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Abstract 

HR profession is a position that requires a wide range of skills since they have to satisfy both 

management and employees. Their profession is versatile as they are responsible for 

employee development in parallel with the pressure to produce good results for the 

organization's management. Many times this means conflicting requirements, which in some 

cases could lead to stress outcomes and unclear roles. Since relatively few studies dealing 

with the HR role and its level of stress and role ambiguity, we felt that it required additional 

documentation. This study examines the relationships and differences between perceived 

work stress, role ambiguity, and emotional coping strategies for HR managers. The purpose of 

this study is therefore to expand awareness of work-related stress, role ambiguity and 

emotional work in the HR field. In previous research, the stress associated with role 

ambiguity are examined, and emotional coping strategies associated with stress, but however 

has not emotional cooping strategies associated with role ambiguity been investigated. Stress, 

role ambiguity or emotional coping strategies has not been investigated in the HR field, which 

we do in this study. The study is based on surveys that are sent to 60 HR managers in 

different organizations. The result shows that there is a connection between stress and unclear 

roles, stress and surface acting, role ambiguity and surface acting, however, we found that 

there was no correlation between deep acting and stress or deep acting and role ambiguity. 

Key words: Role ambiguity, role conflict, human resource management, stress och emotional 

labour. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstrakt 

HR yrket är en position som kräver stor spännvidd av kompetenser då de ska tillgodose både 

ledningen och medarbetarna. Deras yrkesroll är mångsidig då de ansvarar för de anställdas 

utvecklingsarbete parallellt med pressen att generera goda resultat för organisationsledningen. 

Många gånger innebär detta motstridiga krav, vilket i vissa fall skulle kunna leda till 

stressutfall och otydliga roller. Då relativt få studier behandlar HR rollen och dess stressnivå 

samt rollotydlighet ansåg vi att det krävdes ytterligare dokumentation. Denna studie 

undersöker samband och skillnader mellan upplevd arbetsrelaterad stress, rollotydlighet och 

emotionella copingstrategier för HR chefer. Syftet med studien är därför att utöka kunskapen 

om arbetsrelaterad stress, rollotydlighet och emotionellt arbete inom HR-området. I tidigare 

forskning har stress i samband med rollotydlighet undersökts, samt emotionella 

coopingstrategier i samband med stress, däremot har inte emotionella coopingstrategier i 

samband med rollotydlighet undersökts. Detta har heller inte undersökts inom HR området 

vilket vi gör i denna studie. Studien baserar sig på enkäter som är skickade till 60 HR-chefer 

inom olika organisationer. Resultatet visar att det finns ett samband mellan stress och otydliga 

roller, stress och ytligt agerande (surface acting), rollotydlighet och ytligt agerande. Det fanns 

inget samband mellan varken djupgående agerande (deep acting) och stress eller djupgående 

agerande och rollotydlighet. 

Nyckelord: Rollotydlighet, rollkonflikt, human resource management, stress och emotionellt 

arbete 
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Vi vill rikta ett enormt stort tack till vår handledare Martin Svennson för ditt oerhörda 

engagemang och tålamod under uppsatsens gång. Du har funnits där och motiverat vid 

motgångar och vi har alltid kunnat vända oss till dig. Vi skulle aldrig klarat detta utan dig! 

Tusen tack!  

Emma och Karin 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

Inledning 

Human Resource, HR är ett begrepp som innefattar personalarbete, dvs. allt i en organisation 

som rör personalen, ex rekrytering, utbildning, rehabilitering, avtalstolkning och att inneha en 

coachande funktion till ledningen. Begreppets innehåll har förändrats under de senaste 

årtionden och har gått från att vara centrerat till att endast bidra till medarbetarnas välmående 

och arbetsmiljö till ett kunskapsbaserat tankesätt där de tillhandahåller utvecklingsarbete och 

strategiska frågor (Lindmark & Önnevik, 2011). HR arbetet syftar till att driva organisationen 

framåt, då det kan bidra med ett perspektiv på hur organisationen bör agera i frågor som rör 

personalen för att lyckas bättre vid exempelvis omorganisationer (Davidsson, Nilsson, 

Rönnqvist & Wallo, 2011). Det kan antagas att inom HR-perspektivet uppfattas personalen 

som en nyckelfaktor och organisationen bör därmed ta hänsyn till hur de påverkas för att 

kunna skapa en effektiv och konkurrenskraftig organisation. De uppfattar personalen som en 

tillgång inte enbart en kostnad. De har press på sig att generera positiva resultat både inom 

personal och ekonomi och ansvara för de anställdas utveckling på företaget för att på bästa 

sätt gynna organisationsframgången. HR arbetet är en mångsidig roll som fokuserar på allt 

från service till omsorg och trivsel samt förändringsarbete (Bredin & Söderlund, 2005). HR 

funktionen ska fungera som ett stöd till både ledning och medarbetare. Detta kan medföra en 

risk till motstridiga krav från ledningen och medarbetarna. De måste ofta balansera för att 

kunna tillfredsställa båda parterna, vilket kan vara krävande och upplevas stressande, eftersom 

ett ultimat utfall för båda parter inte alltid går att tillgodose (Davidsson, Nilsson, Rönnqvist & 

Wallo, 2011). Dessa motstridiga uppfattningar och förväntningar på flera arbetsuppgifter 

samtidigt kan bidra till att många HR chefer upplever en oklarhet i sin yrkesroll och därmed 

en svag yrkesidentitet (Granberg & Ohlsson, 2009).  Följaktligen kan det finnas olika åsikter 

om vad HR arbetet innefattar och utifrån detta skulle rollotydlighet kunna uppstå eftersom 

ledningen och medarbetare har olika förväntningar av HR (Davidsson et al, 2011). 

 I dagens kunskapssamhälle ska allt gå snabbare och effektiviseras i och med det har 

stress blivit ett problem. Stress är även ett arbetsmiljöproblem och en riskfaktor för sämre 

hälsa. Det kan vara allt ifrån omorganisationer, gränslöst arbete, frånvaron av tid eller 

familjen som ger upphov till stressen. Kraven ökar från alla håll och individen kanske inte 

alltid får det stöd som behövs för att klara av arbetssituationen (Ram, Khoso, Shah, Chandio 

& Shaikih, 2011). Rollotydlighet innebär brist på tydlig och specifik information om 

yrkesrollens krav. Även detta har blivit förknippat med stress och låg arbetstillfredställelse 

(Ram, et al, 2011). I en avhandling av Tuvesson (2011) har en låg känsla av rolltydlighet visat 

samband med höga nivåer av upplevd stress. Samtidigt som tydliga roller visade sig vara 
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positivt förankrade med arbetstillfredställelse. Därför förefaller det viktigt att stärka 

rolltydligheten i de yrken där det finns en osäkerhet för att minska stress (Tuvesson, 2011). 

 Eftersom HR chefer måste möta olika förväntningar, både från ledningen och 

medarbetarna, kan det skapa en känsla av rollotydlighet hos individen. Otydligheten uppstår 

som ett resultat av de olika kraven som ställs på HR chefen av medarbetare och chefer. 

Rollotydlighet skapar en form av rollstress, vilket kan ha en samverkan med minskad 

arbetstillfredställelse (Safaria, Othman, Nubli & Wahab, 2011). Har personen många olika 

arbetsuppgifter som inte är tydliga kan detta leda till en hög nivå av upplevd stress. Hur gör 

HR cheferna för att hantera stressen och rollotydligheten som finns i yrkesrollen? Ett sätt att 

hantera otydlighet och många olika känslor i arbetet kan vara emotionellt arbete. Det handlar 

om att anta falska känslor som en form av känslomässig mask eller genom inre tankar 

frambringa specifika känslor, detta görs för att utfallet ska bli optimalt för varje specifik 

situation i arbetet (Hochschild, 1983). Underlaget gör att de specifika variablerna stress, 

rollotydlighet och emotionellt arbete är intressanta att undersöka vidare i samverkan med 

varandra. Nedan kommer teoretisk bakgrund till studien att redovisas. 

Teoretisk Bakgrund 

Stress i arbetslivet 

Stress definieras som kroppens, psykets och hjärnans reaktioner på olika påfrestningar. Den 

uppstår när det råder obalans mellan vilka resurser vi har och vilka påfrestningar vi möter. 

Stressorer är de faktorer som utlöser stressreaktioner hos oss. Hjärnan reagerar genom att höja 

sin vakenhetsgrad, därefter ökar hjärtats slagfrekvens vilket resulterar i att blodtrycket stiger. 

Det finns inga enkla samband mellan uppkomsten av stress och faktorer som ger upphov till 

stress. Människor kan uppleva en större stress än tidigare trots att inte arbetsbelastningen 

förändrats. Det kan även orsaka olika grad av stresskänslor hos individer. Det är individuellt 

från individ till individ vad de upplever som negativ stress (Cassidy, 2003). Vissa klarar stress 

bättre än andra och individer reagerar olika på samma sorts stress. Det går inte att dra 

allmänna slutsatser om vilka faktorer i arbetsmiljön som ger upphov till stress. Dock har 

forskningen kring stress identifierat vissa faktorer som exempelvis överkrav eller brist på 

egenkontroll. De som känner att de inte har inflytande över arbetets uppläggning med allt för 

höga krav. De har inte tillräckligt med handlingsutrymme och detta blir i sin tur stressande. 

De som har samma höga krav men känner att de har kontroll över sin arbetssituation blir 

istället effektiva. Faran är när stressen infinner sig en längre period utan återhämtning vilket i 

sin tur kan samverka med utbrändhet (Örtqvist & Wincent, 2006). Utbrändhet är ett tillstånd 
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där psykisk eller fysisk utmattning uppstår. Det är viktigt att lyssna på kroppens initiala 

reaktion till stress så som trötthet, koncentrationssvårigheter, sämre minne samt att låta 

kroppen återhämta sig (Grandey & Brotherigde, 2002). 

Ämnet stress har undersökts grundligt i västvärlden och stress på arbetsplatsen blir 

mer och mer ett kritiskt problem för både arbetstagare, arbetsgivare och samhället i stort (Ram 

et al, 2011). Stress är en del av vår vardag och har funnits i alla tider. Det är därmed en 

naturlig del av vårt liv. Lagom stress kan vara positiv och ge oss styrkan att klara av svåra 

uppgifter. Det kan få oss att ge det där lilla extra och fokusera på problem och att försöka lösa 

dem på bättre sätt än tidigare. Det kan därmed vara stimulerande med en viss nivå stress om 

individen känner att hon eller han upplever att de har inflytande i arbetslivet (Örtqvist & 

Wincent, 2006; Söderfeldt, Söderfeldt, Ohlson, Theorell & Jones, 2000). Det är först när 

stressen inte går att påverka som den blir negativ. Pågår den under en lång tid kan den rent av 

bli skadlig. Det finns många olika faktorer som spelar in i stressammanhang och oklara roller 

är en av dem (Rizzo, House & Sidney, 1970; Ram et al, 2011), men också hur individer 

hanterar känslor i relation till stressorer i form av emotionellt arbete (Grandey & Brotherigde, 

2002). 

Stress och Rollotydlighet   

Individer som innehar ett yrke där de arbetar med människor och där en tydlig rollbeskrivning 

saknas kan drabbas av instabilitet. En otydlig rollbeskrivning kan många gånger leda till en 

osäkerhet. Rollotydlighet uppstår när det inte finns en tydlighet i vad som förväntas av 

individen (Safaria et al, 2011).    

 I en studie gjord av Ram et al (2011)  utförd i Pakistan som undersöker om otydlighet i 

rollen ger upphov till stress fann de att rollotydlighet var positivt och signifikant relaterat till 

stress. Stressen i sin tur var negativt och signifikant relaterat till arbetstillfredställelse. 

Forskning har visat att de som upplever att de kan kontrollera sin arbetssituation är mindre 

stressade än de som inte upplever att de kan det. Större stress i arbetet upplevdes av de som 

rapporterade högre rollotydlighet. De som upplevde arbetsrelaterad stress hade signifikant 

lägre poäng på arbetsglädje. Den förutsagda uppfattningen att de som i högre grad upplevde 

rollotydlighet rapporterade högre grad av stress. Det är dock inte möjligt att utrota dessa 

stressfaktorer helt även om det kan leda till arbetsmissnöje. I denna undersökning visade det 

sig att 80 procent av cheferna inte utnyttjade sin fulla potential på grund av för mycket stress 

(Ram et al, 2011).      

 För att minska stress bör organisationen fastställa arbetsuppgifter och kommunicera 

dem till vederbörande. De bör framställa en specifikation av arbetsuppgifterna och vilka krav 
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som förväntas av dem (Chang, Chang, 2007; Rizzo et al, 1970; Tuvesson, 2011). Ledningen 

bör därmed ge vägledning och riktning för underordnade. Om en anställd inte känner att hon 

har befogenhet att besluta eller vet vad som förväntas av henne kommer hon att tveka med att 

fatta beslut och kan därmed inte fungera effektivt i organisationen (Rizzo, House & Sidney, 

1970; Tuvesson, 2011).      

 Den vanligaste uppfattningen kring rollotydlighet är att den leder till stress och 

påfrestningar och att detta är skadligt för individen (Rizzo et al, 1970: Tuvesson, 2011; 

Örtqvist, Wincent, 2006; Chang & Chang, 2007). Det finns dock ett fåtal studier som menar 

att stress och otydliga roller kan ha en positiv inverkan. De har exempelvis funnit att det 

minskar tristess och kan vara en energigivande kraft (Örtqvist, Wincent, 2006: Chang, 

Hancock, 2003). De flesta hävdar dock att rollotydlighet är negativt relaterad till 

arbetsprestation och leder till att personer blir mindre villiga att satsa på en organisation när 

de har motstridiga krav och där klarhet om arbetsuppgifter saknas (Rizzo et al, 1970; Örtqvist 

& Wincent, 2006; Chang & Chang, 2007). En otydligroll eller när beteenden som förväntas av 

en individ är inkonsekventa kommer han eller hon uppleva stress och utföra sitt arbete mindre 

effektivt än om förväntningarna och klarheten i arbetsrollen är tydligt förankrad (Tuvesson, 

2011; Örtqvist, Wincent, 2006). Därför kan rollotydlighet leda till minskad tillfredställelse 

och minskad organisations effektivitet (Örtqvist, Wincent, 2006). En oklar rollrelaterad 

information kan leda till rollotydlighet. Mål är en viktig faktor för kreativitet och eftersom de 

ofta är otydliga kan detta ge upphov till stress. Det finns olika uppfattningar kring 

rollotydlighet. Vissa menar att det är positivt relaterad till innovation, andra menar att 

otydlighet påverkar de anställdas kreativitet avsevärt på ett negativt sätt.  Rolltydlighet 

hänvisar till hur tydligt en rad aktiviteter som förväntas från en enskild uttrycks. 

Rollotydlighet är den omvända situationen. Trots de negativa aspekterna som en 

rollotydlighet kan innebära menar forskarna att det skulle kunna öka kreativiteten. De menar 

att om individen engagerar sig i flera roller kan detta skapa en positiv inverkan eftersom det 

leder till kognitiv variation som stimulerar kreativitet. Dessutom kan högre nivåer av 

arbetskrav på rollotydlighet utlösa innovativa lösningar. De menar även att individens tro på 

sin kompetens d.v.s. deras egen självförmåga att utföra en viss uppgift påverkar hur stress i 

arbetet och de anställdas kreativitet är relaterade. Det finns alltså två utgångspunkter, den 

första, rollotydlighet minskar kvaliteten på individens förmåga att utföra en uppgift och den 

andra, rollotydligheten ökar individens förmåga att utföra en uppgift (Tang & Chang, 2010). 

 Rollotydlighet anses negativt påverka arbetstillfredställelse. Arbetstillfredställelse är 

positivt relaterad till innovation. Studier har visat att personer som upplever positiva känslor 
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är mer benägna att vara kreativa. Det tyder på att arbetstillfredställelse eller positiva känslor i 

arbetet kan hänföras till att främja innovation (Tang & Chang, 2010). Rollotydlighet är både 

negativt och positivt relaterad till anställdas kreativitet. Eftersom det kan påverka kreativiteten 

negativt bör organisationens ledare medvetet placera arbetstagarna i ostrukturerade situationer 

som är relativt riskfria med syftet att de anställda ska bli vana vid oklara situationer och 

därmed minska stress relaterat till otydlighet (Tang & Chang, 2010). Chefer bör även vara 

medvetna om att rollotydlighet kan minska arbetsglädjen och deras självförmåga att utföra 

uppgifter, vilket kan minska kreativa insatser, särkilt på en arbetsplats som kräver ständig 

kreativitet (Tang & Chang, 2010). 

Stress och Emotionellt arbete  

Emotionellt arbete är en erkänd konstruktion i många typer av arbeten och innebär att styra 

sina känslor så att det passar in i en unik situation. Det är ett begrepp som tar upp kraven som 

är förknippade med sociala arbeten som har en direkt interaktion mellan människor 

(Hochschild, 1983). Detta gäller exempelvis en HR chef som har en direkt interaktion med 

både chefer och medarbetare. Stor del av vad en HR chefs arbetsuppgifter innefattar hantering 

av känslor i interaktioner med andra människor. Det är centralt för HR chefer att använda 

känslor för att uppnå uppgifter och mål i deras roll (Davidsson et al, 2011). Genom att 

använda sig av emotionellt arbete kan HR cheferna förmedla en känsla till medarbetarna som 

producerar ett känslomässigt tillstånd hos dem som är önskvärt. Detta används för att 

stämningen på arbetet ska vara positiv och relationerna till chefer och medarbetare ska 

kännetecknas av positivitet (Hochschild, 1983).   

 Goffman var 1959 en av de första forskarna som konstaterade att beteenden styrs av 

den osynliga handen av normer för lämpligt beteende som organisationen fastställer (refererad 

i Grandey & Brotheridge, 2002). Det är inte bara innehållet i känslorna utan vilken frekvens, 

intensitet och varaktighet känslorna har som är viktigt. Det finns två sätt att behandla de 

känslomässiga interaktionerna som uppstår i arbetet (Grandey & Brotheridge, 2002).

  Ytligt agerande innebär att modifiera och kontrollera sina känslouttryck, trycka ner de 

egentliga känslorna till förmån för en känslomässig mask. En anställd kan exempelvis tvingas 

att använda ett falsk leende när han eller hon är på dåligt humör eller ska integrera med en 

svår eller påfrestande medarbetare eller kund (Grandey & Brotheridge, 2002). Det falska i den 

här processen i att visa känslor är relaterat till stressutfall på grund av inre spänningar och en 

fysiologisk ansträngning att trycka undan verkliga känslor (Erickson & Wharton, 1997; Gross 

& Levenson, 1997; Morris & Feldman, 1997). Brotheridge 1999 menar att känslan av 
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minskad personlig prestation är troligt att känna om den anställde anser att de falska känslorna 

inte ger rätt utfall eller om de möts av irritation från medarbetaren eller kunden (refererad i 

Grandey & Brotheridge, 2002).    

  Djupgående agerande innebär att genom djupverkande processer styra interna tankar 

och känslor för att uppfylla föreskrivna regler för arbetet och frambringa lämpliga känslor 

som passar in i sammanhanget (Grandey & Brotheridge, 2002). Hochschild (1983) menar att 

djupgående agerande kan vara ett sätt att minska känslomässig oenighet och kan leda till en 

känsla av prestation hos den anställde om prestationen är effektiv i situationen. Därmed 

relateras inte höga grader av djupgående agerande till höga grader av stress, eftersom det 

minimerar spänningen av oenighet (Hochschild, 1983). Djupgående agerande förväntas också 

att relatera till lägre personlighetsförändring och större personlig prestation eftersom det 

innebär behandling av medarbetare eller kund och vid positiv respons från medarbetaren eller 

kunden kan det öka känslan av personlig effektivitet (Grandey & Brotheridge, 2002). Det är 

viktigt att skilja på ytligt agerande och djupgående agerande eftersom det behandlar helt olika 

inre tillstånd och kan ha olika effekter på arbetstagaren (Brotheridge & Lee, 2003). 

 Det har noterats att det kan finnas olika psykosociala effekter av emotionellt arbete 

(Brotheridge & Lee, 2003). Stress är en form av känslomässig utmattning och tidigare 

forskning visar blandade resultat när det gäller kopplingen till emotionellt arbete (Brotheridge 

& Grandey, 2002). Det är konstaterat att arbeten som har högt värde av emotionellt arbete och 

högt värde av utbrändhet rapporterar högre nivåer av arbetsrelaterad stress än de arbeten som 

har låg emotionellt arbete och låg utbrändhetsfaktor. Yrken som innehar mycket kontakt med 

andra människor löper större chans att drabbas av stress och utbrändhet (Grandey och 

Brotheridge, 2002), därmed kan emotionellt arbete tänkas ha en samverkan med stress i 

arbetslivet. Både Best, Downey och Jones 1997 (refererad i Grandey & Brotheridge, 2002) 

och Grandey och Brotherdiges (2002)  studier menar att ytligt agerande relaterar till stress, att 

dölja negativa känslor som ilska och rädsla var signifikant och positivt associerat med stress. 

Hochschild (1983) menar att organisatorisk kontroll över känslomässiga tankar är stressande i 

sig och att emotionellt arbete kan ses som en individuell process där medarbetarnas 

sinnesrörelse förutspår nivåer av utbrändhet. Grandey (2000) menar att känslomässiga krav är 

stressande eftersom det skapar ett måste av att hantera emotionella tillstånd för 

organisationens mål. Brotheridge och Grandeys (2002) forskning visar däremot inget 

samband mellan arbeten med hög grad av emotionellt arbete och höga nivåer av stress. Detta 

tyder på att anställda kan ha olika krav på emotionellt arbete och därför kan det vara svårt att 

mäta, det kan också fungera både som stress och en resurs hos dem. Ytligt agerande bidrog till 
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en minskad känsla av personlig prestation medan djupgående agerande bidrog till en större 

känsla av effektivitet i arbetet (Grandey & Brotheridge, 2002), vilket stämmer överens med 

Gross och Levenson (1997) och Morris och Feldman (1997) studier om att falska känslor 

leder till stress pga. inre spänningar och ansträngningar att trycka undan verkliga känslor. 

Yrken som har höga krav på emotionellt arbete, kräver också individer med en hög emotionell 

intelligens för att arbetsprestationerna ska bli maximala. Forskning har visat att både 

konflikthantering och drivkraft blir starkare av hög emotionell intelligens, det bidrar också till 

att individerna ställer upp för organisationen i högre grad (Newman, Joseph & Maccann, 

2010; Ali, Garner & Magadley, 2011).  

Syfte och forskningsfrågor 

Sammanfattningsvis så kan det konstateras utifrån tidigare forskning att otydliga roller har ett 

samband med stress. Det finns en antydan att HR kan inneha en otydlighet i sin yrkesroll, då 

de har en sorts mellanchef position där de måste tillgodose både ledning, personal och kunder 

vilket kan innefatta många arbetsuppgifter som inte är definierade. Emotionellt arbete är ett 

sätt att hantera sina känslor och består främst av två interaktioner den ena djupgående 

agerande och den andra ytligt agerande. Djupgående agerande sker genom att tillrättavisa 

upplevda känslor eller genom att använda sig av inlärd fantasi eller inbillning. Ett djupgående 

agerande är något som utförs i syfte att ändra en upplevd känsla. Ytligt agerande är när 

individen uppvisar andra känslor än det som han eller hon verkligen känner. Det uppstår när 

de uppvisade känslorna inte överensstämmer med de upplevda känslorna. Det är enligt 

tidigare forskning konstaterat att yrken med hög emotionellt arbete och ett högt värde av 

utbrändhet visar högre grad av arbetsrelaterad stress i förhållande till de arbetena med låg 

emotionellt arbete och låg utbrändhet. Rollotydlighet har enligt tidigare forskning också 

kopplats ihop med stress och med tanke på detta skulle det vara en intressant utgångspunkt att 

undersöka alla variablerna i relation till varandra. Vidare har lite studier utförts inom HR 

området, vilket motiverar vårt valda forskningsområde.  

Syftet med studien är därför att utöka kunskapen om arbetsrelaterad stress, 

rollotydlighet och emotionellt arbete inom HR-området. Detta genererar följande 

forskningsfrågor: 

Hur ser sambanden ut mellan upplevd stress, rollotydlighet och emotionellt arbete för HR-

chefer? 

Finns det en skillnad i graden av upplevd stress eller otydliga roller beroende på graden av 

djupgående agerande och ytligt agerande?  
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Metod 

Deltagare 

Urvalet utfördes genom att söka på Google för att få fram företag som hade en HR avdelning 

och kontaktuppgifter till de som arbetade på denna avdelning. Det gemensamma för 

undersökningens deltagare är att alla innehar någon form av chef eller ledarposition på en HR 

avdelning och att det är minst 20 stycken anställda i organisationen. En avgränsning på minst 

20 stycken anställda utfördes eftersom organisationer med mindre än 20 stycken anställda 

oftast inte har någon utvecklad HR avdelning. Företagen som kontaktades ligger runt om i 

hela Sverige och de finns både i den privata, kommunala och statliga sektorn. Mail skickades 

ut till 60 stycken, varav 39 stycken valde att slutföra enkäten. Svarsfrekvensen är 65 % och 

bortfall är 35%. Två enkäter är borttagna ur undersökningen detta p.g.a. att respondenten inte 

svarat på alla delarna i enkäten.  

Instrument/Material 

För att samla in empiriskt material till studien utfördes en enkätundersökning. Enkäten bestod 

av 46 items som var uppdelade i tre olika delar, första delen innehöll 14 frågor och 

behandlade stress, andra delen innehöll 14 påståenden och behandlade känslor i arbetslivet 

och tredje delen innehöll 18 påståenden och behandlade rollotydlighet och rollkonflikt. Första 

delen bestod av en Stress skala (Cohen, Kamarck & Mermelstein 1983). Denna skala består 

av 14 frågor och är särskilt utformad för att behandla respondenternas känslor och tankar den 

senaste månaden, kopplat till stress i arbetslivet. Skalan som användes var 0-4, där 0 innebar 

aldrig och 4 innebar väldigt ofta. Andra delen av enkäten bestod av en skala som behandlar 

emotionellt arbete (Brotheridge & Lee, 2003).  Skalan om emotionellt arbete består också av 

14 påståenden och är särskilt utformad för att mäta människors känslor i arbetet. Här skulle 

respondenterna ranka olika påståenden hur bra de stämde överens med en vanlig dag på 

arbetet. Skalan som användes var 0-4, där 0 innebar aldrig och 4 innebar alltid. På grund av 

att cronbach gav ett lågt utslag modifierades ursprungsskalan, genom att ta bort ett item i 

ytligt agerande. Delar av skalan är inverterad, detta för att höja validiteten i undersökningen.  

Värdena för intern validitet, Cronbachs för varje påstående varierade från .68 to.85. Den sista 

delen av enkäten bestod av en skala som heter Rollotydlighet och Rollkonfliktsskalan (House, 

Shuler & Levanoni, 1983). Denna skala består av arton stycken påståenden och behandlar 

rollotydlighet och rollkonflikter. Elva av påståenden behandlar rollotydlighet och resterande 

sju rollkonflikter. Varje respondent skulle ranka påståendena hur väl de stämde in på deras 

arbetssituation på en skala 0-6, där 0 innebar att de inte alls höll med och 6 innebar att det 
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stämde perfekt. Eftersom rollkonflikt inte är relevant för vår undersökning valde vi att ta bort 

de svaren från enkäten och SPSS. Anledningen till att vi hade med frågor om rollkonflikt var 

för att det inte fanns någon skala med enbart rollotydlighet. Värden för intern validitet, 

cronbachs för gruppen varierade från .60 till .90. Värdet för cronbach i vår data uppgick till 

för rollotydlighet .95 djupgående agerande .64 och ytligt agerande .72.    

Procedur 

Både litteratur och forskningsartiklar studerades, för att få fram artiklar användes 

artikeldatabaserna Psykarticles, google shoolar och business source complete. Sökorden som 

användes var role ambiguity, role conflict, human resource management, stress och emotional 

labour. Litteratur söktes på Blekinge Tekniska Högskolas hemsida via Libris och samma 

sökord användes som vid sökningen i artikeldatabaserna. Artikelurvalet begränsades till högst 

tio träffar. Vid fler träffar utfördes en ytterligare avgränsning med hjälp av sökorden. 

Sökorden har kombinerats i olika konstellationer för att uppnå relevant och representativt 

urval. Skalorna valdes genom de olika sökorden stress scale, emotionel labour scale och role 

ambiguity och role conflict scale. Dessa skalor hittades i artiklarna som valdes ut som 

underlag för undersökningen. Valet att använda färdiga skalor istället för egna påhittade 

frågor gjordes för att de redan var validerade d.v.s. mäter det som avses mätas samt högst 

relevanta för vårt undersökningsområde (Cohen, Manion & Morrisson, 2007). När skalorna 

var valda Stress Scale (Cohen et al, 1983), Emotional Labour Scale (Brotheridge & Lee, 

2003) och Role Ambiguity och Role Conflict Scale (House et al, 1983) mailades författarna 

och tillfrågades om deras skalor fick användas i vår undersökning. Efter klartecken från alla 

författare sammansattes enkäten.  

Enkäten utformades i ett program som heter Survey Mesh, vilket är en hemsida för 

elektroniska enkäter. Detta valdes för att kunna maila en länk med enkäten till respondenterna 

och på så sätt underlätta hanteringen för dem. Alla enkäter skickades till respondenternas 

interna arbetsmail. Varje enkät inleddes med en presentation av undersökningen. I 

presentationen klargjordes syftet med undersökningen, att deltagandet var frivilligt och att 

varken organisationens namn eller namn på respondenterna skulle lämnas ut (se bilaga). Det 

klargjordes även att materialet endast skulle användas till statistiska tester i uppsatsen och ett 

ungefärligt tidsspann för att fylla i enkäten. Våra kontaktuppgifter fanns också med om det 

var någon som skulle vilja kontakta oss för eventuella frågor. För att göra det möjligt för 

respondenterna att dra sig ur undersökningen vid redan inlämnad enkät fick alla skriva ett 

valfritt ord på sista sidan i enkäten som de sedan behövde komma ihåg vid eventuell 
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borttagning av uppgifter. Respondenternas enskilda svar på enkäten sparas sedan på vår 

inloggning på SurveyMesh där materialet enkelt kan plockas fram, utan att behöva ha någon 

vidare kontakt med respondenterna. När alla enkäter besvarats sammanställdes materialet i 

statistikprogrammet SPSS, där korrelationsberäkningar mellan undersökta variabler 

genomfördes. Variablerna delades upp i lågt respektive högt för att kunna urskilja skillnader. 

Uppdelningen utfördes genom att räkna fram medianen på variabeln och sedan koda in en ny 

variabel där de som svarat lägst till och med medianen var i en grupp och medianen till och 

med de som svarat högst var i en grupp.  

Etik 

Etiska överväganden är viktiga då en enkätundersökning planeras. Forskning är nödvändigt 

för både samhällets och individernas utveckling och det finns därför ett befogat krav på att det 

bedrivs, samt att den inriktas på betydelsefulla frågor och att den håller hög kvalitet 

(Ejlertsson, 2005). Vi har enligt BTH:s policy gjort en egen etisk prövning i enlighet med 

direktiv från EPN (EPN, 2013). Individer ska skyddas från obefogad insyn i deras liv och får 

inte heller utsättas för psykisk eller fysisk skada, förödmjukelse eller kränkning.  Detta skydd 

mot individer kallas individskyddskravet och är förutsättningen för forskningsetiska 

överväganden. Individskyddskravet innehåller fyra huvudkrav, informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

Informationskravet innebär att forskaren ska informera de berörda om forskningens syfte och 

dess premisser. Vår studie har beaktat denna punkt genom att på försättsbladet till enkäten 

noga informerat om syftet med studien, samt tillvägagångssättet och möjligheten för dem att 

kontakta oss vid eventuella frågor. Samtyckeskravet innebär att deltagarna har rätt att 

bestämma över sin medverkan i undersökningen och att de ska kunna avbryta sin medverkan 

utan att det ska medföra negativa konsekvenser. Respondenterna har noga informerats att 

deltagandet är frivilligt. De har också informerats att de skulle skriva ett valfritt ord på sista 

sidan i enkäten för att göra det möjligt för oss att plocka bort dem från undersökningen efter 

inlämnandet av enkäten om det är någon anledning önskar det. Konfidentialitetskravet innebär 

att forskaren är noga med att alla medverkande i undersökningen ska ges största möjliga 

konfidentialitet. I undersökningen poängteras att alla respondenter är avidentifierade, vilket 

betyder att vem som skickat in vilket svar inte kan urskiljas. Nyttjandekravet innebär att 

insamlad data om enskilda personer endast får användas för forskningsändamål. För att 

tillgodose detta krav finns en förklaring om genomförandet av en c uppsats. De har även 

informerats om att all data som samlas in endast kommer att användas i uppsatsen för att göra 
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korrelationer och på så sätt se eventuella samband. Ejlertsson (2005) menar även att en viss 

försiktighet ska antas vid att använda frågor som är alltför påträngande och känsliga. För att 

försäkra oss om att vår enkät var bra utformad har vår handledare läst den och godkänt den 

innan vi skickade ut den till våra respondenter (Codex, 2013; EPN, 2013).   

 

Resultat 

Studiens huvudsakliga syfte var att utöka kunskapen om arbetsrelaterad stress, rollotydlighet 

och emotionellt arbete inom Hr-området. Våra forskningsfrågor bygger på tidigare forskning 

kring samband mellan arbetsrelaterad stress och otydliga roller, samt på forskning kring 

djupgående agerande, ytligt agerande och stress. Ett samband mellan djupgående agerande, 

ytligt agerande och rollotydlighet skulle även kunna tänkas föreligga, även om detta inte 

framkommit i tidigare forskning.     

 En korrelationsberäkning användes för att fastställa eventuella samband mellan 

undersökta faktorer. Analysen har sin utgångspunkt i sambanden mellan stress, rollotydlighet, 

djupgående agerande och ytligt agerande. Resultatet visar enligt Tabell 1 att stress är 

signifikant med rollotydlighet r=.82, n= 39 p<.05. Det är en positiv korrelation där höga 

värden av stress har ett samband med höga värden av rollotydlighet. Stress är även signifikant 

med ytligt agerande r=.70 n=39 p<.05. Det är en positiv korrelation där höga värden av stress 

har ett samband med höga värden av ytligt agerande. Stress är däremot inte signifikant med 

djupgående agerande r=-.24 n=39 p>.05. Det är en negativ korrelation där höga värden av 

stress korrelerar med låga värden av djupgående agerande. Djupgående agerande är inte 

signifikant med rollotydlighet r=-.31 n=39 p>.05. Detta är också en negativ korrelation där 

höga värden av rollotydlighet korrelerar med låga värden av djupgående agerande. 

Rollotydlighet är signifikant med ytligt agerande r=75 n=39 p<.05. Det är en positiv 

korrelation där höga värden av rollotydlighet har ett samband med ytligt agerande.   

Tabell 1 Korrelationsöversikt för stress, rollotydlighet, djupgående agerande och ytligt 
agerande 

    Stress Rollotydlighet 
Djupgående 
agerande Ytligt agerande 

Stress   1 .82** -.24 .70** 
Rollotydlighet  1 -.31 .75** 
Djupgående 
agerande 

  1 
-.41** 

Ytligt agerande    1 

** Korrelationen är signifikant med två decimaler (2-svansad) 
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För att undersöka skillnader mellan variablerna användes t-test. Medelvärden för de olika 

variablerna uppdelade i högt och lågt användes för att få en antydan om vilken typ av skillnad 

som förelåg.  

Figur 1 anger medelvärdena för lågt respektive högt för de olika variablerna relaterat 

till stress. Tabell 2 anger t-värdet och signifikansnivån för stress och hög och låg 

rollotydlighet, stress och hög och låg djupgående agerande och stress och högt och lågt ytligt 

agerande. Figur 2 anger medelvärdena för lågt respektive högt för de olika variablerna 

relaterat till rollotydlighet. Tabell 3 anger t-värdet och signifikansnivån för rollotydlighet med 

hög och låg djupgående agerande och rollotydlighet med högt och lågt ytligt agerande.  

 

Figur 1. Figuren illustrerar medelvärdena för låg respektive hög rollotydlighet, djupgående agerande 

och ytligt agerande, relaterat till stress.  

Medelvärdena för rollotydlighet är M1=21,77, 95 % CI= [18.70, 24.84] M2=35,08, 95 % CI= 

[32.64, 37.51]. Medelvärdena för djupgående agerande är M1=33,95, 95 % CI= [31.87, 

36.02]  M2=27,50, 95 % CI= [22.68, 32.32].  Medelvärdena för ytligt agerande är M1=27,00, 

95 % CI= [23.02, 30.98] M2=35,88, 95 % CI= [34.21, 37.54]. Av detta kan vi utläsa att höga 

grader av rollotydlighet samverkar med höga grader av stress och låga grader av rollotydlighet 

visar mindre stress. Höga grader av djupgående agerande samverkar med låga grader av stress 

och låga grader av djupgående agerande ger högre stress. Höga grader av ytligt agerande 

samverkar med höga grader av stress och låga grader av ytligt agerande ger lägre stress.  
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Tabell 2 Test för oberoende grupper         

  
rollotydlighet, låg 

respektive hög  
djupgående agerande, låg 

respektive hög 
ytligt agerande, låg 

respektive hög 

  t Sig. t Sig. t Sig. 

Stress -6,822 .000 2,525 .016 -3,697 .001 
 

Tabell 2 illustrerar t-värdet för stress och hög och låg rollotydlighet, stress och hög och låg 

djupgående agerande och stress och hög och låg ytligt agerande, samt signifikansnivån.  T-

värdet för stress och hög och låg rollotydlighet är t=6.8. Signifikansnivån uppgår till P<.001. 

Det föreligger en signifikant skillnad mellan hög och låg rollotydlighet relaterat till stress. T-

värdet för stress och hög och låg djupgående agerande, är t=2.5. Signifikansnivån uppgår till 

P=.016. Det föreligger en signifikant skillnad mellan hög och låg djupgående agerande 

relaterat till stress. T- värdet för stress och hög och låg ytlig agerande, är t=3.6. 

Signifikansnivån uppgår till p=.001. Det föreligger en signifikant skillnad mellan stress och 

hög och låg ytlig agerande 

 

Figur 2. Figuren illustrerar medelvärdena för låg respektive hög stress, djupgående agerande och ytligt 

agerande, relaterat till rollotydlighet.  

Medelvärdena för stress är M1=25,89, 95 % CI= [20.29, 31.49] M2=44,75, 95 % CI= [43.89, 

45.61]. Medelvärdena för djupgående agerande är M1=41,11, 95 % CI= [37.50, 44.72] 

M2=30,30, 95 % CI= [23.67, 36.93]. Medelvärdena för ytligt agerande är M1=29,52, 95 % 

CI= [23.84, 35.20] M2=44,25, 95 % CI= [42.77, 45.73]. Av detta kan vi utläsa att höga grader 
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av djupgående agerande samverkar med låga grader av rollotydlighet och låga grader av 

djupgående agerande ger högre stress. Höga grader av ytligt agerande samverkar med höga 

grader av rollotydlighet och låga grader av ytligt agerande ger lägre rollotydlighet. 

Tabell 3 Test för oberoende grupper     

  
djupgående agerande 
, låg respektive hög  

ytligt agerande,  
låg respektive hög 

  t Sig. t Sig. 

Rollotydlighet 2,955 .005 -4,401 .000 
 

Tabell 3 illustrerar t-värdet för rollotydlighet och hög och låg djupgående agerande och 

rollotydlighet och hög och låg ytligt agerande, samt signifikansnivån. T-värdet för 

rollotydlighet och hög och låg djupgående agerande är t=2.9. Signifikansnivån uppgår till 

p=.005. Det föreligger en signifikant skillnad mellan rollotydlighet och hög och låg 

djupgående agerande. T-värdet för rollotydlighet och hög och lågytligt agerande är t=4.4. 

Signifikansnivån uppgår till p<.001. Det föreligger en signifikant skillnad mellan hög och låg 

ytligt agerande och rollotydlighet. 

Diskussion 

Syftet med studien var att utöka kunskapen om arbetsrelaterad stress, rollotydlighet och 

emotionellt arbete inom HR-området. Vi anser att vårt resultat har uppfyllt frågeställningarna 

på ett relevant sätt, detta diskuteras nedan.  

Vår första forskningsfråga var hur ser sambanden ut mellan upplevd stress, 

rollotydlighet och emotionellt arbete för HR-chefer? Resultatet av korrelationen visade att det 

finns samband mellan stress och otydliga roller, stress och ytligt agerande, rollotydlighet och 

ytligt agerande. Däremot fann vi att det inte fanns ett samband mellan varken djupgående 

agerande och stress eller djupgående agerande och rollotydlighet. Detta kan styrkas med 

korrelationen (Tabell 1). Enligt tidigare forskning har det visats att det fanns samband mellan 

rollotydlighet och stress (Ram et al, 2011; Tuvesson, 2011; Rizzo et al, 1970; Chang et al, 

2007; Örtqvist & Wincent, 2006). Dock har tidigare forskning även hävdat att stress och 

rollotydlighet kan öka prestationen och ha en positiv inverkan (Örtqvist & Wincent, 2006). 

Det har även påståtts att en tydlig roll minskar upphov till stress (Tuvesson, 2011). HR chefer 

har som tidigare nämnts en stor spännvidd vad gäller deras arbetsuppgifter vilket konstaterar 

att det inte är underligt att de upplever en otydlighet i rollen som även har samband med deras 

stressnivå. (Safaria et al, 2011; Ram et al, 2011). Det har enligt tidigare forskning 
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framkommit att användandet av ytligt agerande är relaterad till stressutfall p.g.a. att de 

verkliga känslorna undantrycks (Erickson & Wharton, 1997; Gross & Levenson, 1997; Morris 

& Feldman, 1997; Grandy & Brotheridge, 2002). Djupgående agerande har enligt tidigare 

forskning en tendens att minska stressen och istället effektivisera prestationen vid 

användandet. Djupgående agerande relaterar därför inte till höga grader av stress (Hochschild, 

1983). Tidigare forskning kring rollotydlighet och djupgående agerande eller rollotydlighet 

och ytligt agerande visar inget samband. Däremot visade vår undersökning att det fanns ett 

samband mellan rollotydlighet och ytligt agerande. Detta är en positiv korrelation vilket 

betyder att höga grader av rollotydlighet har ett samband med höga grader av ytligt agerande 

(Tabell 1).  

För att titta närmare på sambanden utförde vi 5 t-test för att urskilja resultatet 

ytterligare. Vi delade även in gruppvariabeln i högt och lågt för att se om det fanns några 

skillnader för de som har skattat högt respektive lågt relaterat till testvariabeln (Tabell 2,3).  

Enligt vår undersökning finns det en signifikant skillnad mellan hög och låg 

rollotydlighet relaterat till stress (Tabell 2). Ett t-test kan inte säkerhetsställa vilken skillnaden 

är utan endast indikera att det finns en skillnad. Däremot kan medelvärdena ge en antydan om 

i vilken riktning variablerna skattas. Med hjälp av medelvärdena på hög och låg rollotydlighet 

relaterat till stress kan det urskiljas att hög rollotydlighet samverkar med hög stress (Figur 1). 

Även tidigare forskning menar att hög rollotydlighet genererar hög grad av stress (Tuvesson, 

2011) Utgångspunkten är därför att respondenterna i vår undersökning följer mönstret. Med 

hjälp av medelvärden (Figur 1) kan det även utläsas att låg rollotydlighet minskar stress, detta 

är förutsägbart eftersom det är motpolen till hög rollotydlighet.  

Vår andra forskningsfråga var följande: finns det en skillnad i graden av upplevd stress 

eller otydliga roller beroende på graden av djupgående agerande och ytligt agerande? Testet 

visade även en signifikant skillnad mellan hög och låg djupgående agerande relaterat till 

stress. Det betyder att det finns en skillnad mellan de som skattat högt och lågt på djupgående 

agerande i förhållande till stress (Tabell 2). Medelvärdet visar att höga grader av djupgående 

agerande samverkar med låga grader av stress (Figur 1). Tidigare forskning visar att höga 

värden av djupgående agerande inte har något samband med hög stress. Hochschild (1983) 

menar att djupgående agerande kan minska känslomässig oenighet och med hjälp 

medelvärden kan det därmed antas att skillnaden mellan hög och låg djupgående agerande 

relaterat till stress i vår forskning också innefattar en samverkan mellan höga värden av 

djupgående agerande och låga grader av stress. Djupgående agerande skulle därmed kunna 

minska stress eftersom individen visar autentiska känslor och slipper den inre fysiologiska 
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processen och känner en inre känslomässig enighet (Grandey & Brotheridge, 2002; 

Hochschild, 1983).  

Testet i Tabell 2 visade en signifikant skillnad mellan högt och lågt värde på ytligt 

agerande relaterat till stress. Detta innebär att stressen påverkas hos respondenterna om de 

använder ytligt agerande i hög eller låg utsträckning. Våra medelvärde påvisar en hög 

skattning på ytligt agerande relaterat till höga grader av stress (Figur 1). Detta är i enlighet 

med tidigare forskning som menar att höga grader av ytligt agerande har ett samband med 

höga grader av stress (Grandey & Brotherdiges, 2002; Erickson & Wharton, 1997; Gross & 

Levenson, 1997, Morris & Feldman, 1997). Genom att modifiera sina känslor eller dölja sina 

känslouttryck kan det givetvis i sin tur vara stressande då individen måste tänka på hur han 

eller hon uppför sig. Vissa situationer kan för en HR chef säkerligen vara påfrestande om de 

interagerar med en svår kund och måste hålla inne sin irritation eller liknande (Grandy & 

Borotheridge, 2002). Det är självklart påfrestande att undantrycka sina verkliga känslor och 

kan leda till spänningar (Gross & Levenson, 1997, Morris & Feldman, 1997).  

Testet i Tabell 3 visade en signifikant skillnad mellan hög och låg ytligt agerande 

relaterat till rollotydlighet. Detta innebär att det kan säkerhetsställas en skillnad i 

rollotydligheten beroende på om respondenterna använder ytligt agerande i hög eller låg grad. 

Medelvärdena visar en antydan om att de som använde ytligt agerande i hög utsträckning 

även känner en hög rollotydlighet (Figur 2). Denna skillnad har inte framkommit i tidigare 

forskning. Vår rollotydlighetsskala har dock testats genom cronbasch alpha och visar höga 

grader av validitet. Därför bör det inte vara några missuppfattningar hos respondenterna. Det 

kan även förklaras genom att tidigare forskning inte fokuserat specifikt på rollotydlighet och 

ytligt agerande. 

Testet i Tabell 3 visade att det fanns en signifikant skillnad mellan hög och låg 

djupgående agerande relaterat till rollotydlighet. Detta betyder att respondenternas skattning 

av djupgående agerande högt eller lågt har betydelse för deras upplevda rollotydlighet. Det 

finns följaktligen en skillnad mellan de som skattat högt på rollotydlighet och de som skattat 

lågt på rollotydlighet. Medelvärdena visar precis som i stress (Figur 1) att höga grader av 

djupgående agerande samverkar med låga grader av rollotydlighet (Figur 2), det kan därmed 

antagas att djupgående agerande kan vara ett sätt att minska stress. Även här har tidigare 

forskning inte gjort några kopplingar mellan djupgående agerande och rollotydlighet. 

Annledningen till att vår undersökning behandlar kopplingen mellan djupgående agerande, 

ytligt agerande och rollotydlighet är att våra teorier tar upp ett samband mellan rollotydlighet 

och stress och ett samband mellan stress, djupgående agerande och ytligt agerande. Eftersom 
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otydliga roller och stress kopplas samman, samt att stress och emotionellt arbete kopplas 

samman är det en logisk koppling att även undersöka samband mellan rollotydlighet och 

emotionellt arbete.   

I denna studie har det framkommit att stressnivån samt rollotydligheten är hög hos HR 

chefer.  Eftersom det inte fanns ett samband mellan stress och djupgående agerande eller 

rollotydlighet och djupgående agerande kan det antagas att HR chefer som i högre grad 

använder sig av djupgående agerande upplever mindre stress och rollotydlighet. Denna studie 

kan därmed hjälpa HR chefer att minska stressen och otydligheten i deras yrkesroll genom att 

i högre utsträckning använda sig av ett djupgående agerande i motsats till ytligt då det bevisar 

att de innehar både en lägre rollotydlighet samt stressnivå.  

Till fortsatt forskning hade det varit intressant att mer djupgående undersöka stress och 

rollotydlighet med coopingstrategier genom att undersöka om och hur arbetslivserfarenhet 

påverkar stress och rollotydlighetsnivån hos HR chefer. 

Metodkritik 

Vår data innehöll konstlade demografiska variabler, vilket  ger begränsade möjligheter till 

analys. Vi drar dock paralleller att höga värden av stress samverkar med låga grader av 

djupgående agerande, eftersom tidigare forskning har visat dessa kopplingar, samt att vårt 

medelvärde visar dessa indikationer. Vidare om höga värden av stress samverkar med höga 

grader av ytligt agerande. Vi drar paralleller även här som utgår ifrån tidigare forskning och 

våra medelvärden. I efterhand hade det varit intressant att innefatta variabeln anställningstid i 

undersökningen och då utföra en Anova för att kunna se om ytligt agerande och djupgående 

agerande påverkar graden av stress eller rollotydlighet och på vilket sätt.  

Validitet och Reliabilitet 

I alla undersökningar är det eftersträvansvärt att uppnå så hög validitet och reliabilitet som 

möjligt. Vissa item i rollotydlighetsskalan och skalan om emotionellt arbete är inverterade för 

att uppnå en så hög validitet som möjligt i SPSS. För att få en hög validitet i undersökningen 

är det centralt att undersökningen undersöker det som avses att undersökas. Genom att 

undersöka innehållsvaliditeten kan validiteten säkerhetställas. Innerhållsvaliditeten handlar 

om instrumentet som används, i detta fall de olika skalorna. Genom att använda oss av redan 

färdiga skalor som bygger på vår teoretiska referensram har vi försäkrat oss om att validiteten 

för vår undersökning är så hög som möjligt. Reliabiliteten beror på i vilken utsträckning en 

undersökning kan upprepas och ge samma resultat. Det har att göra med hur mätningen utförs 

och hur noggrann bearbetningen av materialet är (Cohen et al, 2007).  
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Metoddiskussion 

Fördelen med en enkätundersökning är att den lätt kan utföras inom ett stort geografiskt 

område och eftersom det var viktigt för oss att få en bredare undersökning där vi kunde samla 

in erfarenheter från flera personer, utan att det skulle bli alltför tidskrävande blev valet för oss 

enkelt. Det skulle inte vara lika troligt att få samma bredd med exempelvis intervjuer istället, 

eftersom det skulle vara mycket tidskrävande att intervjua 39 personer.  Respondenterna har 

också i lugn och ro tid att läsa igenom frågorna till skillnad från en intervju som kan upplevas 

stressande för vissa respondenter och därmed påverka svaren. Något som också kan vara en 

fördel vid enkäter är att vissa kan tycka att det är lättare att svara på extra känsliga frågor i en 

enkät än vid en intervju, eftersom de då är avidentifierade och i materialet framkommer inte 

vem som svarat vad (Ejlertsson, 2005). 
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6 Bilagor 

 

6.1 Enkät 
Vi är två studenter på Blekinge tekniska högskola i Karlskrona. Vi skriver för närvarande vår 
C- uppsats, som behandlar rollotydlighet, stress och känslor i relation till arbetet på en 
personal/human resource avdelning. För att kunna genomföra studien behövs erfarenheter och 
uppfattningar och vår förhoppning är att du vill delge dina.  
 
Vi vore tacksamma om du ville undvara ca 10 minuter och svara på vår enkät. För att 
underlätta för dig använder vi oss av en elektronisk enkät. Du har valts ut som möjlig 
respondent baserat på din arbetsposition som HR-chef.  
 
Det är frivilligt att delta och du kan när som helst avbryta enkäten. Du som person och 
organisationen du arbetar på kommer att vara avidentifierade när vi bearbetar materialet, vi 
kommer alltså inte veta vem som har fyllt i vilken enkät. För att göra det möjligt för oss att 
identifiera dig om du vill dra dig ur undersökningen kommer du att skriva ett valfritt ord på 
sista sidan i enkäten, som du sedan behöver komma ihåg om du av någon anledning ändrar 
dig och inte vill medverka i undersökningen. Organisationens namn kommer heller inte att 
nämnas i uppsatsen. Materialet som samlas in kommer endast att användas till vår uppsats och 
kommer bearbetas i ett statistikprogram för att urskilja mönster och samband. De mönster och 
samband vi får fram med hjälp av vårt material kommer att redovisas i uppsatsen, materialet 
från enkäterna kommer dock inte att redovisas i uppsatsen, utan endast de färdiga statistiska 
sambanden. 
 
Du som svarar på enkäten bidrar till att vår undersökning blir av god kvalité och ger ett 
tillförlitligt resultat, därför är vi mycket tacksamma för din medverkan. 
 
 Du är välkommen att närsomhelst kontakta oss om du har några frågor eller funderingar.  
 
För att besvara enkäten ber vi dig att klicka på nedanstående länk och följa instruktionerna. 
 
Tack för din medverkan! 
 
Med Vänliga Hälsningar 
 
Emma Gimstrand- e_gimstrand@hotmail.com 
 
Karin Kjellberg- kakq@msn.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



23 
 

 
 
Frågorna på denna sida handlar om dina känslor och tankar under den senaste månaden. Även 
om en del av frågorna liknar varandra finns det skillnader mellan dem och du bör behandla 
varje fråga separat.  
 
1.1 Hur ofta har du under den senaste månaden känt dig upprörd på grund av att något oväntat 
har inträffat?  
aldrig nästan aldrig ibland ganska ofta väldigt ofta 

0  1  2  3  4  

    
1.2 Hur ofta har du under den senaste månaden känt att du inte kunnat kontrollera viktiga 
saker i ditt liv?  
aldrig nästan aldrig ibland ganska ofta väldigt ofta 

0  1  2  3  4  

    
1.3 Hur ofta har du under den senaste månaden känt dig nervös och stressad?  
aldrig nästan aldrig ibland ganska ofta väldigt ofta 

0  1  2  3  4  

    
1.4 Hur ofta har du under den senaste månaden framgångsrikt hanterat vardagsproblem och 
irritationsmoment?  
aldrig nästan aldrig ibland ganska ofta väldigt ofta 

0  1  2  3  4  

    
1.5 Hur ofta har du under den senaste månaden känt att du effektivt kunnat hantera viktiga 
förändringar som inträffat i ditt liv?  
aldrig nästan aldrig ibland ganska ofta väldigt ofta 

0  1  2  3  4  

    
1.6 Hur ofta har du under den senaste månaden känt tilltro till din egen förmåga att hantera 
arbetsrelaterade problem?  
aldrig nästan aldrig ibland ganska ofta väldigt ofta 

0  1  2  3  4  

    
1.7 Hur ofta har du under den senaste månaden känt att saker och ting gått din väg?  
aldrig nästan aldrig ibland ganska ofta väldigt ofta 

0  1  2  3  4  

    
1.8 Hur ofta har du under den senaste månaden tyckt att du inte kunnat klara av allt du skulle 
ha gjort?  
aldrig nästan aldrig ibland ganska ofta väldigt ofta 
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0  1  2  3  4  

    
1.9 Hur ofta har du under den senaste månaden kunnat kontrollera irritationsmoment i ditt 
arbete?  
aldrig nästan aldrig ibland ganska ofta väldigt ofta 

0  1  2  3  4  

    
1.10 Hur ofta har du under den senaste månaden känt att du har haft kontroll på saker och 
ting?  
aldrig nästan aldrig ibland ganska ofta väldigt ofta 

0  1  2  3  4  

    
1.11 Hur ofta har du under den senaste månaden blivit arg på saker som har hänt och som du 
inte kunnat kontrollera?  
aldrig nästan aldrig ibland ganska ofta väldigt ofta 

0  1  2  3  4  

    
1.12 Hur ofta har du under den senaste månaden kommit på dig själv med att tänka på saker 
som du måste göra?  
aldrig nästan aldrig ibland ganska ofta väldigt ofta 

0  1  2  3  4  

    
1.13 Hur ofta har du känt under den senaste månaden haft kontroll över hur du använder din 
tid?  
aldrig nästan aldrig ibland ganska ofta väldigt ofta 

0  1  2  3  4  

    
1.14 Hur ofta har du under den senaste månaden tyckt att svårigheter har tornat upp sig så 
mycket att du inte kunnat hantera dem?  
aldrig nästan aldrig ibland ganska ofta väldigt ofta 

0  1  2  3  4  

    
 

Frågorna på denna sida handlar om en vanlig dag på ditt arbete och hur ofta du gör följande 
saker när du integrerar med medarbetare och chefer.  
 
2.1 Interagerar med kunder  
aldrig sällan ibland ofta alltid 

0  1  2  3  4  

     
2.2 Antar vissa känslor som endel av ditt arbete  
aldrig sällan ibland ofta alltid 
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0  1  2  3  4  

     
2.3 Uttrycker särskilda känslor som behövs för arbetet  
aldrig sällan ibland ofta alltid 

0  1  2  3  4  

     
2.4 Uttrycker intensiva känslor  
aldrig sällan ibland ofta alltid 

0  1  2  3  4  

     
2.5 Visar starka känslor  
aldrig sällan ibland ofta alltid 

0  1  2  3  4  

     
2.6 Visar många olika slags känslor  
aldrig sällan ibland ofta alltid 

0  1  2  3  4  

     
2.7 Uttrycker många olika känslor  
aldrig sällan ibland ofta alltid 

0  1  2  3  4  

     
2.8 Visar många olika känslor när du interagerar med andra  
aldrig sällan ibland ofta alltid 

0  1  2  3  4  

     
2.9 Gör en insats för att verkligen känna känslor som jag behöver för att visa andra  
aldrig sällan ibland ofta alltid 

0  1  2  3  4  

     
2.10 Försöker att verkligen uppleva de känslor som jag måste visa  
aldrig sällan ibland ofta alltid 

0  1  2  3  4  

     
2.11 Verkligen försöker att känna de känslor som jag behöver visa som endel i mitt arbete  
aldrig sällan ibland ofta alltid 

0  1  2  3  4  

     
2.12 Motstå att uttrycka mina sanna känslor  
aldrig sällan ibland ofta alltid 
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0  1  2  3  4  

     
2.13 Låtsas att ha känslor som jag egentligen inte har  
aldrig sällan ibland ofta alltid 

0  1  2  3  4  

     
2.14 Gömma mina sanna känslor om en situation  
aldrig sällan ibland ofta alltid 

0  1  2  3  4  

     
 

Påståendena på denna sida handlar om din arbetssituation och hur bra dem stämmer in på den.  
 
3.1 Min befogenhet matchar det ansvar som ålagts mig  
stämmer inte alls stämmer perfekt 

0  1  2  3  4  5  6  

   
3.2 Jag vet inte vad som förväntas av mig  
stämmer inte alls stämmer perfekt 

0  1  2  3  4  5  6  

   
3.3 Mina ansvarsområden är tydligt definierade  
stämmer inte alls stämmer perfekt 

0  1  2  3  4  5  6  

   
3.4 Jag känner mig säker med hur mycket befogenhet jag har  
stämmer inte alls stämmer perfekt 

0  1  2  3  4  5  6  

   
3.5 Jag vet vad mitt ansvar är  
stämmer inte alls stämmer perfekt 

0  1  2  3  4  5  6  

   
3.6 Jag har tydliga planerade mål och syften för mitt arbete.  
stämmer inte alls stämmer perfekt 

0  1  2  3  4  5  6  

   
3.7 De planerade målen och syftena är inte klara  
stämmer inte alls stämmer perfekt 

0  1  2  3  4  5  6  
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3.8 Jag vet inte hur jag kommer att utvärderas vid en löneförhöjning eller befodran  
stämmer inte alls stämmer perfekt 

0  1  2  3  4  5  6  

   
3.9 Jag vet vad som förväntas av mig  
stämmer inte alls stämmer perfekt 

0  1  2  3  4  5  6  

   
3.10 Förklaringar om vad som måste göras är tydliga  
stämmer inte alls stämmer perfekt 

0  1  2  3  4  5  6  

   
3.11 Min chef är tydlig med hur han eller hon kommer att utvärdera min prestation  
stämmer inte alls stämmer perfekt 

0  1  2  3  4  5  6  

   
3.12 Jag hamnar ofta i situationer där det finns motstridiga krav  
stämmer inte alls stämmer prefekt 

0  1  2  3  4  5  6  

   
3.13 Det är orimliga påtryckningar för bättre prestationer  
stämmer inte alls stämmer perfekt 

0  1  2  3  4  5  6  

   
3.14 Jag får ofta frågan om att göra saker som är emot mitt omdöme  
stämmer inte alls stämmer perfekt 

0  1  2  3  4  5  6  

   
3.15 Jag får uppdrag utan tillräckliga resurser och material att utföra det  
stämmer inte alls stämmer perfekt 

0  1  2  3  4  5  6  

   
3.16 Jag måste motstå en regel eller policy för att utföra ett uppdrag  
stämmer inte alls stämmer perfekt 

0  1  2  3  4  5  6  

   
3.17 Jag får oförenliga krav från två eller flera personer  
stämmer inte alls stämmer perfekt 

0  1  2  3  4  5  6  
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3.18 Jag måste göra saker som bör göras annorlunda under olika förhållanden  
stämmer inte alls stämmer perfekt 

0  1  2  3  4  5  6  

   
3.19 Skriv in valfritt ord som du behöver komma ihåg om du av någon anledning vill dra dig 
ur undersökningen.  

 
 


