 
som att om HR-konsulten är engagerad i sitt arbete och dessutom har ett yrke som ställer krav 
på emotionell förmåga kan det leda till att HR-konsulten lättare drabbas av ohälsa.  
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Problemfokuserad coping 
 
Deltagarna som visade på problemfokuserad coping var tre stycken (37.5%) och var det subtema 
av alla som hade minst antal förekomster.  
 
 

Reliabilitet och validitet 
 
Gällande generaliserbarheten av studiens resultat så var det målinriktade urvalet avgränsat till 
tre kommuner i Mellansverige vilket gör att resultatet enbart kan gälla offentliga verksamheter. 
Resultatet skulle kunna gå att överföra till andra kommuner i Sverige utifrån att både små och 
större kommuner har inkluderats. Utifrån att både HR-generalister och HR-specialister deltog 
skulle det kunna möjliggöra överföring av resultatet till andra HR-konsulter som arbetar med 
arbetslivsinriktad rehabilitering. Resultatet har möjligen inte varit lika användbart om inte båda 
rollerna inom HR hade valts. Det som även kunna göra att resultatet kan generaliseras till andra 
HR-konsulter än de som medverkat är att det var en spridning bland män och kvinnor i studien. 
Könsfördelningen var i närheten av lika stor andel som andel studenter som läser till 
personalvetare på högskolan vilket kan tänkas göra att studiens resultat går att överföra till 
liknande könsuppdelade arbetsgrupper inom HR. Resultatet skulle till viss del kunna överföras 
till andra yrkeskategorier i arbetslivet då det finns fler yrkesroller som kan uppleva svårigheter 
med att hantera balansen i de krav som den möter. Resultatet gällande hantering av egna känslor 
skulle kunna appliceras på människor generellt i livet. Detta utifrån att alla människor kan 
uppleva känslor i sitt privatliv eller på sitt arbete men att ha en strategi för att hantera dessa kan 
vara svårare och inte vara lika utbrett.  
 Innan intervjuerna började genomfördes en pilotintervju för att testa frågorna och detta ledde 
till en mindre modifiering av intervjuguiden innan den användes vid deltagarnas intervjuer. 
Under intervjusituationen så skedde en deltagarvalidering genom att nyckelord i deltagarnas 
svar upprepades för att bekräfta ömsesidig förståelse och avlägsna missförstånd. Intervjuguiden 
var utformad enligt ”trattekniken” med breda, inledande frågor och efterföljande avsmalnande 
följdfrågor. Ibland skedde förtydliganden om frågan var otydlig. På grund av att möjligheten för 
genomförandet av intervjuer var begränsat tidsmässigt skulle ett tänkbart hot mot validiteten 
kunna vara att de som intervjuades var HR-konsulter som hade tid att ställa upp under den valda 
tidsperioden. Det är tveksamt om mättnad uppnåddes då det inte gick att genomföra fler 
intervjuer på grund av studiens begränsningar i tid. De två sista intervjuerna blev kortare än de 
andra sex då deltagarna inte hade tiden som de först trodde. Detta skulle kunna ha hotat 
validiteten då materialet inte blev lika omfattade som de andra intervjuerna.  Efter intervjuerna 
fick alla deltagare en fråga om hur de upplevde intervjun och alla åtta var nöjda och hade 
uppskattat den reflektionsstund de hade fått efter att fått berätta om sina erfarenheter.  
 HR-konsulterna som intervjuades arbetade inom förskola, skola och vård- och omsorg vilket 
kan antas gett en varierad bild av rehabilitering inom olika områden. Tre av deltagarna arbetade 
på en mindre kommun och i en generalistroll inom HR vilket kan ha lett till att materialet som 
framkom under dessa intervjuer inte var lika fylligt som de andra fem vars roll var som specialist 
inom arbetslivsinriktad rehabilitering. Fem HR-konsulter hade tidigare erfarenhet av 
rehabiliteringsfrågor inom andra verksamheter vilket möjligen kan ha gett en kvalitativ variation 
på deltagarnas perspektiv. Det var en relativt stor spridning på deltagarnas erfarenhet inom 
rehabilitering, 2-10 år, och att deltagarna hade arbetat i andra roller inom HR-området innan de 
börjat på sin nuvarande arbetsplats. En möjlig slutsats av detta skulle kunna vara att deltagarna 
bidrog till att beskriva en variation i upplevelserna av att arbeta som HR-konsult.  
 Vid analys och transkribering så kan ett hot mot validiteten vara att deltagarna berättade långa 
sekvenser som gjorde att meningskoncentreringen försvårades när innebörder i berättelserna 
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blev väldigt utdragna. Ljudinspelningsutrustningen var en diktafon som hade 
inställningsmöjligheten att spela in högkvalitativt vilket tillsammans med de ostörda 
intervjumiljöerna gjorde att ljudfilerna innehöll väldigt få otydligheter vilket underlättade 
analysen. I resultatet så förekom ingen av subtemana i samtliga åtta intervjuer utan som mest 
förekom två subteman i sju intervjuer och näst mest, åtta subteman i sex intervjuer. Detta skulle 
kunna bero på att några av deltagarna inte har en renodlad specialistroll inom rehabilitering 
vilket kan ha påverkat hur ingående deras svar var samt med vilken bredd de svarade. Resultatet 
kring hur HR-konsulten hanterar känslorna som uppstår skulle kunna ha genererat mer 
datamaterial och fokuserats mer på i studien men dessa intervjufrågor kom i skymundan då 
huvuddelen av deltagarnas svar bestod av svaren på de två inledande frågorna om misslyckade 
och lyckade rehabiliteringsärenden. Författaren trodde, innan studien inleddes, att de andra 
aktörerna i rehabiliteringsarbetet (Försäkringskassan, hälso- och sjukvården, 
Arbetsförmedlingen, företagshälsovården, och fackliga representanter) skulle ha större 
påverkan på kraven i HR-konsultens samordnade roll än vad de visade sig ha. Dessa aktörer 
visade sig enbart utgöra ett ”ramverk” för de regler som måste följas och vilka stödinsatser som 
finns att tillgå. Om detta resultat beror på hur intervjufrågorna var utformade eller om det 
verkligen är så är inget som finns tillräckligt stöd för i datamaterialet vilket gör att det heller inte 
har redovisats.  
 Författaren har erfarenhet inom ett närliggande HR-område från kommunal verksamhet 
vilket kan ha påverkat dennes förförståelse för organisationen och yrkesrollen HR-konsult. 
Författaren har bekanta som arbetar inom hälso- och sjukvården, som är en av 
samarbetspartnerna i arbetslivsinriktad rehabilitering. Detta kan ha bidragit till det fanns en 
förmåga att se HR-konsultens situation från olika perspektiv. 
 
 

Bidrag och framtida forskning 
 
I studien förmedlas HR-konsulternas upplevelser, erfarenheter och reflekterande tankar som kan 
bidra till mer insikt och förståelse för deras psykosociala arbetsmiljö. Studien vill belysa för 
arbetsgivare hur HR-konsulter kan uppleva den inklämda roll de har som samordnare i 
rehabiliteringsarbetet samt bidra till nya tankar om hur ett företags rehabiliteringsarbete skulle 
kunna drivas på ett ännu bättre sätt för att värna om HR-konsultens psykosociala arbetsmiljö. 
Genom att få kunskap om hur HR-konsulten kan hantera balansen i sin yrkesroll kan 
arbetsgivare lättare arbeta främjande och förebyggande med deras arbetsmiljö. Även chefer som 
får konsultativt stöd av HR-konsulter i arbetslivsinriktad rehabilitering kan ha användning av 
studiens resultat genom att få kunskap om hur samarbetet dem emellan skulle kunna utvecklas 
för att avlasta och hjälpa HR-konsulten hantera balansen. Förslag till framtida forskning är att 
undersöka om HR-konsultens personlighet kan ha inverkan på hur de hanterar balansen samt 
om en viss personlighet oftare använder en viss typ av coping för att hantera den stress som 
yrkesrollen kan medföra.  
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