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Sammanfattning 

Förändringar i personalvetarens arbete har gett upphov till spänningar mellan 

ekonomiska och humanistiska intressen, mellan arbetsgivare och arbetstagare, samt 

mellan den kompetens arbetsgivaren kräver och den befintliga kompetens 

personalvetarna besitter (Löfgren Martinsson, 2008, 12). Denna studie ämnar, genom 

intervjuer med personalvetare och HR-chefer, undersöka hur kraven på formell 

kompetens kommer till uttryck för personalvetare. Om dessa krav ligger i linje med vad 

yrkesverksamma personalvetare upplever är av vikt i det vardagliga arbetet samt om  

utbildningen täcker in de efterfrågade kompetenserna som personalvetare samt HR-

chefer upplever krävs i arbetet. Resultatet visar, att kraven på efterfrågad kompetens 

skiljer sig åt beroende på vilken nivå personalvetarna är verksamma. Efterfrågad 

kompetens på operativ nivå, såsom grundläggande kunskaper i beteendevetenskap och 

arbetsrätt, analytisk förmåga, samarbetsförmåga och kommunikativförmåga med flera, 

överensstämmer med den kompetens som yrkesverksamma personalvetare upplever är 

av vikt för arbetet på en operativ nivå. Dock ansågs inte dessa kompetenser tillräckliga 

för avancemang till högre positioner på strategisk nivå, då ytterligare kompetenser, som 

strategiskt tänkande, affärsmannaskap och finansiell kunskap upplevdes krävas för 

arbetet. Resultatet visar att respondenterna upplevde att utbildningen tillgodoser 

blivande personalvetare med kompetens för arbete på operativ nivå, men brister i att 

uttrusta studenterna med den kompetens som krävs för arbete på strategisk nivå. 

Nyckelord 
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Inledning 

Då jag närmade mig slutet på min utbildning, motsvarigheten till personalvetarutbildningen, 

började jag fundera över om utbildningen verkligen gav mig den kunskap jag behövde i mitt 

kommande arbete. Vi fick oerhört mycket teoretisk kunskap, med stor betoning på 

forskningsmetodik. Men hur stor användning kommer vi blivande personalvetare att ha av 

teoretiska verk? Hur ökar jag mina kvalifikationer som yrkesperson genom kunskaper om hur 

man forskar?  

 

Avsaknaden av praktiska erfarenheter fick mig att fundera över vad det är som krävs när man 

som nyutexaminerad ska ta steget ut på arbetsmarknaden. Efter att läst ett antal annonser 

gällande vakanser inom HR1-branschen växte denna fundering sig större. Överallt eftersöktes 

erfarna personalvetare, med minst x-antal års arbetslivserfarenhet, men om denna erfarenhet 

inte erhålls genom utbildningen samt är ett krav för att erhålla ett arbete var ska den 

införskaffas? Och vilka kompetenser ligger till grund för kravet på arbetslivserfarenhet i 

kontrast till de kompetenser som oerfarna personalvetare upplevs besitta?  

 

För att kunna prata om kompetenser för personalvetare behöver man ha en uppfattning om 

vad en personalvetare förväntas göra. På Sacos hemsida går att läsa en beskrivning av 

personalvetarens roll. 

 

”En sammanfattande beskrivning av personalvetarens arbete är att rekrytera personal, få medarbetarna att 

trivas och utvecklas i sin arbetssituation samt att minska personalstyrkan på rätt sätt när det behövs. Det finns 

personalvetare som arbetar såväl praktiskt och operativt som strategiskt och förebyggande. Tjänsterna kan vara 

specialiserade eller breda med en rad olika ansvarsområden. Vanliga arbetsuppgifter är rekrytering, 

kompetensinventering, kompetensutveckling, karriärvägledning, ledarskapsutveckling, organisationsutveckling, 

arbetsmiljöarbete, löne-, pensions- och försäkringsfrågor, arbetsrätt, förhandlingar och avvecklingsarbete. 

Personalarbetet är en viktig del i affärsverksamhet och nödvändig för att verksamheten ska fungera” (Sveriges 

akademikers centralorganisation, 2016). 

 

                                                 

1 Human resources, förkortning HR, kommer i denna studie användas som samlingsbegrepp för arbete 

med personal och arbetslivsfrågor. 
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Denna uppsats avser att undersöka kompetens och utbildning i förhållande till 

arbetsmarknaden för yrkesgruppen personalvetare. 

Syfte och forskningsfråga 

Syftet med denna kvalitativa studie är att undersöka hur kraven på formell kompetens 

kommer till uttryck för personalvetare. Om dessa krav ligger i linje med vad yrkesverksamma 

personalvetare upplever är av vikt för det vardagliga arbetet, samt i vilket utsträckning 

utbildningen täcker in de efterfrågade kompetenserna. Genom intervjuer med dels ansvariga 

för rekrytering av personalvetare samt yrkesverksamma personalvetare ämnar denna studie att 

besvara följande frågor: 

 Vilka krav på kompetens ställer arbetsgivare på personalvetare och varför upplevs 

dessa som viktiga? 

 Skiljer sig arbetsgivarnas krav från vad anställda personalvetare upplever krävs för 

arbetet? 

 Hur upplever arbetsgivare samt arbetstagare utbildningens innehåll i förhållande till 

den kompetens som krävs för arbetet? 

Avgränsningar 

Studien har fokuserat på företag inom Stockholmsområdet. Materialet som presenteras är 

insamlat på fyra olika företag i Stockholms län, två stora IT-företag samt två kommuner. 

Detta då studien kräver tillgång till företag med större personalavdelningar för att kunna 

uppfylla sitt syfte. Empirin består av intervjuer med åtta respondenter, fyra arbetstagare samt 

fyra personalchefer. Detta för att en jämförelse av HR-chefer och personalvetares upplevelser 

kring kompetens och kompetenskrav skulle vara möjlig. En av respondenterna genomgår just 

nu ett tranieeprogram, medan övriga har varit verksamma fem år eller mer. Även om en 

trainee inte med säkerhet upplevt alla delar av personalvetararbetet, vilket kan tänkas att en 

personalvetare med längre arbetslivserfarenhet gjort, har denne upplevt fenomenet som denna 

studie avser undersöka. Endast en av respondenterna som intervjuats är man, vilket speglar 

könsfördelningen inom branschen (Berglund, 2002, 127-128). Antalet respondenter som 

deltagit i studien är för få för att uppnå en mättnad i studieresultaten. Resulten av denna studie 

kan därför endast ses som en antydan om hur relationen mellan kompetens, kompetenskrav 
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och personalvetarutbildningen ser ut och således ligga till grund för vidare forskning på 

området. 

Bakgrund 

Personalvetarutbildningens syfte 

I inledningsavsnittet presenterades en beskrivning av arbetet som personalvetare, hämtad från 

Saco, Sveriges akademikers centralorganisation (2016). Där tydliggjordes att personalvetarens 

roll är mångsidig. Kompetenserna som krävs för att klara av arbetet kan därmed tänkas skilja 

sig åt beroende på inom vilket arbetsområde personalvetaren är verksam. För att förstå vilka 

kompetenser som krävs för arbetet och kunna jämföra detta med vilka kompetenser som 

erhålls genom utbildningen är det av vikt att redogöra för universitets och högskolors 

målsättning. 

 

På skolverkets hemsida går att läsa att universitet och högskolor ska tillhandahålla kunskaper 

och färdigheter inom det område utbildningen avser, samt ge studenterna förmåga att göra 

självständiga och kritiska bedömningar, självständigt urskilja, formulera och lösa problem 

samt beredskap att möta förändringar (Skolverket, 2013). Sett till de olika 

personalvetarprogram som erbjuds på universitet och högskolor runtom i landet skiljer sig 

dessa åt både i utformning och inriktning. Dock redogör samtliga för de kunskaper och 

färdigheter som utbildningen ämnar utrusta studenterna med, i enlighet med skolverkets krav. 

 

”Som student kommer du att lära dig att identifiera, analysera och hantera personal- och 

organisationsrelaterade frågor. Detta kommer du att göra ur ett beteendevetenskapligt, rättsligt och ekonomiskt 

perspektiv. Inom ramen för personal- och arbetslivsfrågor lär du dig att förstå samspelet mellan individ, grupp, 

organisation och samhälle[...]Programmet har olika inslag med nära koppling till arbetslivet. Du får möta 

gästföreläsare från arbetslivet, genomföra projekt för externa uppdragsgivare och tillbringa en halv termin ute i 

arbetslivet. Du kan också välja att avsluta din utbildning genom att skriva ditt examensarbete på uppdrag från 

någon intressant arbetsgivare”(Umeå universitet, 2016). 

 

”Programmet ger dig kompetens för arbete inom HR (Human Resources) med de beteendevetenskapliga ämnena 

som grund förstärkt med personalvetenskap och juridik. Du får de akademiska grunderna för att arbeta med 
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personalplanering, organisations- och kompetensutveckling, ledarskap, arbetsmiljöarbete samt förhandlings- 

och utredningsverksamhet”(Stockholms universitet, 2016). 

 

Högskoleverket (2004) presenterar i en utvärdering av personal- och arbetslivsprogrammen 

vid svenska universitet och högskolor att utbildningens innehåll och organisation varierar 

betydligt vid de olika lärosätena. I resultatet av jämförelsen går att uttyda två idealtyper, P- 

och A-modellen.  

 

”P-modellen ger en examen med inriktning mot personal- och arbetsliv i någon av disciplinerna i basblocket, 

företrädesvis de beteendevetenskapliga. Kurserna är riktade mot och anpassade för personal- och 

arbetslivsområdet. Fördjupningsalternativen utvecklas i relation till centrala områden inom yrkesområdet. 

Integrationen mellan teori och praktik sker genom återkommande inslag med hög grad av verklighetsförankring. 

I ledningsgruppen finns representanter från yrkesområdet” (Högskoleverket, 2004, 37-38).  

 

”A-modellen leder till en examen i något samhällsvetenskapligt ämne och har någon eller några kurser som fått 

en inriktning speciellt mot det aktuella yrkesområdet. Övriga kurser är allmänna ämneskurser med möjlighet till 

enskild profilering utifrån studentens val. Kombinationen av kurser avgörs av den enskilde studenten och 

samläses med övriga fristående kursstudenter. Studentens fördjupning blir ämnesmässigt orienterad. Integration 

av teori och praktik i form av organiserade inslag saknas. Yrkesrepresenanter deltar inte. Organiserade 

kontakter med yrkesområdet förekommer inte” (Högskoleverket, 2004, 38).  

 

Sett till utbildningsprogrammen, som redovisats ovan, defineras Umeå universitets 

personalvetarutbildning som P-modellen, medan Stockholms Universitets 

personalvetarutbildning kan definieras i likhet med A-modellen. Ett problem som 

högskoleverkets bedömargrupp betonar är att programmen trots sina relativt olikartade 

innehåll har samma eller liknande namn. Det blir otydligt både för studenter och avnämare 

vad utbildningen egentligen handlar om, och således även vilka kompetenser som studenterna 

besitter efter avlagd examen (Högskoleverket, 2004, 37-39). 

 

Tidigare forskning 

I följande avsnitt redovisas relevant forskning för området kompetens, kompetenskrav och 

utbildning för personalvetare, samt relationen där emellan. 

 

Löfgren Martinsson (2008) analyserar i sin avhandling relationen mellan högre utbildning och 

arbete med personal- och arbetslivsfrågor. Löfgren Martinsson framhåller att det nationellt 
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bedrivits sparsamt med forskning av pedagogisk relevans rörande personalarbete, liksom 

forskning rörande utbildning för sådant arbete (Löfgren Martinsson, 2008, 4-175). Även hur 

studenter tolkar resultatet av en högre utbildning efter övergången till arbetslivet är ett område 

som fått mindre uppmärksamhet i tidigare forskning menar Abrant Dahlgren et al. (2006, 3). 

Johnston (2003, 413-426) framhåller att det saknas systematisk kvalitativ forskning gällande 

övergången från högre utbildning till arbetsliv. Johnston konstaterar att vi genom en 

kvantitativ forskningsansats kan få reda på vad som händer, dock inte hur eller varför. 

 

Inom ramen för ett större EU-projekt gjordes en longitudinell studie med forskningsgrupper 

från Sverige, Norge, Tyskland och Polen (Abrant Dahlgren et al. 2006, 569-572). I studien 

följdes informanterna under sitt sista år på utbildningen och arton månader efter att de tagit 

examen och börjat sitt första arbete. Studien undersökte övergången från högre utbildning till 

arbetsliv ur ett sociokulturellt perspektiv, genom att identifiera aspekter av identitet-, 

kunskaps- och kompetensbildning såsom de skildrades av informanterna, i 

utbildningsprogrammen, samt i arbetslivet. De program som representerades i studien var 

psykolog-, statsvetenskap- samt civilingenjörsprogrammet med inriktning mekanik (Abrant 

Dahlgren et al. 2006, 569-572).  

 

I resultaten framgår att främst psykologprogrammet tycktes förbereda studenterna på ett 

ändamålsenligt sätt, då kunskapsinnehållet och de generella färdigheter som erhölls  genom 

utbildningen föreföll relevanta för professionellt psykologarbete (Ibid, 583-585). De övriga 

programmen tycktes ge studenterna generella färdigheter som sedan behövde omvandlas inom 

ramen för professionellt arbete. För nyutexaminderade statsvetare innebar detta att anpassa de 

allmänna kunskaperna, erhållna genom utbildningen, till specifika arbetsområden. För 

civilingenjörer fungerade utbildningen som en indikator på en snabb inlärningsförmåga och 

förmågan att arbeta hårt, och blev därmed en dörröppnare till arbetsmarknaden, samt gav ett 

berättigande att delta i den professionella gemenskapen (Ibid, 583-585). 

Sett i förhållande till personalvetarutbildningen, framhåller Löfgren Martinsson (2008) att de 

traditionella vetenskapliga disciplinerna, psykologi, sociologi, pedagogik och arbetsrätt, 

fortfarande utgör grunden för personalvetarens kunskapsbas. Dock har en ökad ekonomisering 

resulterat i att efterfrågan på en utvidgad kunskapsbas, i form av ekonomi och 

verksamhetskunskap ökat (Ibid, 175-177).  
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Även Lundmark (refererad i Berglund 2002, 66-67) lyfter fram ett ökat ekonomiskt fokus. 

Lundmark menar att den förändring som skett över tid är att en ekonomisk kunskapsbas lyfts 

fram samtidigt som arbetsgivarperspektivet blivit mer framträdande. Den affärsmässiga och 

strategiska ledningen i personalarbetet betonas allt mer idag. Denna utveckling i Sverige, 

menar Lundmark, är i stort likartad den i exempelvis Storbritannien och USA, med vissa 

skillnader i fackliga och arbetsrättsliga förhållanden.  

 

Ett grundtema i den historiska utvecklingen tycks således vara anpassning till en alltmer 

ekonomiskt fokuserad arbetsmarknad. Yrkesutövningen sker idag utifrån ett 

managementperspektiv, där den ekonomiska kunskapsbasen blivit alltmer central (Berglund 

2002, 66-67). 

 

Lindeberg och Månsson (2000) bekräftar denna utveckling av yrket i den sjätte upplagan av 

Cranetrapporten, världens största återkommande undersökning  av HR-arbetet i Sverige och 

Europa. Undersökningarna bygger på enkäter som skickas till personalchefer med 

övergripande ansvar i organisationer med mer än 200 anställda (Ibid, 3). I sin sammanfattning 

av rapporten från 2006, där Lindeberg och Månson analyserar resultaten för enkäterna som 

samlades in under 2004, framhåller de att personalarbetet den senaste tioårsperioden, sakta 

men säkert förändrats från en mer administrativt-förvaltande funktion, till en konsultativ 

specialistroll med ett strategiskt fokus, som innebär att stödja organisationens chefer. 

Lindeberg och Månsson pekar på att HR-funktionen fått en viktig roll att fylla som 

diskussionspartner och stöd till högsta ledningen gällande HR- arbetet i organisationen, samt i 

utvecklingen av övergripande verksamhetsplaner och företagsstrategier (Ibid, 27). 

 

Denna anpassning till trots, menar Berglund (2002, 67) att personalvetare ofta beskrivs av 

kritiker som en yrkesgrupp som saknar ekonomisk kunskap och förståelse för verksamheten, 

vilket resulterar i ett statusunderläge där personalvetare har svårt att avancera och få gehör för 

sina synpunkter. Givet den återkommande kritiken, där otillräcklighet ständigt påpekas, menar 

Berglund att personalvetare blir en yrkesgrupp präglad av en ständig självkritisk uppmaning 

”vi borde bli bättre på...” (Ibid, 313). Berglund pekar på att en önskan om större inflytande 

tagit sig i uttryck genom personalchefernas strävan att kommunicera mer som andra chefer i 

linjen (Ibid, 313). Ökad affärsmässighet och att göra HR mätbart, är trendord som Berglund 

menar syftar till att kunna påvisa hur HR är praktiskt nyttigt och genererar resultat, för att 

således kunna öka sitt inflytande i företagsledningen (Ibid,314). 
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Löfgren Martinsson (2008, 12) konstaterar att personalfunktionen mer eller mindre ständigt 

befunnit sig i ett spänningsfält. Förändringar i personalvetarens arbete har gett upphov till 

spänningar mellan ekonomiska och humanistiska intressen, mellan arbetsgivare och 

arbetstagare, samt mellan den kompetens arbetsgivaren kräver och den befintliga 

kompetensen personalvetarna besitter.  

 

Ulrich, Dave och Dulebohn (2015, 188-204) konstaterar att personalvetare idag står inför 

utmaningen att genom sitt arbete tillföra värde till organisationen. Ulrich et al. framhåller att 

detta kräver att personalvetare i framtiden har ett bredare affärs- och omvärldsperspektiv, då 

värde för organisationen inte enbart kan genereras genom att bistå anställda och linjechefer, 

utan även genom att möta förväntningarna hos externa intressenter såsom kunder, investerare 

och samhället. Ulrich et al. (2015, 192) framhåller att personalvetare behöver tillämpa ett 

utanför/innanför perspektiv. Affärssammanhang som formar beslutsfattande och externa 

intressenter, runt vilka affärsstrategier skapas, ska påverka vad HR gör inuti organisationen 

(Ibid, 188). 

 

Keith et al.(2015, 2038-2328) kritiserar Ulrich et al. för att enbart utgå från vissa aspekter av 

HR-arbetet i sina analyser. Det är vanligt att skilja på strategisk HR-kompetens, som syftar till 

affärsrelaterade kompetenser (Ulrich et al. 2015, 190) och funktionell HR-kompetens, som 

syftar till leverans av HR-verksamhet som rekrytering, urval etc. (Ibid, 190). Enligt Keith et 

al. (2015, 2038-2328) ser Ulrich et al. dessa båda kompetenser som ömsesidigt uteslutande 

från varandra och framhåller konsekvent strategisk HR, som den avgörande faktorn för 

framgång i HR-roller. Keith et al. (2015) menar att detta bidrar till en syn på HR-kompetens 

som allmän för HR-utövare och strategisk HR som överlägsen funktionell HR för framgång 

inom yrket. Keith et al. pekar på att liten uppmärksamhet ägnats åt sambanden mellan 

strategiska och funktionella HR-kompetensers omfattning och betydelse, samt dess upplevda 

relevans för strategiska och funktionella HR-roller (Ibid, 2308).  

 

Berglund (2002, 91) konstaterar att framtida förändringar för yrkesgruppen ofta beskrivs i 

termer av en decentralisering av det administrativa ansvaret, för att skapa utrymme för det 

mer långsiktiga och strategiska arbetet. Dock menar Berglund, att personalchefernas önskan 

inte alltid tycks sammanfalla med det arbete som konkret utförs i vardagen. Många 

personalavdelningar upplever fortfarande arbetet i karaktär av traditionellt administrativ HR 
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som skapar rutiner för lönehantering, anställning, uppsägning etc. snarare än som 

samarbetspartner för chefer i strategiska frågor för personalarbetet. Berglund konstaterar, att 

beskrivningarna av vad det nya personalarbetet innebär således skulle vara beskrivningar av 

vad som skulle vara önskvärt att göra mer av i framtiden, snarare än en realitet (Ibid, 91). 

 

Keith et al.(2015, 2325-2327) presenterar sju kluster av kompetenser som är av vikt för HR-

utövare. 

 System och teknik (Projektledning och administrering. Kunskap om HR-index och 

HR-teknik, processförbättring, utvärdering och rapportering). 

 Företagsmedvetenhet (Politiskt kunnande, strategiskt tänkande, affärsmannaskap och 

ekonomi). 

 Specifik funktionell HR kunskap (Rekrytering,urval, kompetensinventering och 

kompetensutveckling. Sakkunskap i performance management, arbetsrätt, hälsa, 

säkerhet, lön och ersättning). 

 Input och support (Intern konsultkompetens som coaching, konsultation, 

förändringsförvaltning och kunskapsutbyte). 

 Självförtroende och sociala faktorer (Självförtroende, utåtriktad, yrkesmässig 

integritet, empati, ansvarsfull, stresstålig, självsäker, självständig, konfliktlösande, 

rolig, nyfiken och kommunikation) 

 Ledarskap och relationsbyggande (Ledarskap, inflytande, förhandling, samarbete 

och relationsbyggande färdigheter). 

 Strategiskt fokus och driv (Kundfokus, problemlösning, bedömning, 

prestationsorienterad, känsla för detaljer, proaktiv, innovativ). 

 

Resultatet från deras studie visar att samtliga sju kompetenskluster uppfattades, av 

respondenterna, som avgörande för framgång inom yrket. Klustret med högst 

genomsnittsbetyg var ledarskap och relationsbyggande. Keith et al. (2015, 2316) tolkar detta 

som att respondenterna upplever att bygga pålitliga relationer med intressanter var viktigt för 

framgång i arbetet. Nästföljande kluster enligt genomsnittsbetyget var strategiskt fokus och 

driv samt input och support. Författarna menar att detta visar att respondenterna ansåg att 

åtagandet att uppfylla kunders behov, samt förmågan att coacha anställda i deras utveckling, 

var viktig för framgång i sina roller (Ibid, 2316). I mitten på genomsnittsskalan placerar 

författarna företagsmedvetenheten. Trots att system och teknik samt specifik funktionell HR 
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kunskap placeras i botten av genomsnittskalan menar författarna att de är väsentliga för 

framgång inom HR-yrket (Ibid, 2317). Författarna vidhåller dock att vissa kompetenser inom 

dessa kluster var av större vikt än andra. Exempelvis ansåg respondenterna att kunskaper i 

performance management och arbetsrätt var av större betydelse för framgång i arbetet än 

hälsa och säkerhet. 

 

Keith et al. (2015) drar därmed slutsatsen, att den kompetens som krävs för framgång i 

arbeten inom HR, är relaterade till flera dimensioner, där vissa är allmänna för både 

strategiska och funktionella HR-roller, medan andra är rollspecifika. Författarna konstaterar 

att klustret företagsmedvetenhet, särskiljer strategiska HR-roller från funktionella (Ibid, 

2318). Företagsmedvetenheten värderades högre av respondenter inom strategiska HR-roller, 

kompetenserna affärsmannaskap och ekonomisk kunskap i synnerhet. Kompetensen 

självförtroende och sociala faktorer värderades däremot högre hos respondenter inom 

funktionell HR-roller. Författarna framhåller att detta kan bero på att kompetenser under 

klustret företagsmedvetenhet, är mindre viktiga för funktionella roller, då de har större 

interaktion med anställda och linjechefer än med högsta ledningen, (Ibid, 2319) medan 

underliggande kompetenser inom självförtroende och sociala faktorer klustret, är relaterade 

till anställda, vilket är mer relevanta för funktionella roller.  

 

Dock framhåller författarna att resultatet inte kan analyseras fullt så ensidigt. Många 

kompetenser som ledarskap och relationsbyggande, strategisk fokus och driv samt input och 

support, värderades lika för både strategiska och funktionella HR-roller. Då de förstnämnda 

klustrena uppfattas som strategiska, tyder resultatet på att strategisk och funktionell HR inte 

utesluter varandra, utan att HR-roller kan vara både strategiska och funktionellt orienterade 

(Ibid, 2318). Keith et al. (2015) konstaterar att forskning på området kontextspecifika HR-

kompetenser har varit ett eftersatt område och kräver större uppmärksamhet. Författarna 

menar att deras studie tyder på att synen one-size-fits-all på kompetens för personalvetare är 

utdaterat och en ökad förståelse för fenomenet kräver ett kontextbaserat synsätt (Ibid, 2320). 

 

Sammanfattningvis så har tidigare forskning på området visat på ett behov av nationell 

forskning rörande resultatet av personalvetarutbildningen och personalarbetet. Personalarbetet 

har förändrats markant genom åren och har under den senaste tioårsperioden gått från en mer 

administrativ-förvaltande funktion till en mer konsultativ specialistroll, där ett arbetsgivar- 

och ett ekonomisktperspektiv blivit mer framträdande. Dessa förändringar har gett upphov till 
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spänningar mellan ekonomiska och humanistiska intressen, mellan arbetsgivare och 

arbetstagare, samt mellan den kompetens som arbetsgivare kräver och den befintliga 

kompetensen personalvetare besitter. 

Teori 

I följande avsnitt diskuteras och presenteras definitionen av begreppen kompetens och 

kvalifikation som utgör den teoretiska referensram ur vilken resterande arbete kommer ta sin 

utgångspunkt. 

Kompetens och kvalifikationer 

Kompetens är ett brett begrepp som många forskare ägnat sig åt att teoretisera och definiera 

(Ellström, 1992; Illeris, 2013; Granberg, 2014). Ellström (1992, 21- 30) skiljer på begreppen 

kompetens, kvalifikation och yrkeskunnande.  

 

Begreppet kompetens definierar Ellström (1992, 21) som uppgiftsrelaterat, en individs eller 

grupps potentiella handlingsförmåga, i relation till en viss uppgift, situation eller kontext. Mer 

explicit definierar Ellström kompetens som ”förmågan att framgångsrikt, enligt egna eller 

andras kriterier, utföra ett arbete eller lösa en uppgift”(Ellström, 1992, 21). Ellström menar  

att denna handlingsförmåga beror på individens möjlighet att identifiera och tolka uppgifter, 

välja hur uppgiften ska lösas samt kunna värdera resultatet. Kompetens är, enligt Ellström, 

mer än det vi definierar som kunskap, och kan utgöras av (Ibid, 21): 

 

 Psykomotoriska faktorer, dvs. perceptuella och manuella färdigheter såsom 

fingerfärdighet och handlag.  

 Kognitiva faktorer, dvs. kunskaper och intellektuella färdigheter, som förmågan att 

lösa problem och fatta beslut. 

 Affektiva faktorer, dvs. viljemässiga och känslomässiga handlingsförutsättningar, 

som engagemang och värderingar.  
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 Personlighetsfaktorer, dvs. handlingsförutsättningar relaterade till personlighetsdrag, 

som självförtroende och självuppfattning.  

 Sociala faktorer, dvs. sociala färdigheter som samarbets-, ledarskaps- och 

kommunikationsförmåga. 

 

Illeris (2013, 37) definerar begreppet kompetens på ett likartat sätt. Kompetens  innebär att 

individen är kapabel att hantera situationer inom ett bestämt område, eller av en bestämd 

karaktär, på ett lämpligt och rationellt sätt. Är man således kompetent inom ett visst område, 

klarar man de tillhörande uppgifter och utmaningar som det aktuella området kräver. Likt 

Ellström konstaterar Illeris, att kompetens syftar till genomförandet av en uppgift, vilket 

kräver samverkan av flera typer av egenskaper, både i form av kunskap, erfarenheter och 

personlighetsmässiga egenskaper (Ibid, 133).  

 

Kvalifikation, enligt Ellström (1992, 30), utgår från arbetet och de krav som detta ställer på en 

individs kompetens. Även Granberg (2014, 115-116) definerar kvalifikationsbegreppet på ett 

likartat sätt. Enligt Granberg handlar kvalifikation om de krav som en befattning eller en viss 

uppgift ställer på den som innehar befattningen eller ska utföra uppgiften. Även i Illeris 

(2013, 37) definition utgår kvalifikationer från ett bestämt sammanhang, ett 

arbete/uppgift/kontext.  

 

Ellström (1992, 30-33) skiljer på två typer av kvalifikationer, där den ena syftar till det som 

formellt eller informellt föreskrivs för ett visst arbete, och den andra till de kvalifikationer 

som i någon mening, objektivt krävs av ett arbete eller en uppgift. Dessa två typer av 

kvalifikationer borde idealt sammanfalla, dock konstaterar Ellström att så inte alltid är fallet i 

realiteten (Ibid, 30-33). Ellström menar vidare att arbetsgivare kan ställa upp föreskrivna 

kvalifikationskrav för en tjänst, trots att det innefattar krav på kompetenser som inte krävs för 

utförandet av arbetsuppgiften. De föreskrivna kvalifikationskraven, kan därmed vara 

oförenliga med de faktiska kvalifikationskrav som krävs, sett till arbetsuppgifterna. Även 

Granberg (2014, 115-116) konstaterar att det kan förekomma diskrepans mellan efterfrågade 

och faktiska kvalifikationer. Granberg fokuserar i sitt resonemang på legitimerade yrken i 

synnerhet där han menar på att legitimationen i sig kan vara ett kvalifikationskrav, trots att 

individen kan besitta den kompetens som krävs för arbetet, utan att ha erhållit legitimation.  
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Illeris (2013, 37) problemtiserar begreppen ytterligare, då han menar att vi kan tillförskaffa 

oss en mängd kvalifikationer, men som vi av olika skäl inte är i stånd att utveckla i ett 

specifikt sammanhang. Dessa kvalifikationer är något som vi lärt oss och vet eller kan, men 

som vi bara kan aktivera eller använda i sammanhang, som subjektivt påminner om eller 

anknyter till lärsituationen, som vi förstått eller definierat den. Illeris uttrycker det så, att en 

kvalifikation bara har karaktären av eller ingår i en kompetens, i den mån vi faktiskt är i stånd 

att använda den i praktiken (Ibid, 37). Här dras en parallell till omfattande ubildning på hög 

nivå, där man inte kan omsätta sina kvalifikationer i praktiken, förrän man efter hand, genom 

en lång rad erfarenheter, har fått de omtolkade i direkt relation till denna praktik. Illeris (Ibid, 

37) visar här på, att det finns en problematik, där individer inte alltid kan använda det de 

faktiskt har lärt sig, under exempelvis utbildningen, när de befinner sig i ett annat 

sammanhang, exempelvis i arbetslivet. 

 

Sammanfattningsvis kan således en individ, besitta en rad kompetenser som inte utgör 

kvalifikationer i förhållande till ett visst arbete, dvs. som varken krävs av arbetet eller 

efterfrågas av arbetsgivaren. Omvänt kan kvalifikationer efterfrågas eller krävas för ett arbete, 

utan att individen besitter den aktuella kompetensen (Ellström, 1992, 30).  

 

Ellström (1992, 38) har, förutom kompetens och kvalifikation, definierat begreppet 

yrkeskunnande, där kompetenser och kvalifikationer kan ingå som komponenter. Ellström har 

preciserat fem innebörder av yrkeskunnande, som även illustreras nedan. 

 

 

Formell kompetens, syftar på den kompetens som förvärvas genom utbildning och kan 

dokumenteras skriftligt, genom betyg, intyg och diplom (Ibid, 30). Faktisk kompetens, syftar 

på den totala kompetensen, som kan ha förvärvats genom erfarenhet och/eller genom 
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utbildning, som en individ kan använda för att utföra en arbetsuppgift. Den efterfrågade 

kompetensen, menar Ellström, syftar på de krav som arbetsgivare ställer på en 

arbetssökande/anställd, både uttalat i exempelvis annonser och kravprofiler, samt outtalade 

förväntningar (Ibid, 30). Den efterfrågade kompetensen konstaterar Ellström kan, men 

behöver inte, sammanfalla med den kompetens som arbetet kräver. Den faktiska kompetens 

som en individ tillämpar i sitt arbete benämner Ellström som utnyttjad kompetens (Ibid, 30). 

 

Ellström (1992, 30-33) konstaterar, att de olika kompetensformerna alltid skiljer sig åt, och att 

det därmed kan vara problematiskt att analysera yrkeskunnande. En individs formella 

kompetens är oftast inte densamma som den faktiska kompetensen, då den faktiska 

kompetensen även omfattar informellt lärande. Detta resulterar i att den faktiska kompetensen 

många gånger är högre än vad som kan antas utifrån formella meriter (Ibid, 30-33). Ellström 

menar även, att den faktiska kompetensen kan vara lägre än den formella. Vad som lärs ut på 

en utbildning behöver inte vara likställt med vad en enskild individ faktiskt lärt sig. Ellström 

menar således, att man inte behöver ha tillgodogjort sig utbildningen, bara för att man har 

genomgått den. Om de formella och faktiska kompetenserna sedan är förenliga med den 

utnyttjade kompetensen menar Ellström avgörs av vilka kompetenser som krävs för det 

specifika arbetet/uppgiften/situationen (Ibid, 30-33). Vissa arbetsuppgifter är enklare att 

utföra, och kräver inte att individen utnyttjar all kompetens som denne besitter, medan detta 

kan krävas för andra uppgifter som individen ställs inför. Ellström menar vidare, att det även 

kan finnas hinder, som begränsar en individs möjlighet att använda sin kompetens i arbetet. 

Dessa hinder kan vara kopplade till individen själv, såsom motivation och tidigare 

erfarenheter, eller till arbetssituationen, i form av teknikanvändning och arbetsplatsens 

organisation (Ibid, 30-33). 

Metod 

Då denna studie syftar till att, dels redogöra för vilka krav på formell kompetens som ställs på 

personalvetare idag, dels beskriva samt förstå respondenternas upplevelser kring dessa krav, 

har det varit adekvat att göra en kvalitativ studie, som grundats i en fenomenologisk ansats. 
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Som nämnts i avsnittet tidigare forskning, råder det brist på kvalitativ forskning på området 

(se exempelvis Löfgren Martinsson, 2008; Abrant Dahlgren et al, 2006; Johnston ,2003). 

Den kvalitativa forskningsansatsen är användbar då man vill utforska den betydelse som 

individer eller grupper tillskriver ett socialt eller mänskligt problem (Creswell, 2007, 37). Den 

fenomenologiska ansatsen är lämplig då syftet är att beskriva meningen i flera individers 

upplevda erfarenheter kring ett visst fenomen (Ibid, 37). Fokus ligger således inom denna 

ansats att förstå flera individers delade eller skilda upplevelser av ett fenomen. Denna 

underliggande struktur kan erhållas, genom att uppmärksamma likheter och skillnader i 

respondenternas utsagor (Ibid, 60). 

 

Följdaktligen inriktar sig studien, i enlighet med vald forskningsmetod, på att förstå samt 

förklara respondenternas upplevelser kring fenomenet kompetenskrav för personalvetare.  

Förförståelse 

Vid användandet av en fenomenologisk ansats är forskarens förförståelse central. Då syftet är 

att förstå och delge deltagarnas upplevelse av ett fenomen, är det viktigt att forskaren sätter 

sin egen förförståelse, dvs. förutfattade meningar eller åsikter, inom parantes, i den mån det är 

mänskligt möjligt, för att möjliggöra att respondenternas egna upplevelser ska komma fram 

(Creswell, 2007, 235). Det är således respondenternas utsagor som ska skapa empirin, vilket i 

den bästa av världar ska stå utan påverkan av forskaren. Dock bör noteras att det i praktiken är 

omöjligt att helt bortse från den egna förförståelsen. Det är därmed väsentligt att forskaren är 

medveten om dess existens, och redogör för sina egna upplevelser och erfarenheter kring det 

fenomen som ska studeras, innan arbetet med att förstå och tolka andras upplevelser påbörjas 

(Ibid, 60). 

 

Min förförståelse av fältet, ur vilken denna studie tog form, har delvis redovisats i inledningen 

av denna uppsats och utgörs av att jag själv genomgått personalvetarutbildningen samt arbetat 

med personal- och arbetslivsfrågor. Att studera kompetenskrav för personalvetare, föddes ur 

min egen upplevda diskrepans mellan utbildning och arbetsliv. Detta grundade sig på, vilket 

jag förstod i efterhand, en misstro på mig själv när jag sökte mitt första arbete, då jag 

upplevde att jag inte tillgodogjort mig det jag borde, i förhållande till de krav som exempelvis 

ställdes i annonser för personalvetare. Å ena sidan klandrade jag utbildningen för en bristande 

förståelse för yrket i praktiken, vilket resulterat i en upplevd förvirring när det nu var dags att 
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ta steget ut i arbetslivet. Å andra sidan upplevde jag en förvirring kring kraven som ställdes på 

personalvetare, då den avgörande efterfrågade kvalifikationen i många av annonserna tycktes 

vara arbetslivserfarenhet. Här föddes funderingen kring vilka faktiska kompetenser som krävs 

för arbetet som personalvetare. Vilka kompetenser letade arbetsgivare efter i realiteten, gömt 

bakom kvalifikationen som benämns som arbetslivserfarenhet.  

 

Att min förförståelse kan komma att påverka, inte bara mina tolkningar, utan också vad som 

framstår som intressant och relevant, dvs. vad jag frågar om och hur frågorna ställs, är jag väl 

medveten om. Dock är ambitionen med denna studie inte, att genom respondenternas utsagor, 

härleda någon absolut sanning, utan endast tolka respondenternas upplevelser kring 

kompetenskraven för personalvetare. Således kan studiens syfte i sig samt redogörelsen för 

min förförståelse tänkas minska denna påverkan.  

 

Förförståelsen har dock i detta sammanhang även en annan dimension. Aspers (2007, 111) 

framhåller att möjligheten att förstå aktörerna är mindre, då forskaren har begränsad 

information om fältet. Aspers menar att forskaren tvingas att tillskriva mening, dvs. första 

ordningens konstruktion, till respondenterna som de själva kanske inte har. Resultat blir att 

studien förlorar sitt syfte då relationen mellan första ordningens konstruktioner och analysen, 

dvs. andra ordningens konstruktioner, står utan koppling till den mening som respondenterna 

själva talar om (Ibid, 111). Aspers menar vidare att framgångsrik forskning kräver att 

forskaren har en viss grundläggande kännedom om fältet. Utan någon tidigare erfarenhet av 

fältet kommer forskaren i många fall ställa sig frågande till vad respondenterna pratar om, vad 

olika begrepp och förkortningar står för etc. (Ibid, 70). Min förförståelse kan därför både 

underlätta för en förståese av fältet, och kräva ökad reflektion för att inte pådyvla mina 

erfarenheter på mina respondenter. 

Urval 

Inom den fenomenologiska ansatsen är ett noggrant urval av respondenter avgörande, då 

syftet kräver att samtliga deltagare upplevt fenomenet som ämnas studeras (Creswell, 2007, 

57-58). Då studien ämnar undersöka kompetenskrav i form av vad som efterfrågas av 

arbetsgivare, men även har för avsikt att undersöka hur yrkesverksamma personalvetare 

upplever dessa kompetenskrav, efterfrågades respondenter från både arbetsgivar- samt 

arbetstagarsidan, verksamma i HR-branschen. Inledningsvis kontaktades vänner och bekanta 

som kunde ha vetskap om personer av intresse för studien, samtidigt som 



 17 

intresseförfrågningar skickades ut till personalavdelningar på företag i Stockholmsområdet. 

Tillträde till fältet gavs via en familjemedlem samt en före detta studiekamrat. Genom 

användandet av dessa gatekeepers2 inleddes kontakt med två personalchefer, verksamma på 

ett stort internationellt IT-företag, respektive inom en kommun. En intresseförfrågan 

skickades till personerna i fråga, samt en förfrågan om dessa kunde tipsa om yrkesverksamma 

personalvetare på respektive företag, som skulle vara intresserade av att delta i studien.  

 

Det första mötet med fältet har således fått styra urvalet till viss del. Då de respondenter som 

jag fick kontakt med via gatekeepers, representerade två företag som skiljer sig åt, både i 

verksamhet samt sektor, gjordes ett strategiskt val av ytterligare två företag, som vardera 

liknade dem som redan respresenterades i studien. Ytterligare intresseförfrågningar skickades 

ut, denna gång endast riktade till större internationella företag samt kommuner. Detta för att 

säkerställa att det inte rådde några större skillnader, som skulle kunna komma att påverka 

studieresultatet.  Således etablerades kontakt med de åtta respondenter som ingår i studien, 

fyra chefer samt fyra personalvetare, varar fyra verksamma på stora internationella IT-företag 

samt fyra inom kommunal verksamhet. Samtliga respondenter har genomgått en 

personalvetarutbildning och är mellan 30-50 år gamla. Majoriteten av respondenterna har 

varit yrkesverksamma 5 år eller mer, medan en av respondenterna genomgår det sista året på 

ett tvåårigt traineeprogram.  

 

Genomförande 

Då studiens syfte är att förstå respondenternas upplevelser, lämpar sig intervjuer bäst (Asper, 

2007, 133). Studien har använt sig av semistrukturerade intervjuer, med tematiska inslag. 

Intervjuguiden är  utformad för att täcka in Ellströms (1992) definition av kompetens, samt de 

fem innebörder av yrkeskunnande, som presenterades i teoriavsnittet. Exempelvis fick 

cheferna svara på frågor om vilka kvalifikationer som eftersöks hos arbetssökande 

personalvetare sett till kunskaper, färdigheter, personliga- och sociala egenskaper samt om det 

fanns några kompetenser, som de upplevde att nyexaminerade personalvetare saknar, samt 

redogöra för dessa. Likväl fick personalvetare svara på vilka kompetenser de anser är av vikt 

för arbetet, sett till kunskaper, färdigheter, personliga- och sociala egenskaper. De fick även 

redogöra för, om de upplever att det finns kompetenser, som de inte fått med sig genom 

                                                 

2 Gatekeeper är en person genom vilken forskaren får kontakt med fältet (Creswell, 2007, 243) 
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utbildningen, men som krävs för arbetet. Under intervjun gavs utrymme att följa upp 

respondenternas svar och således möjliggöra för att respondenternas egna tankar och 

upplevelser kring kompetenskrav skulle framkomma (Ibid, 137). 

 

Toltalt genomfördes åtta intervjuer, varav fyra med chefer samt fyra med verksamma 

personalvetare. Intervjuerna genomfördes på respondenternas arbetsplats och pågick i cirka 40 

minuter. Majoriteten av intervjuer spelades in på diktafon, efter uttryckt samtycke. I det enda 

fall där respondenten inte önskade spelas in, fördes anteckningar. Då flertalet intervjuer 

spelades in, kunde större fokus läggas på att uppnå ett öppet samtal, och således möjliggöra 

för att intervjusvaren kunde leda in på nya teman, vilket minskar risken för att viktiga 

aspekter kring respondenternas upplevelser inte skulle uppdagas. 

  

Utifrån inspelning och anteckningar transkriberades sedan intervjuerna direkt efter 

genomförandet, för att säkra att inga viktiga detaljer skulle förbigås, samt för att underlätta 

bearbetningen av materialet som intervjun genererat. Materialet har sedan kodats utifrån 

marginalmetoden, där varje kod tilldelas en färg för att således göra materialet mer 

överskådligt och underlätta analysarbetet (Aspers, 2007, 172). Kodningsarbetet i studien har 

främst varit deduktiv. Koder har skapats utifrån studiens teoretiska begrepp, dels Ellströms 

(1992) definitionen av kompetens men även hans fem innebörder av yrkeskunnande. Teorin 

har således varit vägledande för kodningen av det empiriska materialet. Dock har ett 

induktivt3 angreppsätt applicerats, parallellt med det deduktiva. Detta innebär att forskaren är 

öppen för nya infallsvinklar vid genomgång av det empiriska materialet för att förhindra att 

studieresultatet helt styrs av de förkunskaper som finns på fältet, och att viktiga aspekter 

därmed förbigås. Det kodade materialet har sedan analyserats. Likheter och skillnader i 

empirin har uppmärksammats för att etablera ett helhetsintryck av respondenternas 

upplevelser kring fenomnenet kompetenskrav samt respondenternas upplevelse kring 

relationen mellan utbildningen och kompetens.  

Etiska överväganden   

Med beaktande av att studien fokuserar på respondenterna subjektiva upplevelser gällande 

kompetenskrav för personalvetare, fanns möjligheten att dessa upplevelser skulle kunna 

komma att vara knutna till respondenternas nuvarande arbetsplatser, och således upplevas 

                                                 

3 Koder uppstår för att forskaren identifierar dem i materialet (Asper, 2007,160) 



 19 

som känsliga. De etiska aspekterna av forskningsarbetet (Aspers, 2007, 113) har följts genom 

hela forskningsprocessen. I enlighet med vetenskapsrådet fyra allmänna krav för en god 

forskningssed, tillfrågades samtliga respondenter om deltagande i studien i en 

intresseförfrågan. Således hade samtliga deltagare rätt att själva bestämma över sin 

medverkan, i enlighet med samtyckeskravet (Vetenskapsrådet 2002, 9). I förfrågan gjordes en 

kort presentation av studiens syfte, i enlighet med informationskravet (Ibid, 7) samt 

information gällande respondenternas möjlighet att i förväg erhålla frågorna som skulle ställas 

under intervjun. Innan intervjun tillfrågades respondenten om samtycke för att intervjun 

spelades in, i de fall detta inte kändes bekvämt, fördes anteckningar. Samtliga respondenter 

fick information om att allt insamlat material kommer att behandlas konfidentiellt, samt att 

inga uppgifter som kan härledas till dem, kommer att presenteras i studien, i enlighet med 

konfidentialitetskravet (Ibid, 12). Respondenterna fick även information gällande att allt 

inspelat material och anteckningar skulle raderas efter uppsatsen slutförts, och inte komma att 

användas i annat syfte än för denna studie, i enlighet med nyttjandekravet (Ibid, 14). 

Trovärdighet 

Trovärdighet i kvantitativa studier beskrivs i termer av validitet, att studien mäter det som 

ämnats mätas (Asper, 2007, 247), samt reliabilitet, att mätningen gjorts på ett tillförlitligt sätt 

(Ibid, 247). Huruvida dessa begrepp även ska gälla för kvalitativa undersökninger är av delad 

uppfattning. Jag har istället valt att använda mig av begreppet trovärdighet i enlighet med 

Ahrne och Svenssons (2011) definition bestående av transparens, triangulering och 

återkoppling till fältet. Författarna vidhåller att en studies trovärdighet bygger på att läsaren 

skall kunna förlita sig på att studien är riktig, det vill säga inte bygger på gissningar och 

spekulationer, vilket är avgörande för att den ska godkännas som vetenskaplig (Ibid, 27). 

Författarna menar vidare att en studies transparens, forskningsprocessens genomskinlighet, 

ökar trovärdigheten. Genom att skildra forskningsprocessen ovan har läsaren getts insyn och 

möjlighet att kritiskt granska studiens alla steg, vilket kan anses öka trovärdigheten. Då 

studiens tillvägagångssätt tydligt redogjorts för, möjliggörs efterföljande replikationer. Dock 

blir en replikation av en studie som ämnar undersöka en subjektiv upplevelse nästintill 

omöjlig, då liknande resultat inte kan garanteras. 

 

Författarna talar sedan om triangulering för ökad trovärdighet. Triangulering syftar till att 

forskaren kombinierar olika metoder, typer av data, teoretiska perspektiv eller forskare för att 

studera ett och samma fenomen. Således ökar möjligheten för att ge en mer korrekt eller sann 
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beskrivning, än om en metod använts (Ibid, 28). Då denna studie endast använt sig av 

intervjuer som metod för insamlandet av empirin kan detta tänkas begränsa studiens resultat, 

som således blir helt beroende av att respondenternas upplevelser framkommit i 

intervjusvaren. Användandet av en semistrukturerad intervjumetod kan dock tänkas bidra till 

en ökad trovärdighet. Detta då möjlighet att ställa följdfrågor för att följa upp och få 

respondenterna att utveckla sina svar getts. Då majoriteten av intervjuerna, alla förutom en, 

spelats in på diktafon minskar även risken för att forskarens egna tolkningar skulle komma att 

genomsyra intervjusvaren, allt för att respondenternas egna upplevelser skulle komma fram. 

Även om användandet av fler metoder, exempelvis observation av respondenternas dagliga 

arbete, hade skapat en triangulering, kan det faktum att intervjuguiden formats utifrån en 

redan beprövad och välrefererad teoretisk begreppsapparat och att denna begreppsapparat 

sedan legat till grund för kodningsarbetet tänkas öka trovärdigheten. Författarna vidhåller 

även att man bör vara försiktig med att okritisk ansluta sig till trianguleringstanken, då den 

utgår från att det finns just en sanning där ute som kan fångas in med hjälp av olika metoder, 

data eller forskare (Ibid, 28). Vilken version som är mest korrekt då en observation skiljer sig 

från en respondents utsaga under en intervju är väldigt svårt att avgöra, och författarna 

vidhåller att det sällan är meningsfullt att göra en sådan bedömning (Ibid, 28). 

 

Författarna menar slutligen att återkoppling till fältet ökar en studies trovärdighet. 

Återkopplingen syftar till att forskaren återkommer till deltagarna i studien och låter dem ge 

sina synpunkter på studieresultatet. I denna studie har ingen sådan återkoppling till fältet 

gjorts, vilket kan påverka studiens trovärdighet. Dock har återkoppling till viss del skett under 

intervjun då jag sett till att jag hela tiden förstått intervjupersonen, så som denne ville bli 

tolkade, genom att stanna upp och återge min uppfattning av respondentens svar för att 

således säkerställa att jag inte missförstått respondenten,”Så du menar...”. 

Generaliserbarhet 

Generaliserbarhet syftar till att studiens resultat kan säga något om en större population eller 

en annan miljö än just den som studerats, vilket även påverkar hur relevant och viktig en 

studie upplevs vara (Ahrne och Svensson, 2011, 28). Ahrne och Svensson menar att en studies 

trovärdighet kan öka om möjlighet finns att peka på andra liknande studier som kommit fram 

till liknade resultat (Ibid, 28). Denna studies trovärdighet, men även generaliserbarhet, till 

personalvetare i allmänhet kan således tänkas öka då fler studier med liknande resultat 

presenteras i avsnittet tidigare forskning och diskuteras i analysdelen. Dock kan studiens urval 
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och det faktum att samtliga respondenter är från Stockholm anses påverka 

generaliserbarheten. Studiens resultat kan därmed snarare ses som en indikator för vidare 

forskning.  

Resultat 

Studiens resultat kommer att presenteras i enlighet med Ellströms (1992) kvalifikations- och 

kompetensbegrepp. Under första avsnittet, efterfrågad kompetens, redogörs upplevelsen kring 

kompetenskrav för personalvetare, både formell samt informell, av respondenterna på 

arbetsgivarsidan. Slutligen presenteras respondenternas upplevelse kring faktiskt kompetens 

för personalvetare i relation till utbildning. 

 

I andra avsnittet av studiens resultat, reell kompetens, redogörs upplevelsen kring faktiskt 

kompetens av respondenter på arbetstagarsidan, i relation till den kompetens som arbetet 

kräver samt i relation till utbildning. 

Efterfrågad kompetens 

För att presentationen av empirin ska vara så tydlig som möjligt kommer respondenterna att 

bemnämnas som HR chef 1,2,3 och 4.  

 

Samtliga respondenter på arbetsgivarsidan anser att utbildning är viktigare idag än tidigare. 

Då personalarbetet inte är ett legitimerat yrke och består av många arbetsuppgifter som är 

närliggande andra professioners, såsom ekonom, jurist, psykolog m.fl, menar respondenterna 

att det funnits en uppfattning om att vem som helst kan arbeta som personalvetare. Detta har 

medfört att många verksamma personalvetare har en annan utbildningsbakgrund än personal, 

arbete och organisationsprogrammet (PAO). Arbetsgivarna vidhåller dock att en formell 

examen från PAO-programmet eller motsvarande idag är avgörande för att erhålla en 

anställning som personalvetare. HR-chef 1 framhåller att man numera är väldigt noga med 

kravet på en examen från en personalvetarutbildning, i betydligt större utsträckning än 

tidigare. Anledning till ett ökat krav på specifik utbildning kan, enligt arbetsgivarna, härledas 
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till ett förändrat synsätt på personalarbetet, i synnerhet då HR-branschen har förändrats och 

fortsätter att förändras markant.  

 

”[...] Det ställs fortfarande krav på förståelse för organisation- och individmekanismer idag och hur dessa 

samverkar, men många av de arbetsområden som tidigare förknippats med HR genom åren är borta nu. [... ] 

Idag talar vi om HR i aspekt av förankring, chefsstöd och kommunikation. Personalekonomi och IT är nya 

fenomen som också är oerhört viktiga idag.”HR-chef 2 

 

Arbetsgivarnas upplevelse av en förändring, där yrkesutövningen idag sker mer utifrån ett 

managementperspektiv, där förankring och chefsstöd blivit väsentliga delar av arbetet och där 

den ekonomiska kunskapsbasen blivit alltmer central går i linje med det som konstaterats i 

tidigare forskning på området (Berglund, 2002; Lindeberg och Månsson, 2000; Löfgren 

Martinsson, 2008). Arbetsgivarna vidhåller att kravet på en formell examen, från PAO-

programmet eller motsvarande, för att erhålla en anställning är ett resultat av dessa 

förändringar, där en examen fungerar som en indikator på att den arbetssökande besitter de 

grundkunskaper som krävs för HR-arbete och förmågan att orientera sig inom HR-frågor. 

Arbetsgivarna menar vidare även att en examen signalerar att den arbetssökande besitter 

andra kompetenser, än de som relateras till ämneskunskap, som krävs för arbetet. Några 

kompetenser tycks, i enlighet med respondenternas utsagor, användas mer frekvent än andra 

vid rekrytering av personalvetare, antingen direkt uttalat i exempelvis annonseringen eller 

informellt i kravprofilen. 

 

”Grundkravet är alltid en formell examen[...]Sedan beror kraven på om personalvetaren ska arbeta operativt 

eller strategisk[...]På operativ nivå förväntar vi oss att man har kunskaper för att kunna orientera sig inom HR-

frågor[...]Sedan är ju personlig lämplighet av stor vikt. Man behöver vara kommunikativ, strukturerad, 

ansvarstagande, problemlösande och ha en god samarbetsförmåga[...]På strategisk nivå krävs större kunskaper 

inom ekonomi, ledarskapsutveckling, chefsstöd, affärsstrategi och verksamhetsutveckling.” HR-chef 3  

 

Arbetsgivarna särskiljer, i likhet med Ulrich et al. (2015), funktionell HR, vilket arbetsgivarna 

benämner som operativ, och strategisk HR. Då arbetsgivarna ombeds att exemplifiera 

strategiskt HR-arbete tas exempel från det egna arbetet, det vill säga arbetet i rollen som HR-

chef, vilket återigen bekräftar Ulrich et al. (2015) teori där strategisk HR kännetecknar arbete 

på högre positioner inom yrket. Arbetsgivarna vidhöll att HR-chefen vanligtvis arbetar 

bredvid verksamhetens högsta ledning, och bistår i frågor rörande verksamhetsutveckling. 

Således menar arbetsgivarna att arbete på en strategisk nivå kräver ytterligare kompetenser 
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som kunskaper inom strategiskt tänkande och affärsmannaskap, vilket går i linje med Keith et 

al.(2015) studieresultat där företagsmedvetenhet, affärsmannaskap och ekonomisk kunskap 

värderades högre av respondenter verksamma inom strategiska HR-roller. 

 

”[...]Och med det menar jag förmågan att kunna sin marknad. Kunna identifiera möjligheter och risker och 

anpassa strategier därefter[...]HRs uppgift som affärspartner är att kunna se detta och hur HR kan bidra till att 

nå företagets mål.” HR-chef 2 

 

Arbetsgivarna framhåller även, att rollen som affärspartner kräver att man besitter den 

finansiella kunskapen som krävs, för att ha förmågan att prata affärer i ekonomiska termer. 

 

”Personalvetare är lite kända för att vara rädda för siffror och statistik[...] men arbetet kräver idag att vi 

behärskar detta. Vi måste kunna marknadsföra vårt arbete för ledningen, sätta en prislapp för vad det kostar och 

hur resultatet kommer att bidra till verksamheten.” HR-chef 4  

 

Arbetsgivarnas upplevda behov av att kunna marknadsföra sitt arbete i ledningsgruppen kan 

således bekräfta Berglunds (2002) teori, om att den ständiga kritik som riktats mot 

yrkesgruppen, befäst en osäkerhet, där personalvetare anpassar sig till yrkesgrupper som 

vanligtvis återfinns i ledningsgrupper, såsom ekonomer och civilingenjörer. Kompetenser som 

kännetecknar strategisk HR, som affärsmannaskap och ekonomisk kunskap, kan således syfta 

till personalvetares strategi för att positionera sig i företagsledning, genom att kunna översätta 

HR i ekonomiska termer, och således erhålla erkännande i organisationens topp, snarare än till 

faktisk kompetens som krävs för arbetet. 

 

Sett till kompetenser som arbetsgivarna upplever kännetecknar HR-arbetet i allmänhet, och på 

operativ nivå i synnerhet, var vissa frekvent återkommande. Dessa kompetenser har 

sammanställts nedan, tillsammans med den definition respondenterna angav för kompetensen.  

 

 Formell personalvetarexamen: Besitter den beteendevetenskapliga, arbetsrättsliga, 

ekonomiska och IT kunskap som krävs för att utföra arbetet. 

 Problemlösare: Förmågan att identifiera de verkliga orsakerna till ett problem, och 

välja den bästa lösningen, i enlighet med situationen. 

 Analytisk: Förmågan att tolka och värdera information. 

 Engagerad: Ser en mening med sitt arbete och hur detta bidrar till att uppnå 

verksamhetens mål.  
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 Lyhörd: Vaken och öppen för sin omgivning. 

 Självsäker: Att vara beslutsam och handlingskraftig. 

 Strukturerad: Förmågan att planera, prioritera och organisera sitt arbete. 

 Initiativtagande: Identifierar möjligheter och tar initiativ för att uppnå mål. 

 Samarbetsvillig: Förmågan att utveckla samarbete med deltagare i en grupp, för att 

uppnå resultat. 

 Kommunikativ: Förmågan att uttrycka sig, på ett för situationen, lämpligt sätt. 

 Förtroendeskapande: Förmågan att kunna skapa långvariga relationer, genom att 

chefer, anställda och kunder känner ett förtroende för verksamheten och ett förtroende 

för att deras intressen tillgodoses.   

 

För arbete på en högre nivå kunde tre kompetenser utskiljas som avgörande mellan arbete på 

operativ nivå och arbete på strategisk nivå. 

 

 Strategiskt tänkande: Förmågan att kunna bedöma företagets resurser och identifiera 

möjligheter, risker och framtida möjligheter. 

 Affärsmannaskap: Förmåga att kunna sin marknad. Veta vad den vill ha samt vad det 

egna företaget kan prestera för att kunna skapa så attraktiva erbjudanden som möjligt 

för alla parter. 

 Finansiell kunskap: Förmågan att fatta sunda ekonomiska beslut. 

 

Efterfrågad kompetens i relation till utbildning 

Respondenterna på arbetsgivarsidan anser att kompetens, både formell och informell, som 

förvärvas genom utbildningen, är tillräcklig för att arbetstagaren ska kunna genomföra 

arbetsuppgifter på operativ nivån. Dock konstaterar respondenterna, att kompetens kopplad 

till arbete på strategisk nivå, inte erhålls genom personalvetarutbildningen. Bland de 

respondenterna som anser att utbildningen inte går i linje med de krav som ställs i arbetslivet 

gör två linjer sig tydliga. Dels framhålls att större utrymme bör ges till de ”hårdare” delarna 

av utbildningen i form av statistik, arbetsrätt, företagsekonomi och organisationsteori.  

 

”[...]Högskolor och Universitet kan tendera, tycker jag, att vara så övergripande att man missar kopplingen till 

verkligheten[...]Egenskaper om hur man tar in och behandlar information, likväl som hur man lägger upp sitt 
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arbete är jätteviktigt[...]men för lite utrymme ges till väsentliga delar som ekonomi, juridik, statistik och 

organisationsteori.” HR-chef 2 

 

Dels att utbildningen behöver få en större verklighetsförankring till det praktiska arbetet. 

 

”Synsättet på personalvetarens arbete, med personalen i fokus, lever fortfarande kvar i utbildningen, vilket inte 

överenstämmer med verkligheten. Många personalvetare kliver ut på arbetsmarknaden med en tanke om att vara 

personalens omhändertagare, när vi i själva verket är affärspartners och ska ha chefsstöd och företagets 

varumärke i fokus[...]Vi behöver förändra den synen redan under utbildningen.” HR-chef 4 

 

Arbetsgivarna upplever således, i likhet med resonemanget som Berglund (2002) framhåller i 

sin studie, att arbetet förändrats markant, medan utbildningen lever kvar i det som tidigare 

förknippats med HR. Dock kan man inte undgå att ställa sig frågande till om detta är en 

upplevelse som delas av yrkesverksamma personalvetare. Berglund vidhöll i sin studie att 

personalchefernas syn på ett förändrat HR-arbete inte alltid tycks sammanfalla med vardagens 

praktik, då många personalvetare fortfarande upplever arbetet i karaktär av traditionellt 

administrativt HR-arbete (Ibid,91). Kan arbetsgivarnas upplevelse således vara en önskan om 

framtiden, snarare än en realitet? 

Reell kompetens 

För att presentationen av empirin ska vara så tydlig som möjligt kommer respondenterna att 

bemnämnas utefter sina titlar. Trainee, HR-generalist, HR-specialist 1 och HR-specialist 2. 

 

Då kvalifikationerna för arbetet som personalvetare fastställts, återkommer frågan om dessa är 

förenliga med den kompetens som yrkesverksamma personalvetare upplever att de besitter, 

samt vad de anser arbetet kräver. Respondenterna på arbetstagarsidan framhåller, i likhet med 

HR-cheferna, att en examen från personalvetarutbildning är avgörande för att klara av arbetet. 

Respondent Trainee framhåller att arbetet som personalvetare kräver att man har en 

beteendevetenskaplig grund att stå på, men även kunskaper i ekonomi och de regelverk som 

personalvetare har att förhålla sig till i sitt arbete. Respondenterna på arbetstagarsidan lyfter, i 

likhet med HR-cheferna, att många yrkesverksamma personalvetare tidigare haft en annan 

bakgrund än en personalvetarutbildning och att det sett till dagens arbete tillför kvalitét om de 

som arbetar med personal och arbetslivsfrågor genomgått en yrkesspecifik utbildning. 

Respondenterna menar vidare, i likhet med HR-cheferna, att HR-branschens ständiga 
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utveckling ställer nya krav på verksamma inom yrket. Kravet på en formell examen från en 

personalvetarutbildning är således ett resultat av att yrkesgruppen erkänts som profession.  

 

De kompetenser som respondenterna upplever att de besitter och som krävs för arbetet, 

överensstämmer med HR-chefernas krav på kompetens på en operativ nivå. 

 

”Vi arbetar med människor[...]vilket kräver att man har lätt för att ta kontakt, är empatisk och kommunikativ[...] 

utan att för den skull vika sig[...]Man måste kunna vara bestämd. Sedan krävs professionalism, att man säger 

det man ska säga och inte säger det man inte ska säga[...] Många processer lägger man upp själv. Det kräver att 

man kan planera, prioritera och organisera sitt eget arbete. Även problemlösning och IT är viktigt för att klara 

av arbetet.” HR-Generalist 

 

Dock framhåller respondenterna på arbetstagarsidan, i likhet med HR-cheferna, att 

fördjupande kunskaper inom ekonomi och arbetsrätt, utöver det som erhålls genom 

utbildningen, upplevs avgörande för att avancera inom yrket. 

 

”Jag läste ytterligare 20 poäng ekonomi och 10 poäng arbetsrätt, utöver det som ingick i utbildningen, vilket jag 

upplever gett mig ett enormt försprång i karriären, jämfört med många av mina kollegor[...] Skulle dessa redan 

vara inräknade i utbildningen tror jag att många skulle ha lättare när dom väl ska ut i arbetslivet. Som det är nu 

får man räkna med att gå den hårda skolan. Börja på de lägre nivåerna i supportfunktioner med mer 

administrativa arbetsuppgifter, innan man har möjlighet att avancera.” HR-Specialist 1 

 

Respondenterna konstaterar även, i enlighet med HR-cheferna, att affärsmannaskap, utöver 

ekonomi och arbetsrätt, upplevs avgörande för avancemang till högre positioner inom HR 

yrket.  

 

”Om HR är en funktion för linjen måste HR ha affärskunskap och ekonomi[...]för att förstå verksamheten[...] 

Många pratar idag om HR som affärspartner men jag upplever inte att vi personalvetare får kompetens inom 

områden som är viktiga i en roll som affärspartner[...] som budgetsättning, affärsstrategi och affärsutveckling. 

Det är något som man får tillgodogöra sig i arbetslivet.” HR-Specialist 2 

 

Således bekräftar respondenterna teorin om strategisk HR som avgörande för framgång inom 

yrket (Ulrich et al. 2015), men motsäger dock synen på att funktionell och strategisk HR 

utesluter varandra (Ulrich et al. 2015) och går således i linje med de resultat som påvisats av 

Keith et al. (2015). Respondenternas upplevelse visar på en beroenderelation mellan strategisk 

och funktionell HR, där arbete på strategisk nivå kräver att personalvetaren besitter 
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kompetenser som kännetecknar såväl funktionellt som strategiskt arbete. Men respondenterna 

både på arbetstagar- samt arbetsgivarsidan är dock eniga om att kompetenser som 

kännetecknar strategisk HR inte erhålls genom utbildningen idag. Således blir 

arbetslivserfarenhet i dagsläget avgörande för att erhålla högre positioner inom HR. 

 

Dock skiljer sig respondenterna på arbetstagarsidans upplevelse från HR-chefernas gällande 

synen på det faktiska arbetet, där HR-cheferna vidhållit att de administrativa bitarna som 

tidigare förknippats med HR är borta. HR-Specialist 1 framhåller att HR som det framställs 

idag handlar mycket om HR som affärspartner. Dock konstaterar HR-Specialist 1 att man som 

personalvetare inte bjuds in att sitta i ledningsgruppen under sina första år, utan att man får 

börja sin karrär på supportnivå med att bistå andra avdelningar i lättare HR-frågor för att 

sedan arbeta sig upp till positioner som arbetar med HR på strategisk nivå. 

 

”Jag skulle säga att man oftast inte hittar någon under 45år som arbetar strategiskt, iallafall inte i dem större 

bolagen” HR-Specialist 1 

 

HR-Specialist 1 tar även upp bemanningsbranschen som hon menar på slukar upp många av 

dem delar som brukar förknippas med traditionellt HR-arbete. HR-Specialist 1 menar dock på 

att det fortfarande är personalvetare som gör jobbet och att effekten blir att många 

nyexaminerade personalvetare arbetar sin första tid på bemanningsföretag. Således ter sig 

utvecklingen bort från traditionellt HR-arbete, som HR cheferna vidhållit, enligt 

respondenterna på arbetstagarsidan något verklighetsfrånvänd. Arbetstagarna menar på att det 

i realiten handlar om att ingångsjobben för personalvetare numera återfinns hos 

bemanningsföretagen i allt större utsträckning, än på personalavdelningar på större bolag. Och 

att detta inte innebär att det administrativa HR-arbetet inte längre behövs, utan att de större 

bolagen lägger ut dessa arbetsuppgifter externt. 

 

De administrativa bitarna lever således, i enlighet med respondenterna på arbetstagarsidan, 

fortfarande kvar på nivåer som anses ha lägre rang inom yrket. Det tycks därmed som att 

yrket snarare fått en mer hierarkisk uppbyggnad där nyexaminderade personalvetare får börja 

sin karriär med arbete av administrativ karaktär för att sedan arbeta sig uppåt mot de mer 

strategiskt präglade rollerna. Respondenterna på arbetstagarsidans upplevelse går således i 

linje med Berglunds (2002) teori där personalchefer målar upp yrket efter vad som skulle vara 

önskvärt att göra mer av i framtiden, snarare än realitet. 
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Reell kompetens i relation till utbildningen 

Respondenterna på arbetstagarsidan konstaterar att personalvetarutbildningen utrustar 

personalvetare med kompentenser som är av vikt för arbetet på operativ nivå. De mest 

framträdande komptenserna, i enlighet med respondenternas utsagor, är kompetenser som 

kännetecknar ett ”akademiskt tänkande”, stuktur, problemlösning och analytisk förmåga.  

 

”Utbildningen har format mitt sätt att tänka. Att se på situationer ur ett problemlösande perspektiv. Analysera 

situationer som uppkommer och se faktorerna bakom, för att därefter välja ett angreppssätt som jag anser är 

passande. Att inte basera allt på ett tyckande utan faktiskt basera det på fakta[...]Det har format hela mitt 

arbetssätt mer än specifika HR kunskaper.” HR-Generalist 

 

Respondenterna upplever vidare att personalvetarutbildningen genererar ytkunskaper inom 

många områden, vilket upplevs som nödvändigt då yrket i sig är så mångsidigt. Dock 

upplever respondenterna, en önskan om fler kurser, med inriktning mot det som kännetecknas 

som strategisk HR. 

 

”Jag hade önskat mer kurser inom företagsekonomi och organisationsteori[...]Iallafall att dom under 

utbildningen tryckte mer på att detta var viktigt[...]då hade man kanske fokuserat mer under dom kurserna än 

vad man gjorde.” Trainee 

 

Den upplevda klyftan mellan funktionell och strategisk HR kan således, i enlighet med 

respondenternas upplevelse, ha sin grund i att utbildningen inte anpassats i förhållande till den 

utveckling som skett inom HR-branschen. Nyexaminerade personalvetare upplevs således inte 

besitta de kompetenser som krävs för arbete på strategisk nivå efter slutförd examen, vilket 

kan ha bidragit till den upplevda hierarkin som respondenterna belyser. Detta kan i sin tur 

ligga till grund för respondenternas upplevelse kring att personalvetare behöver genomgå det 

dem kallar den ”hårda skolan” för att ha möjlighet att avancera till högre positioner.  

 

Trots att utbildningens bredd upplevs som nödvändig upplever en del respondenter att detta 

sker på bekostnad av yrkesidentiteten. 

 

”Det var svårt att efter utbildningen identifiera mig som personalvetare[...]Det var när jag började jobba, som 

jag insåg att jag faktiskt lärt mig något under mina år på universitet[...]I efterhand kan jag känna att det var 

svårt under studietiden att relatera det teoretiska till något praktiskt[...]jag hade ju aldrig jobbat med det här 

tidigare[...]och hade ingen riktig uppfattning om vad arbetet innebar. Min kollega som pluggade i Umeå 
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berättade att hon inte alls kände sig osäker när hon var färdig. Men de hade många praktiska inslag i 

utbildnigen, vilket vi inte hade i Stockholm .” HR-Specialist 2 

 

Större verklighetsförankring, är således det respondenterna upplever saknas i 

personalvetarutbildningen idag. Vad HR är och hur det fungerar, är frågor som 

respondenterna konstaterar bör ha besvarats under utbildningen. Dels för en ökad förståelse 

för yrket, men även för de krav på kompetens som arbetet ställer. 

 

”Jag var inte medveten om att personalvetaryrket var så brett. Jag hade nog mest tänkt på 

generalistrollen[...]jag hade helt missat specialistfunktionerna, och hade nog tänkt att jag ville jobba med HR 

strategiskt[...]men hade ingen aning om att jag måste börja jobba operativt först. Vi pratade inte alls om det 

under utbildningen. Vad är HR och hur fungerar det? Det gör att utbildningen upplevs lite verklighetsfrånvänd.” 

HR-Specialist 1 

 

Således kan upplevelsen av avsaknaden av kompetens som härrör strategisk HR, efter slutförd 

examen, dels bero på att det inte tillhandahålls under utbildningen, men även ha sin grund i att 

utbildningen brister i att uttrusta studenterna med en förståelse för yrket som i sin tur 

resulterar i att studenterna inte kan tillgodogöra sig utbildningen på ett ändamålsenligt sätt. 

Personalvetarutbildningen tycks således, i likhet med resultaten för statsvetenskap- och 

civilingenjörsprogrammet i EU-projektet, ge studenterna generella färdigheter, som sedan 

behöver omvandlas inom ramen för professionellt arbete (Abrant Dahlgren et al. 2006, 583-

585) åtminstonde för arbete på en strategisk nivå. 

Diskussion 

Som framgår i inledningen är syftet med denna studie att undersöka hur kraven på formell 

kompetens kommer till uttryck i personalvetarens yrkesutövning. Ligger dessa krav i linje 

med vad personalvetare upplever som viktigt i deras vardagliga arbete? I vilken utsträckning 

täcker utbildningen in de kompetenser som krävs för arbetet? 

 

Resultatet visar, att kraven på efterfrågad kompetens skiljer sig åt beroende på vilken nivå 

personalvetaren är verksam. På operativ nivå överensstämmer kraven med den faktiska 

kompetens som yrkesverksamma personalvetare upplever att de besitter, och som arbetet 
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kräver. En examen från personalvetarutbildningen indikerar, enligt resultaten, på att individen 

besitter den kognitiva kompetens, det vill säga de kunskaper och intellektuella färdigheter 

som krävs för arbetet (Ellström, 1992), det vill säga grundläggande kunskaper inom 

beteendevetenskap, arbetsrätt, ekonomi och IT. Till detta kommer en förmåga att tolka och 

värdera information, fatta beslut samt att identifiera och lösa problem. Resultatet visar 

dessutom att en examen indikerar att individen besitter de sociala färdigheter (Ibid, 1992) som 

krävs för arbetet, framför allt förmågan att samarbeta och kommunicera. 

Personlighetsfaktorer, det vill säga handlingsförutsättningar relaterade till personlighetsdrag 

(Ibid, 1992) som självsäkerhet, lyhördhet, initiativförmåga är också betydelsefulla liksom 

affektiva faktorer, det vill säga viljemässiga och känslomässiga handlingsförutsättningar (Ibid, 

1992), såsom empati och engagemang. I enlighet med Ellströms (1992) definition av 

yrkeskunnande tycks alltså kompetenskrav och faktiskt kompetens således sammanfalla på 

operativ nivå, men inte på en strategisk nivå.  

 

Resultaten tyder vidare på att den kompetens som arbetsgivaren efterfrågar är förenlig med 

vad yrkesverksamma personalvetare upplever krävs för arbetet på strategisk nivå, men 

respondenterna är eniga om att personalvetarens faktiska kompetens efter avlagd examen inte 

är tillräcklig för att kunna genomföra arbetet på strategisk nivå. De kompetenser som 

personalvetare upplever att de inte besitter efter avlagd examen i förhållande till arbete på 

strategisk nivå är strategiskt tänkande, affärsmannaskap och finansiell kunskap. Samtliga 

faller under Ellströms (1992) definition av kognitiva faktorer och går således inte att hänföra 

till sociala, affektiva eller personliga färdigheter, som inte enbart formas under och genom 

utbildningen. 

 

Huruvida utbildningen ska utrusta studenterna med de kompetenser som krävs för arbete på 

strategisk nivå, är inte en fråga som behandlas i denna studie . Dock framgår det att 

respondenterna anser att utbildningen brister när det gäller att tillhandahålla kompetenser för 

arbete på strategisk nivå och att arbetslivserfarenhet således tar vid där utbildningen inte 

upplevs som tillräcklig. Således skulle slutsatsen kunna dras att fördjupade ämneskunskaper 

och intellektuella färdigheter för områden som kännetecknar strategisk HR, som strategiskt 

tänkande, affärsmannaskap och finansiell kunskap, behöver adderas till innehållet i 

personalvetarutbildningen. Dock framhåller Ellström (1992) att det kan finnas hinder, som 

begränsar en individs möjligheter att använda sin kompetens i arbetet, ett resonemang som 

Illeris (2013) fördjupar i sin teori om kvalifikationer.  
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I enlighet med Illeris (2013) definition av kvalifikationer, kan respondenternas upplevda 

bristande yrkesidentitet under studietiden tänkas påverka deras möjligheter att tillgodogöra sig 

de delar av utbildningen som kopplas till arbete på strategisk nivå. Om så är fallet behöver 

inte bristen på kompetens för strategiskt arbete nödvändigtvis betyda att kurser kopplade till 

strategiskt arbete inte återfinns i dagens personalvetarutbildning. En alternativ orsak kan vara 

att utbildningen misslyckats med att skapa en känsla för vad en personalvetare behöver kunna 

och varför, det vill säga att studenterna inte bibringas någon förståelse för vad HR-arbetet 

innefattar eller att de får en uppfattning om personalvetaryrket utifrån en generalistroll, som 

inte kräver fördjupade finansiella kunskaper eller kunskaper inom affärsmannaskap och 

strategisk tänkande. Studenterna kan då inte koppla de teoretiska kunskaperna till en praktik, 

även den som tillhandahålls under utbildningen. Resultatet blir att studenterna inte kan 

använda de kvalifikationer som de får genom utbildningen förrän dessa får en konkret 

innebörd eller omvandlas i direkt relation till arbetet (Illeris, 2013). Således skulle studenter 

på personalvetarutbildningen implicit eller i outvecklad form kunna besitta de kvalifikationer 

som krävs för strategiskt arbete efter avlagd examen, men dessa kvalifikationer omvandlas 

och får karaktär av konkret och användbar kompetens först efter några år i arbete. Denna 

kompetens utvecklas alltså genom arbetslivserfarenhet, en kvalifikation som ofta efterfrågas 

av arbetsgivaren. 

 

En lösning på denna problematik skulle således kunna vara utökade praktiska inslag i 

utbildningen, likt P-modellen (Högskoleverket, 2004). Då studien genomförts i 

Stockholmsområdet, har majoriteten av respondenterna genomgått sin utbildning på 

högskolor och Universitet i Stockholmsområdet, där utbildningen är utformad i enlighet med 

A-modellen. En av respondenterna framhöll att hennes upplevelse av en bristande 

yrkesidentitet skiljde sig från en kollegas som genomgått personalvetarutbildningen i Umeå. 

Personalvetarutbildningen i Umeå är utformad i enlighet med P-modellen, som har inslag av 

praktisk karaktär parallellt med teori. Således kan antas att praktiska inslag möjliggör för 

studenter att omvandla den teoretiska kunskapen i relation till praktiken redan under 

studietiden, vilket även bidrar till skapandet av en yrkesidentitet. Detta skulle innebära att 

arbetslivserfarenhet, som är en avgörande faktor för avancemang för studenter som genomgått 

utbildning enligt A-modellen, skulle minska i betydelse, då de kunskaper som nyexaminerade 

personalvetare erhållit, och som krävs för arbete på strategisk nivå, efter en utbildning enligt 



 32 

P-modellen redan skulle antagit formen av tillräcklig kompetens för arbetsuppgifter på såväl 

operativ- som strategisk nivå när studenterna tar klivet ut i arbetslivet.  

Förslag på framtida forskning 

Förslag på framtida forskning skulle vara att undersöka upplevelsen av yrkesidentitet i 

relation till upplevd kompetens och framgång i karriären hos personalvetare som genomgått 

utbildningen på Universitet och högskolor som drivs enligt A- respektive P-modellen, för att  

utreda om det föreligger en praktiskt betydelsefull skillnad. Genom en sådan undersökning, 

skulle betydelsen av praktiska inslag för personalvetares kompetens kunna utredas. Även en 

undersökning av HR-arbetet på strategisk nivå respektive HR-arbetet på operativ nivå skulle 

vara intressant i sammanhanget. Detta skulle ge svar på frågan om det är krav från 

företagsledningen som påverkar upplevelsen av kompetenskrav för HR-arbetet på högre 

nivåer eller om det faktiskt föreligger väsentliga skillnader i arbetsuppgifter mellan strategisk 

och funktionell HR. 
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