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I dagens kunskapssamhälle, som karakteriseras av ständiga 
förändringar, utgör anställda en viktig roll för företags framgång. 
Personalfrågor är därför av stor betydelse för företag idag. Syftet med 
denna studie var att studera personalvetares arbetssituation. 
Utgångspunkten var Karasek och Theorells (1990) krav- och 
kontrollmodell, Antonovskys (1991) teori om känsla av sammanhang 
samt Ryffs (1989a, 1989b) modell över psykologiskt välbefinnande. 
Halvstrukturerade kvalitativa intervjuer med sex personalvetare 
genomfördes. Den databearbetningsmetod som användes var deduktiv 
tematisk analys. Det framkommer i resultatet att det sociala stödet är 
av stor vikt för att kunna uppnå eller bibehålla en balans mellan krav 
och kontroll. Intervjupersonerna upplever en relativt stark känsla av 
sammanhang och välbefinnande i sin arbetssituation. Framträdande i 
resultatet är att antal år inom yrket påverkar känsla av sammanhang 
och välbefinnande positivt. Resultatet visar dock att det är svårt att 
entydigt ge en bild av hur personalvetare upplever sin arbetssituation. 
Många faktorer spelar in som t.ex. bransch, företagets storlek, 
arbetsområde och antal år i yrket.  

 
 

I n l e d n i n g 
 
Arbetsmarknaden i Sverige har under de senaste decennierna genomgått stora 
förändringar. En orsak till detta är den tekniska utvecklingen som gör att 
information kan spridas över hela världen. Dagens organisationer möter en 
alltmer global, öppen, föränderlig och konkurrensstark omvärld. Den ständigt 
föränderliga omvärlden har medfört att ett företags anpassningsförmåga blivit lika 
med dess överlevnadsförmåga (Allvin, Aronsson, Hagström, Johansson & 
Lundberg, 2006; Johansson, 2002). Struktur- och organisationsförändringar samt 
rationaliseringar med bland annat stora personalnedskärningar som följd har 
kommit att prägla arbetslivet i stor utsträckning (Barklöf, 2000). Gamla rigida, 
stabila och trygga strukturer har ersatts av flexibla, snabba och slimmade 
arbetsorganisationer där allt färre anställda ska göra allt mer (Johannisson, 2002).   
 
Anställdas arbetssituation har således förändrats beträffande både karaktär och 
intensitet.  Arbetets traditionella ramar t.ex. arbetstid och -plats, regelstyrning och 
fast anställning håller, enligt Allvin et al. (2006) och Hanson (2004), på att 
uppluckras. Många arbetsuppgifter kan numera utföras oberoende av tid och rum. 
Organisationer har i stor utsträckning övergått från regelstyrda till målstyrda 
verksamheter. Visstidsanställningar som till exempel vikariat har blivit allt 
vanligare. Hanson (2004) skriver vidare att dessa förändringar leder till allt större 
krav på anställdas framåtanda, flexibilitet, effektivitet, motivation, självständighet 
och sociala kompetens. 
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Flexibilisering är ett uttryck som ofta används för att sammanfatta moderna 
organisationers förändringar (Allvin et al., 2006; Johansson, 2002). Begreppet är 
tveeggat. För arbetstagaren, enligt Hanson (2004) och Johansson (2002), innebär 
de ökade kraven på flexibla arbetsformer inte enbart fördelar som större frihet, 
handlingsutrymme och valmöjligheter utan också en rad potentiella risker ur 
stressynpunkt. Trots människans stora anpassningsförmåga kan ständiga krav på 
anpassning till nya situationer leda till en alltför hög psykisk och fysiologisk 
belastning, vilket kan öka risken för att drabbas av olika stressrelaterade symtom 
och sjukdomar (Lundberg & Wentz, 2004). Flera forskningsstudier pekar på att så 
också skett (Hanson, 2004). Statistiken visar att långtidssjukskrivningarna p.g.a. 
stressrelaterade problem kraftigt ökat sedan mitten av 1997 och fram till år 2003, 
för att därefter minska något i antal (Försäkringskassan, 2006).        
 
Förändringarna som beskrivs ovan är kännetecknande för det paradigmskifte som 
ägt rum till nuvarande kunskapssamhälle eller informationssamhälle. En 
avgörande faktor för organisationers konkurrenskraft i kunskapssamhället är 
företagets anställda och hur de utför sitt arbete (Arnetz, 2002). I ett samhälle där 
personal utgör den viktigaste produktionsfaktorn blir kunskap om hur man 
attraherar, motiverar, utvecklar och behåller arbetskraft alltmer central (Berglund, 
2002). Dessa traditionella personalfrågor gör att personalavdelningens betydelse 
ökar. Nyckeln till framgång för företag blir således, enligt Berglund (2002), att ha 
en effektiv personalavdelning. 
 
De som är yrkesverksamma inom personalarbete kallas bl.a. personalspecialist, 
personalarbetare och personalvetare. Benämningen personalvetare används för de 
personer som studerat på p-linjen, p-programmet, studieordning med inriktning 
mot personal, arbeta och organisation (PAO) eller motsvarande 
beteendevetenskaplig utbildning med inriktning mot personalarbete. En 
personalvetare är således en person med akademisk examen inriktad mer specifikt 
inom detta yrkesområde (Berglund, 2002). Jag kommer därför använda denna 
benämning i uppsatsen. Inom yrkesområdet personalarbete finns en rad olika 
yrkeskategorier, t.ex. personalchef, rekryterare, utbildare, förhandlare och konsult. 
Ovanstående inledning samt att jag studerar på PAO bidrar till att jag intresserar 
mig för hur personalvetare ser på sin arbetssituation.  
 
Personalarbete 
 
Personalarbete, precis som alla andra yrken, påverkas av den ständiga 
samhällsutvecklingen. Idag hanteras, enligt Granberg (2003), personalfrågor i stor 
utsträckning utifrån ett företagsledningsperspektiv. Personalarbetet har 
decentraliserats för att bland annat öka möjligheten till ett flexibelt, 
kundorienterat och marknadsanpassat arbete. Detta innebär att linjechefer i större 
utsträckning än tidigare sköter de operativa och administrativa personalfrågorna. 
Granberg (2003) menar att den centrala personalavdelningens funktion istället är 
att driva mer strategiska frågor som t ex organisations- och ledningsutveckling, 
kompetensförsörjning, utforma policys, stödja linjen samt ha en samordnande 
funktion.  
 
Berglund (2002), som intervjuat personalchefer i olika branscher, har kommit 
fram till liknande slutsats beträffande personalavdelningens nya inriktning. 
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Återkommande i svaren är hur personalavdelningen förändrats från att främst ha 
utgjort en operativ och administrativ funktion till att driva mer övergripande 
frågor där olika former av utvecklingsarbete står i fokus. Personalavdelningen får 
ett mer övergripande ansvar för helheten i personalfrågorna, vilket enligt 
Berglund (2002), får till följd att det blir vanligare att personalchefen sitter med i 
ledningsgruppen. Berglund (2002) poängterar dock att det tycks finnas en 
dissonans mellan personlvetarnas ambition att arbeta med långsiktiga och 
strategiska frågor och vad de i praktiken gör. I det dagliga arbetet har det visat sig 
vara svårt att göra sig av med de mer rutinmässiga administrativa och traditionella 
uppgifterna till förmån för de mer strategiska.  
 
Personalvetarnas nya arbetssituation kan beskrivas utifrån tre roller: en strategisk, 
en konsultativ och en serviceroll (Berglund, 2002). Den strategiska rollen innebär 
att utveckla policys och personalstrategier som avspeglar företagets affärsidé och 
utvecklingsplaner. I den konsultativa rollen arbetar personalvetaren framför allt 
som rådgivare, resursperson, samtalspartner eller internkonsult till linjechef, vd 
och företagsledning. Det handlar ofta om frågor som berör t.ex. förhandlingar, 
utbildningsplanering, kompetensanalys, rekryteringsproblem eller 
arbetsmiljöfrågor. I servicerollen handhar man de uppgifter som 
personalavdelningen traditionellt förknippas med som t.ex. avtalsfrågor, 
försäkrings- och löneadministration samt företagshälsovård.    
 
Granberg (2003) delar in personalarbetet i två delar: en hårddatadel och en 
mjukdatadel. Till den förra hör arbetsrätten, löne- och anställningsvillkor, PA-
statistik mm. Till den senare hör organisations- och ledarutveckling, information, 
kompetens mm. Granberg (2003) poängterar dock att personalfunktioner ser olika 
ut och har olika uppgifter i olika organisationer beroende på sektor, bransch och 
storlek. Han skriver vidare att det på grund av förskjutningen av personalarbetet 
till linjen är mycket svårt att entydigt definiera vad personalarbete är. Allt arbete 
som rör de anställda i företag brukar idag kallas antingen PA 
(personaladministration) eller HRM (Human resource management). En möjlig 
definition av dessa ömsesidiga begrepp är, enligt Granberg (2003), att PA/HRM 
står för en strategisk och sammanhängande inställning hos ledningen när det 
gäller att leda organisationens viktigaste tillgång: medarbetarna som individuellt 
och kollektivt bidrar till organisationens mål.   
 
Synsättet att de anställda är företagets viktigaste resurs och att deras kompetens, 
motivation och kapacitet är avgörande för företagets överlevnad och framgång gör 
att ett av personalarbetets viktigaste mål blir att skapa goda relationer och 
förtroende mellan ledning och medarbetare (Granberg, 2003). Granberg skriver 
vidare att eftersom personalarbete är en stödfunktion och ska vara tillgänglig för 
andra delar i företaget har det inte något egenvärde. Ett problem som poängteras 
är att alla intressenter inte uppfattar personalfunktionen på samma sätt. Samtidigt 
som ledningen kan tycka att personalavdelningen är dynamisk, d v s en motor till 
förändring och utveckling kan linjecheferna tycka att den är statisk i sitt 
uppträdande, d v s bromsar utvecklingen och är förändringsfientlig. Dessa 
aspekter, att inte ha något egenvärde och omgivningens motstridiga uppfattningar 
om ens funktion, bidrar till att många personalvetare upplever sig ha en oklar roll 
och dålig yrkesidentitet (Granberg, 2003).         

 



 4

T e o r e t i s k  b a k g r u n d 
 
Krav- och kontrollmodellen 
 
En av de vanligaste teorierna för att förutsäga effekter i fråga om hälsa och 
välbefinnande i arbetslivet är Karasek och Theorells (1990) krav- och 
kontrollmodell. Modellen utgår från att hälsa är resultatet av balans mellan 
arbetets krav och individens kontroll över arbetet. Arbetets krav omfattar den 
psykologiska belastning som uppstår av de krav som omgivningen ställer, till 
exempel tidspress, personliga konflikter och mentalt engagemang. Med individens 
kontroll menas, dels den anställdes förmåga till kontroll över sina egna uppgifter 
och dels möjlighet att själv bestämma hur arbetet ska utföras. Individens grad av 
kontroll, det vill säga beslutsutrymme och inflytande, styr också möjligheten till 
utveckling och stimulerande arbetsuppgifter (Karasek & Theorell, 1990).    
 
Utifrån krav och kontroll formulerar Karasek och Theorell (1990) fyra olika typer 
av arbeten: aktiva, avspända, passiva och spända. Det är de spända jobben (höga 
arbetskrav och liten kontroll) som är det största hotet mot hälsa. Spända jobb 
motverkar inlärning och utveckling. Modellen visar dock också att höga 
arbetskrav inte behöver få negativa konsekvenser utan i kombination med stor 
kontroll ger det ett aktivt jobb, det vill säga det utgör det goda arbetet, där den 
anställde mår bra, utvecklas och motiveras av att lära sig mer. Men aktiva jobb 
har också visat sig vara ett hot mot hälsan. Detta uppstår när kraven övergår från 
att vara en utmaning till att bli en alltför hög belastning. Kombinationen låga 
arbetskrav och stor kontroll över arbetet (avspänt arbete) leder till understimulans 
och låga arbetskrav tillsammans med liten kontroll (passivt arbete) leder till att 
man blir uttråkad och omotiverad (Karasek & Theorell, 1990). 
  
En annan dimension i krav-kontroll modellen är socialt stöd (Karasek & Theorell, 
1990). Socialt stöd innebär att den anställde upplever en positiv stämning och god 
sammanhållning på arbetsplatsen och att relationerna till kollegor och chefer är 
bra. Att känna tillit till kollegor och chefer samt att erbjudas möjlighet till extra 
resurser eller hjälp från överordnade eller medarbetare är andra viktiga aspekter 
av socialt stöd. Socialt stöd har därför, enligt Karasek och Theorell (1990), också 
en betydelse för den anställdes lärande och utveckling. Karasek och Theorell 
(1990) menar att socialt stöd bidrar till att balansera den anställdes upplevelse av 
arbetskrav och kontroll över arbetet. De tre dimensionerna: krav, kontroll och 
socialt stöd visar hur den anställde kan påverkas positivt respektive negativt av sin 
arbetssituation. 
 
Hälsa och det salutogena perspektivet, kasam-modellen 
 
Under senare år har man vänt på synsättet vad det gäller stress, ohälsa och 
välbefinnande. Istället för att fokusera på riskfaktorer, som kan leda till ohälsa och 
göra oss sjuka, har forskare börjat intressera sig för friskfaktorer, som kan leda till 
hälsa, välbefinnande och göra att vi förblir friska. De forskare som utgår från det 
friska i sina studier innehar ett salutogent synsätt. Grundaren till det salutogena 
perspektivet är den israeliske forskaren Aaron Antonovsky (Hansson, 2004). Det 
var Antonovskys (1991) intresse för varför vissa människor överlever när de 
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utsätts för starka påfrestningar som t.ex. överlevande från koncentrationsläger, 
som lade grunden till det salutogena synsättet.  
 
Att ha god hälsa innebär inte enbart frånvaro av sjukdom (Antonovsky, 1991). 
Antonovsky (1991) visar i sin forskning, om positiv hälsa, att förmågan att 
hantera olika problem blir avgörande för den psykiska hälsan. Antonovsky har 
utvecklat en teori kring känslan av sammanhang (sense of coherence), på svenska 
kallad KASAM. Enligt Antonovsky (1991) bidrar den subjektivt upplevda 
känslan av sammanhang starkt till att människor behåller sin hälsa under svåra 
och stressfyllda situationer.  
  
KASAM består av tre komponenter: meningsfullhet, hanterbarhet och 
begriplighet. Meningsfullhet innebär att man uppfattar krav och händelser som 
positiva och meningsfulla utmaningar och därför värda att engagera sig i. Den 
anställde anstränger sig då för att utföra sitt arbete och kan se sin del som 
meningsfull i hela arbetsprocessen. Meningsfullheten påverkas också av känslan 
av glädje och stolthet i arbetet. Hanterbarhet handlar om människans 
anpassningsförmåga och de resurser som finns tillgängliga för att klara av olika 
situationer. Individen ska ha tillräckliga resurser för att möta krav, det vill säga en 
känsla av kontroll och inflytande över sitt liv, eller att någon man litar på har 
kontroll eller inflytande över ens liv. Varken under- eller överstimulering i arbetet 
är tillfredsställande. En stabil och stödjande social struktur runtomkring individen 
påverkar också känslan av hanterbarhet. Begriplighet innebär att man kan förstå 
och förklara händelser i livet. Livet upplevs då som ordnat, sammanhängande och 
förutsägbart och ens roll upplevs som tydlig. Utan meningsfullhet blir en hög 
begriplighet och hanterbarhet inte särskilt långvarig (Antonovsky, 1991).   
 
Den amerikanska forskaren Carol D. Ryff och hennes medarbetare innehar också 
ett salutogent perspektiv i sin forskning kring välbefinnande och hälsa. Liksom 
Antonovsky anser Ryff och hennes medarbetare att god hälsa är mer än frånvaron 
av symtom och sjukdom. Dessa tankar är dock inte nya.  
 
För mer än 50 år sedan definierade världshälsoorganisationen (WHO, 1946) hälsa 
som ett tillstånd av fullständigt fysiskt, mentalt och socialt välbefinnande och inte 
enbart frånvaro av sjukdom och åkomma. Liksom WHO betonar Ryff och hennes 
medarbetare vikten av att se till helheten i människors liv beträffande 
psykologiskt välbefinnande och positiv hälsa. Ryff & Singer (1998a, 1998b) 
menar att psykologiskt välbefinnande och positiv hälsa är dynamiska begrepp som 
sträcker sig bortom frånvaron av ohälsa och dysfunktion. Kropp och psyke 
samverkar och tillsammans påverkar de det kroppsliga och mentala, vilka i sin tur 
bidrar till den individuella upplevelsen av hälsa och välbefinnande.  Avgörande 
för hälsa och det psykologiska välbefinnandet blir då, enligt Ryff och Singer 
(1998a, 1998b), varje enskild persons anpassningsförmåga och utveckling vid 
positiva som negativa händelser i livet. Även personens möjlighet att uttrycka sina 
kognitiva, sociala och emotionella behov är av stor vikt för hälsa och psykologiskt 
välbefinnande. Optimism och hopp är andra viktiga förhållningssätt hos en 
individ för att bevara god hälsa eller tillfriskna från ohälsa (Ryff och Singer, 
2002).  
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Psykologiskt välbefinnande 
 
Forskare har försökt att förklara vad psykologiskt välbefinnande innebär. 
Definitioner som frånvaro av psykisk sjukdom, tillfredsställelse med livet och 
lycka har dominerat (Ryff 1989a, 1989b). Ryff (1989a) har, genom att 
sammanställa de faktorer som sammanlöper i tidigare forskning rörande 
utvecklingspsykologi, kliniska teorier om personlig utveckling och mental hälsa, 
skapat en teoretisk flerdimensionell modell gällande psykologiskt välbefinnande. 
Sex faktorer utkristalliserades, självacceptans, positiva relationer med andra, 
självständighet, kontroll av omgivningen, mening i livet, personlig utveckling och 
tillsammans definierar de vad psykologiskt välbefinnande är.  
 
Självacceptans innebär att man accepterar sig själv som man är, både sina bra och 
dåliga sidor. Självacceptens inbegriper också att se positivt på det som varit. Att 
ha positiva relationer med andra handlar om att ha varma, tillfredsställande, och 
pålitliga relationer. Att bry sig om andras välgång, att ha förmåga att visa empati 
och att ge och ta i mänskliga relationer är andra viktiga aspekter av denna faktor. 
Självständighet står för självbestämmande, att individen vågar stå emot socialt 
tryck samt ta egna beslut och agera oberoende av vad omgivningen tycker, tänker 
och gör. Att ha kontroll över omgivningen betyder att individen lyckas utnyttja de 
möjligheter som omgivningen ger på ett effektivt sätt och kan anpassa miljön så 
att den passar de personliga behoven. Man upplever sig kunna påverka sitt liv. 
Mening med livet innebär att individen ställer upp mål som hon/han sedan strävar 
mot. Att vara på rätt väg och att se dagens och gårdagens händelser som 
betydelsefulla för sitt liv är viktiga bedömningsgrunder för känslan av att ha ett 
meningsfullt liv. Personlig utveckling handlar om att man känner att man ständigt 
lär sig nya saker. Individen är öppen och positiv för nya erfarenheter. Känslan av 
att kunna utnyttja sina förmågor på bästa sätt och att se förbättringar i sitt 
beteende över tid så att självkännedomen ökar är andra viktiga aspekter av denna 
faktor. (Ryff 1989a, 1989b; Ryff & Keyes, 1995) 
 
Enligt Ryff & Singer (2000) och Lindfors (2002) innebär psykologiskt 
välbefinnande eller positiv hälsa en förmåga att kunna hantera svåra och 
stressfyllda situationer utan att drabbas av psykiska eller fysiska besvär.  
 
Ryff (1989b; 1991) och hennes medarbetares studier (Ryff & Keyes, 1995), om 
psykologiskt välbefinnande i olika åldrar, visar att graden av välbefinnande kan 
variera beroende på ålder. Medelålders personer (30-64) visade genomgående 
högre välbefinnande än både den yngre (18-29) och den äldre (>65) gruppen. 
Mening med livet och självständighet uppmätte starkast värde hos personer 
mellan 30-64 år. Mening med livet var lägst hos de >65 år, medan självständighet 
var lägst hos de mellan 18-29 år. Personlig utveckling var starkast i yngre åldrar 
och lägst i äldre. Graden av kontroll av omgivningen var starkast hos de äldsta 
och lägst hos de yngsta. Faktorerna självacceptans och positiva relationer med 
andra uppvisade inga åldersskillnader i två av studierna. Däremot visade studien 
utförd av Ryff och Keyes (1995) ett högre värde hos de >65 år för faktorn positiva 
relationer med andra. Den enda könsskillnaden som påvisats i alla tre 
undersökningarna var för faktorn positiva relationer med andra, där kvinnorna 
hade högre värden än männen. I två av studierna har även kvinnor fått högre 
värde än män i dimensionen personlig utveckling. 
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Det går att förändra välbefinnandet. Välbefinnandet och den goda hälsan 
grundläggs i barndomen och fortsätter sedan att utvecklas i den ständiga 
interaktionen mellan personlighet, omgivning, uppnådda bedrifter och händelser i 
livet (Ryff & Singer, 2000; Schmutte & Ryff, 1997). Välbefinnandets faktorer 
måste därför allteftersom nya generationer når ålderdomen ständigt omvärderas 
(Ryff, 1989a). Olika generationer växer upp med olika förutsättningar och hur de 
bedömer sig själva och andra ser annorlunda ut beroende på vilken generation de 
tillhör. Tankar, idéer och mått varierar med generationerna.  
 
Ryff & Singer (1998a) bedömer att de främsta faktorerna för välbefinnande och 
positiv hälsa är att känna mening med livet och att ha nära sociala kontakter. 
Mening med livet påverkas av många faktorer. En given är arbetet. Ryff & Singer 
(1998a) skriver att arbetet förenklar mänskliga uppdrag som att finna mening med 
livet, självförverkligande, strävan efter att uppnå mål och framgång samt att 
fortsätta utvecklas. Arbetet är en viktig motor för att förhindra leda. Kvalitativa 
relationer med andra är en stark medicin mot stora påfrestningar och i en 
undersökning Ryff (1989b) genomförde framkom denna faktor som den viktigaste 
beskrivningen på vad välbefinnande var. 
 
Denna studie bygger på tre teorier, vars faktorer eller komponenter, i varierande 
grad påminner om varandra.  
 
Syfte 
 
Mot bakgrund av ovanstående är syftet med undersökningen att studera hur 
personalvetare upplever sin arbetssituation utifrån krav- och kontrollmodellen, 
KASAM teorin och Ryffs välbefinnandefaktorer.   
 
 

M e t o d 
  
Undersökningsdeltagare 
 
Genom bekvämlighetsurval kom jag i kontakt med sex personer. Två av 
deltagarna kontaktades under ett tidigare stadium i samband med att jag skrev den 
övningsuppsats som ingick i påbyggnadskursen i psykologi. En av dessa två 
deltagare var en ytlig bekant till mig. Den andra deltagaren förmedlades genom en 
gemensam bekant, utan att jag kände henne personligen. Urvalet av de övriga fyra 
deltagarna skedde med hjälp av PAO-programmets mentorskapsprojekts styrelse. 
Styrelsen fick ett presentationsbrev av mig där jag beskrev undersökningen och 
frågade om någon var intresserad av att ställa upp. Detta brev vidarebefordrade 
styrelsen till alla som var delaktiga i mentorskapsprojektet. Eftersom det var 
personalvetare jag sökte var kriteriet, för att få ingå i studien, att ha läst på PAO, 
P-linjen eller P-programmet, vilket också framgick i brevet. Sedan fick de som 
var intresserade och ville vara med själva kontakta mig via mejl. De som först 
anmälde sitt intresse av att delta i studien samt uppfyllde kriteriet om att ha läst på 
P-linjen eller P-programmet valdes ut som undersökningsdeltagare.  

 
Undersökningsdeltagarna var sex kvinnor, i varierande ålder från 27 till 49 år, 
som arbetade som personalvetare på sex olika företag inom både privat och 
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offentlig sektor. Fyra hade tillsvidareanställningar och två hade vikariat. 
Deltagarna hade arbetat som personalvetare mellan sex månader och upp till 20 
år. På deltagarnas arbetsplatser (finans-, bank-, handels-, bygg-, 
bemanningsbranschen och ideell verksamhet) hade de arbetat mellan två månader 
och 12 år. Tre undersökningsdeltagare arbetade med rekrytering, två på heltid och 
en på 50 %. Den deltagaren som arbetade 50 % med rekrytering arbetade den 
resterande tiden, liksom en annan undersökningsdeltagare, som personalchef. En 
av rekryterarna hade ansvar för området bemanning, vilket förutom rekrytering 
även innefattade områdena omplacering och avveckling. En annan deltagare var 
gruppchef för personalvetarna och arbetade brett över hela personalområdet. Den 
sista arbetade med generella personalfrågor 50 – 60 % av sin arbetstid. 
 
De utvalda personerna kontaktades per telefon och tillfrågades återigen om 
intresse att medverka. De upplystes om syftet med denna studie, fick information 
om vad deras upplysningar skulle användas till samt att den skulle behandlas helt 
konfidentiellt.   
  
Datainsamling 
 
Syftet med undersökningen bestämde valet av datainsamlingsmetod. Då få 
kvalitativa studier genomförts på framför allt KASAM och psykologiskt 
välbefinnande blev den kvalitativa ansatsen intressant och aktuell för studien. 
Data samlades in med hjälp av halvstrukturerade kvalitativa intervjuer. Denna 
metod valdes därför att samtidigt som intervjupersonerna fick möjlighet att fritt 
reflektera kring olika teman som jag introducerade, kunde jag även ställa mer 
specifika följdfrågor. Min intervjuguide bestod av frågor som berörde 
intervjupersonernas känslor och upplevelser av sammanhang, välbefinnande, krav 
och kontroll i arbetet samt hur de upplevde det sociala stödet från chefer och 
medarbetare.  
 
På begäran av två respondenter ägde intervjuerna rum hemma hos mig och övriga 
på respektive deltagares arbetsplats. Intervjuerna var mellan 35 och 70 minuter 
långa. Innan intervjuerna startade informerades intervjupersonerna återigen om att 
deltagandet var frivilligt och konfidentiellt, att de kunde avbryta intervjun när de 
ville och att materialet skulle förstöras när uppsatsen var avslutad. Med tillåtelse 
från respondenterna spelades intervjuerna in på band varefter de transkriberades 
till text som sedan utgjorde grunden i analysarbetat.     
 
Jag som utförde intervjuerna studerade sista terminen på PAO med huvudämne 
psykologi. Jag hade tidigare under utbildningen avslutat kurser i såväl kvalitativ 
metod som intervjumetodik. Jag hade således erfarenhet av både kvalitativa 
intervjuer och av att genomföra kvalitativa undersökningar.   
 
Analys 
 
Eftersom få studier gjorts där krav- och kontroll modellen (Karasek & Theorell, 
1990), KASAM (Antonovsky, 1991) och Ryffs (1989a, 1989b) 
välbefinnandefaktorer samtidigt utgjort den teoretiska utgångspunkten, användes 
teoristyrd tematisk analys, som analysmetod. Det är en användbar kvalitativ 
deduktiv analysmetod när man, utifrån tidigare teorier och uppfattningar, på 
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förhand vill bestämma fokus och teman. Tidigare teorier och uppfattningar testas 
för att se om de överensstämmer med verkligheten. Pia Langemar (2005) skriver 
att strukturering innebär att sortera materialet på ett sätt som ger bästa möjliga 
förståelse och mening. Strukturen i min studie var delvis fastställd på förhand, då 
intervjufrågorna baserades på de ovannämnda teorierna. När data från de sex 
intervjuerna transkriberats till text började analysarbetet. För att få en djupgående 
förståelse för det insamlade teoristyrda materialet lästes intervjuerna upprepade 
gånger och jag gjorde anteckningar i marginalen. Dessa kommentarer ökade min 
förståelse för varje dataenhet d v s intervjucitat och jag kunde urskilja olika 
huvudteman där jag upptäckte att faktorer och komponenter från min teoretiska 
utgångspunkt sammanlöpte. Därför ordnades, sorterades och kategoriserades 
materialet under fem teman, som illustreras i tabell 1. Studiens fem teman 
modifierades och utvecklades i en växelverkan mellan studiens teoretiska 
bakgrund och insamlade teoristyrda samt empiristyrda material.  
   
Tabell 1: Studiens teman 
 
Tema  Beskrivning av tema  Exempel på fråga 
 
Krav  Upplevelse av arbetsbelastning,  Hur ser du på din   
  koncentration och måsten i  arbetsmängd? Vad  
  arbetssituationen.       krävs av en 
     personalvetare? 
 
Inflytande &  Upplevelse av kontroll,   Hur mycket 
hanterbarhet   självständighet och  inflytande upplever 
  anpassningsförmåga i  du att du har? Ser 
  arbetssituationen.   du lösningar till 
     problem? 
 
Positiva relationer Upplevelse av positiv stämning, Upplever du stöd  
& omgivningens sammanhållning på arbetsplatsen  från din chef? 
stöd  samt upplevelse av hjälpsamma,  Arbetskamrater? 
  pålitliga medarbetare och chefer. 
 
Utveckling  Upplevelse av att man lär sig nya Vilka möjligheter  
  saker, är öppen och positiv för nya   till att lära nytt finns  
  erfarenheter i sin arbetssituation. i ditt företag? 
     Hur ser karriär- 
     möjligheterna ut? 
 
Personalvetarens Upplevelse av att utföra meningsfulla Känner du dig 
inställning till  och begripliga arbetsuppgifter samt   stimulerad av dina 
yrket  att acceptera sina begränsningar i  arbetsuppgifter? 
   arbetssituationen.  Finns det vanliga 
     problem som man  
     stöter på i det 
     vardagliga arbetet? 
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Därefter analyserades varje tema separat genom att hela texten lästes igenom en 
gång för vartdera tema och representativa citat valdes ut. Citaten sorterades sedan 
samman under respektive tema. Slutligen sammanfattades varje tema med egna 
ord och belystes med utvalda citat från intervjuerna. Respondenternas svar 
jämfördes också för att hitta eventuella likheter och skillnader. Den kvalitativa 
metodens analysdelar: tolkning, strukturering och komprimering har med detta 
uppfyllts.   
 
 

R e s u l t a t 
 
Upplevelse av krav 
 
På frågan vad som krävs av en personalvetare idag svarar intervjupersonerna: visa 
empati, sunt förnuft, intresserad av människor, specialist på ett område, ha 
tålamod, se helheten, tycka om att hjälpa människor, ha många bollar i luften, stor 
kunskap om arbetsrätt, vara diplomatisk, öppen, inte ha förutfattade meningar, 
våga ta plats, vara självständig, nytänkande och proaktiv, kunna bidra till enheten, 
vara professionella så ledningsgruppen lyssnar på en, ha akademisk utbildning, 
vara generalist, flexibel, rörlig och kunna hoppa in i olika roller. 
 
Av intervjupersonerna anser sig två ha en lagom arbetsbelastning och behöver 
aldrig arbeta över eller ta kortare luncher. Två andra, en personalchef och en 
rekryteringsspecialist, rapporterar hög arbetsbelastning men anser sig nöjda med 
detta då de som personer trivs med att ha många järn i elden, ibland händer det att 
de arbetar över eller kortar ner lunchen. 
  
”Ja, jag tycker att det är ganska hög belastning, men jag är en sån som tycker om när det är 
mycket att göra, men det är klart, jag får ju sätta gränsen själv, för det finns ju hur mycket som 
helst att göra, om man börjar med det kan man ju jobba med hur mycket som helst inom det här 
området. 
 
En tredje personalvetare tycker om att ha mycket att göra men för henne varierar 
arbetsbelastningen mycket, både vad gäller arbetsbörda och arbetstimmar. Under 
de mest hektiska perioderna arbetar hon över.  
 
”Det är jätte olika, nu är jag inne i en jättelugn period, alltså för lugn, och för några veckor 
sedan, så satt jag och jobbade över varenda kväll”  
 
En av intervjupersonerna, som arbetat i ett år och som personalchef, upplever stor 
arbetsbelastning, både vad gäller arbetsbörda och arbetstimmar. 
 
”Det är otroligt mycket att göra, att vara en person på så många blir väldigt mycket. Man jobbar 
ganska mycket”, ”(…) det är ju klart det blir ju en del sena kvällar ibland. Korta luncher” 
 
Hälften av intervjupersonerna, de som arbetat 6 mån till 2,5 år, anser sig ställa 
höga krav på sig själva. De beskriver sig som personer som vill visa att de kan 
göra ett bra jobb och att de anstränger sig för att göra ett bra jobb.   
 
”Jag försöker liksom applicera det man lärt sig (…) det är väl jag själv som har krav på att det 
ska gå bra” 
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Den andra hälften anser att kraven, som ställs på en personalvetare, framförallt 
kommer från ledningsgruppen och uppdragsgivaren.   
 
Alla utom en personalvetare upplever att personalarbetet kräver mycket 
koncentration och uppmärksamhet. På frågan svarar en intervjuperson följande: 
 
” (…) idag så har jag haft åtta intervjuer. (…) det går ju inte att sluta lyssna eller lägga sig ner 
(…), då ska man vara väldigt uppmärksam hela tiden. Visa lika mycket intresse för varje ny 
person, lyssna aktivt (…) och detsamma om man skriver avtal, då får det ju inte bli fel, det går ju 
inte. Och om någon vänder sig till mig med något problem eller undrar någonting (…) måste man 
finnas där och lyssna (…) inte (…) med ett öra utan man måste ha båda”  
 
Några poängterar dock att vissa arbetsuppgifter kräver mindre koncentration och 
uppmärksamhet än andra. Flera intervjupersoner poängterar också problematiken 
med att sitta i ett kontorslandskap och nämner det som en bidragande orsak till att 
de ibland arbetar hemifrån eller arbetar över. På en arbetsplats byggs det om, från 
att ha suttit i kontorslandskap till att få egna rum.  
 
”Jag försöker boka in ibland att en dag som jag inte har några möten då sitter jag hemifrån och 
jobbar. Då kan man sitta i mystofflorna istället och verkligen koncentrera sig på någonting 
speciellt, om jag ska förbereda någonting eller om jag ska skriva ett längre dokument eller 
behöver liksom vara ifred, för vi sitter som du ser i ett kontorslandskap och det gör att man hör 
varandra prata i telefon och det händer saker hela tiden och då kan det vara lite svårt att 
koncentrera sig”  
 
Flera av respondenterna påpekar vikten av att kunna arbeta med flera 
arbetsuppgifter samtidigt, då de dagligen avbryts vid ett flertal tillfällen för att 
hjälpa sin chef eller personal.   
 
Upplevelse av inflytande och hanterbarhet 
 
Av intervjupersonerna upplever majoriteten sig ha mycket inflytande. De två som 
arbetat längst som personalvetare tycker att de kan ta självständiga beslut. De 
kvinnor som arbetat mellan ett till åtta år med personalfrågor rapporterar relativt 
stort beslutsutrymme, men poängterar på samma gång betydelsen av att först 
diskutera med chef eller ledningsgrupp så att de står bakom beslutet.    
 
”Ja, ofta känner jag att jag kan göra det, men sen ofta känner jag för min egen skull och för 
uppdragsgivaren jag har, att jag vill kolla med min chef, mest för att bolla idéer och så där men 
vissa beslut kan jag ta själv, men det är nog mer för min egen skull som jag vill kolla av det med 
chefen” 
 
Den intervjuperson som arbetet kortast tid med personalfrågor anser sig inte ha 
lika mycket inflytande.  
 
”(…) jag tror jag skulle vilja ha mer inflytande än vad jag har. Det är ganska svårt att styra (…) 
min arbetsplats av många anledningar”, ”(…) det är inte alltid som man tas på så stort allvar” 
 
Personerna i undersökningen rapporterar att de till viss del kan besluta över sina 
arbetsuppgifter. Vilka arbetsuppgifter som däremot ska utföras styrs ofta av 
företagets samt kundernas behov, ledningsgruppens mål eller bestämda resultat. 
Hur dessa arbetsuppgifter ska utföras kan intervjupersonerna relativt fritt besluta 



 12

om. Vad gäller tidpunkten för utförandet och arbetstakten så uppger 
intervjupersonerna att det varierar lite beroende på arbetsuppgiften. 
 
”(…) finns det ett behov av en rekrytering, så behövs det antingen så fort som möjligt eller (…) 
vissa datum två gånger per år då utbildningen för nya sätter igång (…) och då måste det ju vara 
klart till dess. Men sen hur man kommer dit kan man ju lägga upp lite själv” 
 
En respondent poängterar också att hon oftast är beroende av sina kollegor för att 
kunna utföra sitt arbete, vilket kan upplevas frustrerande, speciellt under tidspress. 
 
”Men man är ju oftast väldigt beroende av andra, som ska göra sin bit för att man själv ska kunna 
bidra med sin” 
 
För att hantera detta förklarar personen att hon upprättar mallar samt berättar för 
sin chef och kollegor vad hon behöver för att kunna göra sitt arbete. Andra 
vanliga svårigheter, hinder, eller problem i det vardagliga arbetet, som två 
intervjupersoner berättar om, är att tagna beslut inte uppskattas av alla. Den 
respondenten, som önskar sig mer inflytande, hanterar detta genom att först 
diskutera med sin VD och andra personer i sin omgivning och sedan försöker hon 
via öppen kommunikation förklara för de berörda personerna vad som händer. 
 
”(…) man får acceptera att det inte är allting som jag gör som kommer tas väl emot (…) då får 
man tackla det på något annat sätt genom att t ex vara väldigt informativ (…) man måste tänka ett 
steg längre” 
 
Den andra, som även nämner dilemmat med att inte själv alltid stå bakom 
beslutet, hanterar dessa svåra situationer och känslor genom att alltid söka chefens 
fulla stöd samt se besluten som något hon tar i egenskap som personalvetare. De 
två intervjupersonerna som arbetat längst med personalfrågor berättar också om 
vanliga problem som kan uppstå i personalarbetet. På frågan om det finns några 
vanliga problem eller svårigheter som uppstår i personaljobbet, svarar den äldsta 
skämtsamt: 
 
”Ja, personalen, jo, men alltså, att ha med människor att göra är ganska komplicerat ibland va, 
alltså, ja alla krav från personalen, alla önskemål. Ja alla som har ett eller annat som är 
problematiskt, människor är så komplicerade så att det kan vara ganska tufft” 
 
För att bemästra dessa krav fokuserar hon på kärnan i problemet och det positiva 
d v s lösningen på problemet. Hon tillägger vikten av att vara professionell och att 
inte låta känslorna ta över så att man tar åt sig personligen. Den andra 
personalvetaren, som arbetat många år med personalfrågor, upplever att ett av de 
största vardagliga hindren är att tillåtas att vara professionell i sitt yrkesutövande, 
på grund av att många chefer och medarbetare tror att en personalavdelning ska 
göra och lösa allehanda frågor och problem utan att ifrågasätta. Hon poängterar 
problematiken kring att det är lätt att hamna i denna fälla, speciellt när det 
kommer till besvärliga ärenden, som t ex övertalighet, som egentligen är chefers 
ansvar. Att bli en budbärare är något som hon ser som ett problem. Vidare tycker 
hon att det inte är personalvetaren som ska lösa svåra situationer, utan 
personalvetaren ska vara ett stöd till både chef och arbetstagare. För att inte 
hamna i dessa svåra situationer försöker hon alltid involvera linjechefen i så stor 
utsträckning som möjligt.    
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En av de sex intervjupersonerna tycker att en personalvetares arbetsdag går ut på 
att lösa problem genom att vara ett stöd till chefen. Hon anser att hon tillsammans 
med sina PA kollegor alltid finner de bästa vägarna till att stödja cheferna.  
 
”För mig skulle det vara ett problem om vi inte klarade av att ge en viss typ av stöd till 
verksamheten men det upplever jag att vi kan” 
 
Alla intervjupersoner ser lösningar på de problem, hinder eller svåra 
arbetssituationer som uppstår. Antingen lyckas de övervinna svårigheterna själva 
eller tar de hjälp av någon eller några som löser frågan eller så löses den 
tillsammans.  
 
Respondenterna uppger att samarbete med andra upplevs som positivt på grund av 
att resultatet blir bättre och fler infallsvinklar framkommer. En respondent uppger 
att hon också presterar bättre i samarbete med andra än när hon arbetar ensam. 
 
Upplevelse av positiva relationer och omgivningens stöd 
 
”Jag tror att det kan vara bra att ha någon när man är så här ensam å så i företaget, och så är 
det väldigt bra för att jag får stöd av min VD” 
 
”Vi har bra kontakt, det känner jag i och med att jag får så mycket ansvar och att jag får jobba 
självständigt å jag är inte ifrågasatt. Känner jag. Hon litar på mig och det är ett ömsesidigt 
förtroende, känns det som” 
 
Några av intervjupersonerna uppger, som ett av citaten ovan illustrerar, att det kan 
vara mycket ensamt att arbeta med personalfrågor men att stöd från chefen 
underlättar. Fem av de intervjuade är mycket nöjda med sina chefer då de 
upplever att de kan diskutera problem, få stöd av och känner sig uppskattade av 
chefen. De fem cheferna uttrycker i bland annat ord sin uppskattning gentemot 
intervjupersonerna. Som det andra citatet illustrerar berättar respondenterna att de 
upplever ett ömsesidigt förtroende med sin närmaste chef. En respondent nämner 
också att hennes chef alltid står bakom henne i hennes beslut och att hon därför 
aldrig känner sig utlämnad.   
 
Precis som de övriga deltagarna uppger den sjätte, en av dem som arbetat många 
år som personalvetare, att hon har en bra dialog med sin chef, när de väl ses. Hon 
anser att hennes chef inte är tillräckligt tillgänglig samt att chefen är dålig på att 
ge uppskattning. Samma respondent uttrycker en önskan om möjlighet till 
debriefing eftersom man inte alltid vill belasta sina arbetskamrater när man 
känner frustration. Hon upplever också ett starkt behov av att känna en 
teamkänsla. Vidare tycker hon precis som de andra personalvetarna att det är 
viktigt med bekräftelse.     
 
Alla intervjuade anser att de har positiva relationer på sin arbetsplats och att de får 
bra socialt stöd av sina arbetskamrater. Några poängterar framförallt möjligheten 
till stöd av mer handfast karaktär, som att få hjälp med arbetsuppgifterna, andra 
betonar möjligheten till en samtalspartner, en ventil som man skrattar och bollar 
idéer med. Vissa rapporterar att de har en mycket tillfredsställande grad av både 
och. Tre respondenter poängterar i detta sammanhang betydelsen för dem att ha 
kollegor med samma utbildningsbakgrund som de kan diskutera komplicerade 
PA-frågor med.  
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”Ja, alltså jag kommer jättebra överens med mina kollegor. Alltså vi har en väldigt så där 
kompisrelation att alla är på samma nivå och har roligt tillsammans. Det är en ganska glad 
arbetsplats känner jag”   
 
På frågan om de känner stöd från arbetskamrater svarar en:  
 
”Ja, absolut. Ja det har jag känt ända från början när jag kom, att man kan fråga alla om vad 
som helst och folk är beredda på att hjälpa och ge ifrån sig information och så. Som när man har 
lite mindre själv hjälper man andra och när jag har mycket så händer det att andra hjälper mig” 
 
En annan uppger bra kontakt och stöd från de närmaste kollegorna, de som sitter i 
staben, däremot från de övriga arbetskamraterna upplever hon inget starkt socialt 
stöd.  Hon säger att detta beror på att övrig personal kan ställa krav på staben och 
PA medan hon som utgör en del av staben på grund av sin yrkesroll, inte kan, 
ställa några krav om socialt stöd från sin personal. Hon berättar, precis som flera 
av de andra respondenterna, att stämningen och sammanhållningen är jättebra på 
företaget och att man ofta skrattar och skämtar med varandra.  
 
”(…) man måste inta en roll, även om man är tjenis, man har jättekul,  man pratar, man kan ta 
lunch och fika och så ihop så blir det inte riktigt samma sak.  
 
Upplevelse av utveckling 
 
Alla intervjupersoner berättar att det i deras arbete finns möjligheter till att lära 
nytt och att utvecklas. En av de respondenter, som arbetat längst inom yrket, 
påpekar att kraven som ställs gör att hon utvecklas. Samtliga betonar vikten av att 
själv hålla sig uppdaterad om nya rön inom personalområdet. Några poängterar 
också vikten av att delge ny kunskap efter deltagande i frukostmöten, seminarier 
eller kurser, såväl interna som externa, till sina medarbetare.  De som endast 
arbetat några år inom yrket anser att de lär sig varje dag eftersom de är noviser.  
 
”(…) min funktion har aldrig funnits förut, så jag får väldigt fria tyglar och kan pröva mig fram. 
Så jag får egentligen göra vad jag vill och därför finns det mycket att lära” 
 
”(…) mitt företag satsar väldigt mycket på utbildning/utveckling och räknar in mig där, vilket 
känns jätteroligt” 

 
Respondenterna tycker det är viktigt med återkommande utbildning av olika 
anledning. Hon som arbetar i bemanningsbranschen anser att det är ett bra verktyg 
för att kunna konkurrera med andra företag. Utbildning ger inspiration, fortsätter 
en annan personalvetare att berätta.  
 
Flera av respondenterna har klättrat i karriären och blivit befordrade till 
personalchef eller gruppchef. Därför poängterar dessa respondenter att det inte 
längre finns någon karriärväg. En annan intervjuperson har gått från att vara 
butiksbiträde på företaget till att arbeta med personalfrågor. Resterande tycker 
inte att de har så goda karriärmöjligheter i traditionell bemärkelse. Däremot 
poängterar flera av intervjupersonerna att man kan göra karriär på bredden, det 
vill säga, lära sig mer om personalfrågor som man i vanliga fall inte arbetar med. 
En person upplever även att hennes möjligheter till att göra karriär på bredden är 
minimala. 
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Personalvetarens inställning till yrket 
 
Majoriteten av respondenterna ser personalarbetet som en service-, råds- eller 
stödfunktion för chefer och hela organisationen så att dess mål kan uppfyllas. 
  
”Det innebär att driva HR-frågor utifrån bolagets ledningsgrupps ambitioner och inriktningar, 
(…) Att stötta chefer i allehanda HR-frågor men också att driva en viss typ av linje, det är ju inte 
alltid så att gruppchefen på golvet har samma syn som faktiskt ledningsgruppen har för bolaget, 
va utan vi måste ju ofta försöka driva igenom olika typer av frågor, beslut”  
 
En person anser att personalavdelningen alltid ska flyta lite ovanför de andra 
avdelningarna för att lättare kunna utgå från ett helhetsperspektiv. Flera 
poängterar också betydelsen av att upprätta policys, som jämställdhetsplan, 
arbetsmiljöplan, personalhandbok, befattningsbeskrivningar samt hjälpa till med 
organisationsförändringar och kompetensutveckling.  
  
Samtliga för fram problematiken med att det är relativt vanligt att 
personalavdelningen har låg status och ses som en tärande avdelning istället för en 
närande. Majoriteten av respondenterna anser dock att personalfrågor får 
tillräckligt med utrymme och gehör i sina respektive företag. 
 
”Ja, det tycker jag. Det känns som om att det tas på allvar. Det finns olika utrymme för diskussion 
och vi har en väldigt bra chef som för fram personalfrågorna, tror jag, på ett rätt sätt så ja det 
känns bra” 
 
De som arbetat längst som personalvetare upplever att betydelsen av 
personalavdelningen ökat de senaste 10 åren. Flera undersökningsdeltagare 
nämner i detta sammanhang att personalchefen, till skillnad mot förr, sitter med i 
ledningsgruppen. Flera nämner också att personalvetare sitter i en 
arbetsgivarposition. 
 
Samtliga känner att deras arbetsuppgifter har betydelse och mening för företaget.  
 
”Vi har en VD som är väldigt bra, han inser att den viktigaste resursen i företaget är 
människorna. Då är de som jobbar med människorna väldigt viktiga för man blir som en länk 
däremellan (…) ” 
 
En känner att arbetsuppgifterna har en positiv mening och betydelse även 
personligen. De andra upplever att olika arbetsuppgifter kan ha olika mening, 
vissa är av större betydelse än andra. 
 
” (…) alltså betydelsen för mig själv helt och hållet privat är att jag gör någonting roligt och som 
jag känner är utvecklande. Det är det som jag tycker är viktigt” 
 
Samtliga uppger att de bryr sig om vad som händer runtomkring dem på 
arbetsplatsen, en i mindre grad än de övriga fem. Hon arbetar statligt på ett 
vikariat. Vissa anser att det ingår i deras arbetsuppgifter och yrkesroll att 
medvetet höra sig för om vad som händer hos de anställda både arbetsmässigt och 
privat. Andra, som den respondenten som arbetat 12 år på samma arbetsplats, 
säger att det är en nödvändighet för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Hon 
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uppger att det underlättar arbetet mycket att känna till organisationen och att det 
tar många år att lära sig hantera och vara bekväm i rollen som personalvetare. 
 
Intervjupersonerna pratar mycket om sin yrkesroll och vilka krav den medför. En 
av de intervjuade, som arbetat kortast tid med personalfrågor, upplever att hon 
inte bara är i sin yrkesroll, där hon beter sig kontrollerat och behärskat, under 
arbetstid, utan hon förväntas även upprätthålla den rollen under lunch såväl som 
på företagets julfest.  
 
”(…) jag själv upplever att jag går in i en roll. Å det tror jag att jag gör för att hålla distans, 
därför att den personen som man ena dan lyssnar på och tröstar (…) nästa dag så kanske jag 
måste säga någonting som kommer få personen att må ännu sämre och skulle jag då vara 
privatperson X i alla lägen då skulle jag må jättedåligt själv, tror jag.  
 
Samma person, precis som några andra respondenter, berättar att hon tycker det är 
svårt att beskriva vad arbetet består av och att sätta gränser.  
 
”(…)det här jobbet är så himla luddigt. Det är svårt att sätta ramar på vad som ingår i det här 
jobbet och vad som inte ingår. Därför att arbeta med människor kan ju innebära precis allting, 
man får höra väldigt mycket personliga problem som medarbetarna har eller jobb problem också. 
Å man kan ju inte direkt säga till någon som mår dåligt att nej men du det där är ditt privatliv och 
det tänker inte jag ha något med att göra med, eftersom det ingår i den rollen man har. Det här 
med att inte riktigt veta var gränserna går, hur mycket ska man ge och hur mycket ska man ta. Det 
tror jag ökar arbetsbelastningen eller kraven lite” 
 
En annan tycker att det är problematiskt att bestämma vem man ska vara lojal 
mot. Flera poängterar att personalyrket innebär att kunna pendla mellan många 
olika roller. Andra betonar att personalyrket inte utgör någon självklar yrkesroll. 
 
”Även om man jobbar på en personalavdelning så finns nog problematiken med att man sitter på 
två stolar eller frågan om vem man är lojal med, är man med ledningen eller med personalen” 
 
Fyra av de sex intervjuade anser sig oftast ha stimulerande arbetsuppgifter och de 
andra två uppger att de till viss del upplever arbetsuppgifterna stimulerande. De 
respondenter som arbetat få år upplever att det finns arbetsuppgifter, ofta 
administrativa, som inte är stimulerande. En av dessa personer tycker att de 
operativa arbetsuppgifterna inverkar negativt på arbetet, eftersom det hindrar 
henne från att utföra de ”roliga” arbetsuppgifterna. De hade inte förväntat sig 
denna grad av administrativa arbetsuppgifter när de studerade.    
 
”(…)vissa saker är jag utbildad till att göra och det känns väl mer utvecklande och stimulerande 
på det viset och det är nytt så man vill prova på och sådär” 
 
Intervjupersonerna tycker det är som roligast att arbeta med personalfrågor när de 
får arbeta med värdegrunder, personalutveckling, kompetensutveckling, när de får 
påverka, känna att de har inflytande, lösa problem, se positiva resultat, när allt 
flyter på i arbetet eller när man arbetar i team. En av respondenterna anser det 
roligaste vara att träffa olika typer av människor samt att arbeta brett med 
personalfrågor.  
 
En respondent, efter att ha arbetat i 6 månader, uttrycker en längtan till att få 
arbeta på en stor personalavdelning där man kan visa upp att man faktiskt kan 
något.  
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Flera av intervjupersonerna har hamnat i situationer som de inte förstår sig på. 
Personalvetarna berättar att sådana händelser är vanliga när man är 
nyutexaminerad eller då man arbetar generellt med personalfrågor. En pratar om 
att hon får göra avkall på kvalitén för att kunna leverera i tid, vilket hon upplever 
som påfrestande. Hon ifrågasätter sin kapacitet eftersom det blir hon som blir 
ansvarig för resultatet även om det inte är hon som gett förutsättningarna. En 
annan, som arbetar statligt, rapporterar att hon dagligen hamnar i obekanta 
situationer. Hon upplever det omöjligt att kunna svara på alla frågor. Hon påpekar 
att hon ibland får ta beslut, fylla i papper eller delta i projekt som hon inte förstår 
sig på.   
 
”Alltså, ibland kan man bli frustrerad för ibland så startas det upp projekt som man inte riktigt 
förstår om de är ordentligt underbyggda eller varför, det kan jag känna ibland. Alltså, just staten, 
det är sådan byråkrati, så ibland kan jag känna att jag inte riktigt förstår varför man ska fylla i 
vissa papper å det känns egentligen som om ingen förstår det utan det bara görs för att det alltid 
har gjorts så. Sånt kan jag bli irriterad på” 
 
En respondent upplever inte att hon, trots att hon arbetar i en mycket föränderlig 
organisation, ställs inför obekanta situationer. Hon anser sig nämligen alltid veta 
vad målet är och vart hon och hennes medarbetare ska föra organisationen. 
 
”Jag har jobbat fyra år i företaget, även om det är mycket förändringsprocesser, så har jag blivit 
van vid förändringar också så att nej inte så mycket obekanta situationer, utan mer olika så att 
man får liksom anpassa allt lite grann och man tänker hur gör man nu då och så klick hittar man 
på något och är kreativ och det löser sig alltid”  
 
”Som en utmaning, någonting som man ska ta sig över och lyckas med. Man måste värdera saker i 
sitt rätta sammanhang, alltså vad är viktigast, vad kan hända? Det är inget världskrig, man får 
inte förstora problemet. Försöka vara realistisk” 
 
Citatet ovan illustrerar hur de två, som arbetat längst som personalvetare, 
upplever obekanta situationer. De anser det vara normalt att man som 
personalvetare hamnar i obekanta situationer, eftersom människor är 
komplicerade. Båda poängterar vikten av att acceptera att man inte kan vara bra 
på allt, därför ska man bli specialist på ett personalområde.     
 
Majoriteten av respondenterna uppger att de har ”världens roligaste arbete”. 
 

 
D i s k u s s i o n 

 
Syftet med denna studie var att undersöka hur personalvetare upplever sin 
arbetssituation utifrån tre teorier: krav- och kontrollmodellen av Karasek & 
Theorell (1990) samt två inom positiv hälsa, av Antonovsky (1991) och Ryff 
(1989a, 1989b). Det som främst kommer fram i intervjuerna är personalvetarnas 
positiva inställning till yrket där de upplever att deras arbetsuppgifter anses vara 
meningsfulla för företaget. Det framkommer också ambivalenta känslor kring 
rollen som personalvetare. Temana positiva relationer och stöd från chef eller 
arbetskamrater och utveckling är behov som samtliga personalvetare i studien 
poängterar som viktiga faktorer för att kunna känna balans mellan krav och 
kontroll, sammanhang och välbefinnande i sin arbetssituation.      



 18

Krav- och kontrollmodellen 
  
Precis som många forskare (Hanson, 2004; Johansson, 2002), uppger deltagarna i 
undersökningen att dagens arbetssituation ställer krav som framåtanda, 
självständighet, social kompetens och flexibilitet. Respondenterna betonar också 
kravet på att ständigt vara tillgänglig för chefer och medarbetare. Av 
intervjupersonerna är det två som aldrig upplever att dessa krav blir för höga och 
en av dessa personer anser inte heller att hennes arbete kräver mycket 
koncentration. De personalvetare som arbetar som personalchef och 
rekryteringsspecialist upplever höga krav i sin arbetssituation gällande både 
arbetsbelastning och koncentrationsnivå. Två tycker om att ha hög 
arbetsbelastning där arbetsuppgifterna kräver hög koncentrationsnivå. 
Personalchefen, som arbetat i ett år upplever även stor arbetsbelastning vad gäller 
arbetstimmar. En deltagare upplever att hon alltför ofta inte får utföra 
arbetsuppgifter som ställer höga krav, vilket hon saknar för det är då hon blir som 
mest motiverad. Hälften av intervjupersonerna ställer höga krav på sig själva när 
det kommer till att utföra arbetsuppgifterna. Dessa personer har endast arbetat 
med personalfrågor i 6 månader till 2,5 år. Resterande och de äldre, både 
beträffande ålder och antal år i yrket, upplever att kraven framförallt kommer från 
ledningsgruppen eller uppdragsgivaren.  
 
Av deltagarna upplever majoriteten att de kan påverka organisationen. Ett 
undantag är personalvetaren, som varken upplever höga krav gällande 
arbetsbelastning eller koncentrationsnivå. Hon önskar sig mer inflytande. 
Samtliga uppger att de har låg kontroll över vilka arbetsuppgifter som skall 
utföras. Däremot anser respondenterna att de relativt fritt kan besluta om 
tillvägagångssättet för att nå det uppsatta behovet eller resultatet. Fyra av sex 
betonar i detta sammanhang sin önskan om att alltid känna chefens stöd. De andra 
två, som arbetat längst som personalvetare anser sig kunna ta självständiga beslut. 
Intervjupersonerna upplever också att man som personalvetare ofta är beroende av 
att andra i företaget levererar i tid, framför allt under tidspress. Detta bidrar, tror 
jag, till att kontrollen kan upplevas som låg när information inte levereras i tid 
eftersom man då kan bli tvungen att göra avkall på kvalitén för att få fram det 
resultatet som efterfrågas. Jag tycker mig även se, hos hälften av respondenterna, 
att kravet på att ständigt vara tillgänglig för verksamheten försvårar upplevelsen 
av inflytande och kontroll över sin egen arbetssituation. För att bemästra 
omgivningen och slippa alla avbrott som tillgängligheten medför arbetar de 
berörda personalvetarna ibland på kvällarna eller hemifrån. Vissa deltagare 
arbetar på kvällarna eller hemifrån på grund av att de sitter i ett kontorslandskap.  
  
Utgår man från Karasek och Theorells (1990) krav- och kontrollmodell ser jag en 
tendens till att majoriteten av personalvetarna i studien hamnar under aktiva eller 
spända jobb. Gemensamt för dessa typer av arbeten är upplevelsen av höga krav. 
Skillnaden är upplevelsen av kontroll, där aktiva står för stor och spända för låg 
kontroll över arbetet. Av deltagarna är det en personalvetare som hamnar under 
passiva, där kraven och känslan av kontroll är alltjämt låga. En personalvetare 
uppvisar tendenser till att stundtals hamna i den aktiva delen och ibland i den 
avspända, där kraven är låga men kontrollen hög.  
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För att kunna balansera graden av krav och kontroll över arbetet är det sociala 
stödet en viktig komponent (Karasek & Theorell, 1990). Aktiva jobb är 
eftersträvansvärt men det har visat sig att även kombinationen höga krav och 
kontroll kan leda till ohälsa. Socialt stöd kan då vara en avgörande komponent för 
att behålla hälsan intakt. Intervjupersonerna upplever god stämning, 
sammanhållning på arbetsplatsen och bra relationer med chefen och flera 
arbetskamrater. Som jag ser det hamnar därför fyra av de sex intervjupersonerna i 
den aktiva zonen. En pendlar mellan den aktiva och den avspända. Den sjätte 
hamnar i den avspända zonen, på grund av att det i hennes omgivning alltid finns 
någon som kan bemästra situationen och därför upplever hon kontroll. Några av 
intervjupersonerna uppger hur ensamt personalarbetet kunde vara men att de 
mycket på grund av den öppna dialogen med chefen och andra kollegor upplever 
en stor känsla av kontroll. Fyra av sex arbetar på personalavdelningar som består 
av flera personer och anser sig därför alltid ha tillgång till en hjälpande hand. 
Vissa betonar vikten av det uppgiftsorienterade stödet mer än det emotionella. 
Andra fokuserar mer på det känslomässiga stödet. 
  
Känsla av sammanhang 
   
Den bärande komponenten i KASAM-modellen är enligt Antonovsky (1991) 
meningsfullhet. Den anställde uppfattar då specifika krav och händelser som 
positiva utmaningar och anstränger sig därför i sitt arbete. Att se sitt arbete som 
en meningsfull del i hela arbetsprocessen bidrar till glädje över ens 
arbetsuppgifter. Respondenterna känner att deras arbetsuppgifter har en mening 
för företaget. Majoriteten upplever också att personalfrågor får tillräckligt med 
utrymme och gehör på deras arbetsplatser. Jag tror att en bidragande orsak till 
detta är att personalchefen, på personalvetarnas arbetsplatser, sitter med i 
ledningsgruppen, vilket medför att personalfrågor får större genomslagskraft högt 
uppe i organisationen. En känner till och med att arbetet är mycket meningsfullt 
och glädjefullt för henne själv även privat. Majoriteten bryr sig också mycket om 
vad som händer omkring dem på arbetsplatsen. En av personalvetarna som har en 
visstidsanställning uppvisar dock i mindre grad än övriga att hon bryr sig om vad 
som händer på arbetsplatsen. Samtliga tycker att de har världens roligaste jobb. 
Detta tyder på att personalvetarna i studien har relativt stark KASAM när det 
kommer till komponenten meningsfullhet.  
 
Den andra komponenten hanterbarhet är att man inte är ett offer för 
omständigheterna utan man får genom t.ex. utbildning och utveckling redskap för 
att påverka sin situation. Intervjupersonerna upplever sig ha möjligheter till 
utveckling samtidigt som en av dem visar en tendens till att inte riktigt kunna 
hantera situationen då hon poängterar att karriärmöjligheterna i hennes företag är 
begränsade. Detta kan bero på att hon vid intervjutillfället har ett vikariat. De 
övriga har avancerat och de som endast arbetat några år tycker att de ständigt lär 
sig hantera nya arbetsuppgifter. Man har också ett eget ansvar för att se till att 
man är uppdaterad och attraktiv på arbetsmarknaden, säger respondenterna. 
Vidare anser de att personalvetaryrket kräver återkommande utbildning för att 
finna inspiration och känna att det man gör är meningsfullt. Respondenterna ser 
alltid lösningar på problem som kan uppstå i arbetssituationen. Att samarbeta med 
andra ses enbart som positivt hos alla då resultatet anses bli bättre. 
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Personalvetarna i studien uppvisar hanterbarhet i sin arbetssituation vilket tyder 
på en stark KASAM.  
 
Den tredje komponenten begriplighet innebär att det som händer i livet går att 
förklara, förstå och förutsäga. Med tanke på att hälften av intervjupersonerna 
arbetat med personalfrågor relativt kort tid är det inte så konstigt att funderingar 
kring frågor rörande personalvetarens yrkesroll och lojalitetstillhörighet uppstår. 
Jag ser det som nödvändiga steg för att uppnå en hög grad av begriplighet över 
ens arbetssituation. Som ny i yrket kan mycket upplevas obegripligt, oförutsägbart 
och komplicerat. Obegripliga händelser är således mer frekvent tidigt i en 
personalvetares yrkesverksamma liv. Hon som arbetar statligt uppvisar i större 
utsträckning än de andra att hon hamnar i situationer och måste fatta beslut som 
hon inte förstår sig på. Eftersom alla individer är olika tror jag, precis som några 
respondenter, att arbeten där fokus ligger på människan och personliga kontakter 
alltid kommer att inrymma situationer man inte förstår sig på. Rollen som 
personalvetare tycks dock skapa ambivalenta känslor hos intervjupersonerna. 
Uppenbart är att majoriteten, inte endast de relativt nyutexaminerade 
personalvetarna, upplever rollen eller rollerna som otydliga. Det är svårt att 
precisera vad arbetet består av och att sätta gränser. De två som arbetat flest år 
inom yrket anser därför att det är viktigt att man specialiserar sig inom ett område. 
Detta resonemang håller jag med om eftersom gränserna automatiskt blir tydligare 
och det blir även lättare att kunna förstå och förutse ens arbetsuppgifter. 
Dessutom, utan begriplighet blir inte upplevelsen av meningsfullhet och 
hanterbarhet långvarig (Antonovsky, 1991). En av deltagarna, som arbetar som 
gruppchef och generellt med personalfrågor, uppvisar en mycket stark känsla av 
begriplighet, vilket kan bero på att hon nyligen blivit befordrad och därmed fått 
bevis på sin kapacitet vad det gäller meningsfullhet och hanterbarhet. När det 
kommer till komponenten begriplighet tycks därför KASAM-nivån vara svagast 
hos de intervjupersoner som arbetat kortast tid med personalarbete.  
 
Psykologiskt välbefinnande 
 
Ryff & Singer (1998a) anser att arbetet är en väg till att finna mening med livet, 
ständigt utvecklas och uppnå framgång. Respondenterna i undersökningen 
rapporterar goda möjligheter till att utvecklas i sin arbetssituation. En har gått från 
att utföra mer administrativa och operativa uppgifter till att bli 
rekryteringsspecialist, en annan har gått från att vara butiksbiträde till att arbeta 
med personalfrågor och flera av deltagarna har till och med avancerat till 
gruppchef och personalchef. De har ständigt utvecklats och strävat mot sina mål. 
Personalvetaren som vid intervjutillfället precis bytt roll i företaget för att arbeta 
deltid med personalfrågor berättar om ett annat mål hon har och det är att hon vill 
komma in på en stor personalavdelning där hon kan visa att hon kan något. 
Arbete, där man får förverkliga sig själv och känna att man är på rätt väg, är enligt 
Ryff (1998a) en av de viktigaste faktorerna till att känna meningsfullhet och ett 
steg till ökat välbefinnande. Personalvetarna i studien upplever mening med sitt 
arbete. Ryff och hennes medarbetare (1989b; 1991; Ryff & Keyes, 1995) anser att 
mening med livet är starkast hos personer mellan 30-64 år. I min studie finns det 
en tendens till att respondenterna mellan 32-49 år upplever större mening med sitt 
arbete än undersökningsdeltagarna mellan 27-29 år. 
   



 21

Den andra, enligt Ryff, mest betydelsefulla faktorn för välbefinnande är positiva 
relationer med andra. Även denna faktor kan tillgodoses på arbetet. Alla 
intervjuade berättar att de har positiva relationer på sin arbetsplats.  
Intervjupersonerna tycker att de framför allt har tillfredsställande relationer med 
sina chefer eller sina närmaste personalvetarkollegor. Detta beror på, tror jag, 
personalvetarens dilemma med att ständigt befinna sig i en roll gentemot övriga 
medarbetare, personalvetaren ska finnas till för personalen och inte tvärtom. Som 
Granberg (2003) skriver har personalfunktionen inte något egenvärde utan ska 
vara till för andra delar i företaget. Det ligger i rollen som personalvetare att ha ett 
genuint intresse i människor samt kunna skapa broar och goda och pålitliga 
relationer mellan medarbetare, chef och ledning. En annan orsak till att 
personalvetarna i studien främst har varma och pålitliga relationer med sin chef 
och personalvetarkollegor kan vara att personalvetare oftast sitter i en 
arbetsgivarposition.  
  
De övriga fyra faktorerna i Ryffs (1989a) välbefinnandeskala: personlig 
utveckling, självständighet, kontroll av omgivning och självacceptans är också av 
betydelse för att uppleva välbefinnande. I intervjuerna upptäcker jag att även 
arbetet spelar en stor roll för att kunna uppnå dessa faktorer, vilket jag inte tycker 
är underligt eftersom man spenderar så mycket tid på arbetet. Ryff och hennes 
medarbetare (1989b; 1991; Ryff & Keyes, 1995) skriver att personlig utveckling 
är starkast mellan 18-29 år. I min studie framkom inte detta utan alla 
intervjupersoner betonar vikten av personlig utveckling. De tre deltagare som är 
mellan 27-29 år uppvisar stark personlig utveckling, eftersom de uppger att de 
dagligen lär sig nya saker. En respondent är dock ambivalent eftersom hon 
samtidigt känner att hon inte kan infria sina förmågor på bästa sätt. De mellan 32-
49 har en stark upplevelse av personlig utveckling eftersom de kan infria sina 
förmågor på bästa sätt samt har en öppen och positiv inställning till nya 
erfarenheter. 
 
Självständighet, att vara självbestämmande, våga stå emot social önskvärdhet och 
våga ta egna beslut är svårt, tycker respondenterna. Eftersom en personalvetare 
ska se till att alla är delaktiga i processer på arbetsplatsen och, enligt Granberg 
(2003), skapa god relation mellan ledning och medarbetare är det lätt att hamna i 
en position där man agerar budbärare av andras beslut utan att kunna ifrågasätta 
innebörden av dessa. I Ryffs studier om välbefinnande i olika åldrar uppmätte 
självständighet starkast värde hos medelåldersgruppen det vill säga de mellan 30-
64 år. Även jag kan skönja en skillnad mellan deltagarna i min studie när det 
kommer till ålder i förmågan att vara självständig. De medelålders tycker att de 
kan ta självständiga beslut utan att diskutera varje beslut med sin chef, de yngre 
vill i största möjliga grad diskutera varje beslut med sin chef. Arbetslivserfarenhet 
och antal år i yrket påverkar nog i lika hög grad, som ålder, ens förmåga att ta 
självständiga beslut. Detta kan ytterligare förklara varför jag i min studie funnit 
att de mellan 32-49 år uppvisar starkare självständighet än de mellan 27-29, 
eftersom de mellan 32-49 år arbetat längre tid som personalvetare.   
 
Jag urskiljer, som hos faktorn självständighet, samma utveckling beträffande 
självacceptans, som tycks öka med åldern och arbetslivserfarenhet. 
Personalvetarna med flest antal år i yrket ser positivt på det som varit och 
accepterar att de inte kan vara bra på allt. De som arbetat kort tid som 
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personalvetare ser tillbaka på utbildningen med viss besvikelse. Arbetet som 
personalvetare inrymmer nämligen mer operativt och administrativt arbete än vad 
som framkommit under studierna. De ställer också högre krav på sig själva och de 
vill visa att de kan allt inom personalområdet.  
 
De intervjuade har utnyttjat de möjligheter som omgivningen ger på ett bra sätt då 
deltagarna upplever en ständig utveckling och flera till och med gör karriär i 
traditionell bemärkelse. Majoriteten försöker också verbalt bemästra sin 
arbetssituation genom att påpeka för chef och kollegor vad de behöver för att 
kunna göra ett bra arbete. Enligt Ryff (1998a, 1998b) är en persons möjlighet att 
uttrycka sina kognitiva, sociala och emotionella behov av betydelse för hälsa och 
psykologiskt välbefinnande. I enlighet med Ryff och medarbetare (1989b; 1991; 
Ryff & Keyes, 1995), har jag funnit att graden av kontroll av omgivning ökar med 
åldern.   
 
Metoddiskussion 
 
Eftersom denna studie utgår ifrån personalvetares upplevelse av sin 
arbetssituation bedömde jag att en kvalitativ metod skulle lämpa sig bäst. Detta 
stärktes när jag upptäckte att få kvalitativa studier kombinerat de teorier som jag 
baserar min studie på. I en kvalitativ undersökning består data av personers 
upplevelser och författarens tolkning. Vid intervjutillfället hade jag ingen 
erfarenhet av att arbeta som personalvetare, däremot under resterande del av 
uppsatsskrivandet har jag parallellt arbetat som personalvetare vilket kan ha 
påverkat min tolkning av det insamlade materialet.        
 
Resultatets empiriska förankring är dock god i och med att de sex intervjuerna 
spelades in och sedan transkriberades ordagrant vilket möjliggör att citaten blir 
representativa. Temana, upplevelse av utveckling och personalvetarnas inställning 
till yrket uppvisar likheter eller går ihop med de övriga temana vilket gör det svårt 
att avgöra var olika citat ska placeras. Temanas gränser är alltså relativt otydliga.  
 
Två av respondenterna är ytliga bekanta till mig vilket kan ha haft effekt på 
resultatet. Beteende som social önskvärdhet kan ha påverkat sanningshalten i 
deras svar negativt, till skillnad från om vi vore fullkomligt okända för varandra. 
Detta torde dock inte vara avgörande för det erhållna resultatet eftersom jag före 
intervjuerna inte haft någon närmare kontakt med dessa två intervjupersoner på 
flera år. Dessutom deltog fyra personalvetare till i studien. En fördel med att inte 
vara helt okända för varandra kan dock vara att respondenten anstränger sig extra 
för att ge utförlig information samt upplever intervjusituationen som trygg och 
pålitlig. Resterande undersökningsdeltagare kontaktades via PAO-programmets 
mentorskapsprojekt. Deras engagemang i mentorskapsprojektet samt deras snabba 
anmälan om att vilja delta i studien tyder på att de är utåtriktade personer som ser 
positivt på nya erfarenheter. Dessa omständigheter samt egenskaper kan ha 
påverkat resultatet positivt eftersom personlighet och kognitiva faktorer bidrar till 
hur man upplever olika situationer. Att jämföra intervjupersonerna med varandra 
kan dock leda till problem eftersom arbetsuppgifterna som utförs kan vara mycket 
olika varandra. Det är inte enkelt att mäta den psykosociala arbetsmiljön då 
samma arbete kan upplevas helt olika av sex personer.  
       



 23

Trots att intervjupersonerna känns relevanta då de arbetar med personalfrågor är 
en begränsning i undersökningen urvalets lilla storlek och dess homogenitet 
gällande kön. Urvalets representativitet till populationen kan därför vara låg men 
urvalets heterogenitet kan väga upp detta. De intervjuade, som är mellan 27 och 
49 år, kommer från olika branscher, olika stora företag, har olika stor erfarenhet i 
personalarbetet och arbetar både i privat och i offentlig sektor, vilket borde ge en 
viss bredd. Enligt Granberg (2003) ser personalfunktionen olika ut och har olika 
uppgifter i olika organisationer beroende på sektor, bransch och storlek.  
 
Granberg (2003) poängterar att det finns två huvudtyper av personalarbete, dels 
de som fokuserar på hårddatadelen och dels de som fokuserar på mjukdatadelen. I 
intervjuerna framkommer det att majoriteten av deltagarna önskar utföra arbete 
som representerar mjukdatadelen. Enligt Berglund (2002) intar personalvetaren 
antingen en strategisk, konsultativ eller serviceroll. Upprepade gånger betonar 
deltagarna i intervjuerna att de upplever arbetet som personalvetare som en 
stödfunktion för linjechefer och i detta sammanhang nämns serviceroll vid ett 
flertal tillfällen. Till synes kan det därför uppfattas som att personalvetarna i 
studien intar en serviceroll, men enligt Berglunds beskrivning och 
intervjupersonernas svar utför deltagarna i högre grad arbete som kan hänförs till 
de strategiska och konsultativa rollerna. Att Granbergs hårddatadel och Berglunds 
serviceroll inte finns representerade i undersökningen stämmer dock inte, för i 
svaren framkommer en dissonans om vad en personalvetare önskar göra och vad 
de i praktiken gör. Berglund (2002) poängterar att det i det dagliga arbetet visat 
sig svårt för personalvetarna att göra sig av med de mer rutinmässiga 
administrativa och operativa uppgifterna till förmån för de mer strategiska. Detta 
glapp mellan personalvetarens ambition att arbeta med långsiktiga och strategiska 
frågor och vad de i verkligheten gör kan förklara varför en personalvetare i 
samma mening pratar om serviceroll och stödfunktion. Ovanstående resonemang 
gör att representativiteten och generaliserbarheten för kvinnliga personalvetare 
med liknande utbildningsbakgrund är högre än vad man kanske kan tro. Den 
kvalitativa generaliserbarheten till andra grupper som arbetar med personalfrågor 
som män, ekonomer eller 60-åringar är däremot låg.  
 
Utifrån ovanstående validitetsdiskussion anser jag resultatet inte vara mättat och 
därför är mitt deduktiva syfte med undersökningen ej fullständigt uppnått. Vidare 
studier där man avgränsar sig till en typ av personalvetare inom en viss bransch 
från lika stora företag kan vara att föreslå. 
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