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PERSONALVETARES YRKESROLL OCH YRKESIDENTITET 

Lisa Sundman 

Under utbildningen av programmet för personal- och arbetslivsfrågor 
har det framkommit en uppfattning om att yrket personalvetare saknar 
en tydlig bild vad gäller innebörd på arbetsmarknaden, men också hos 
folk i allmänhet. Syftet med denna studie var att undersöka hur 
yrkesverksamma personalvetare upplever sin yrkesroll och sin 
yrkesidentitet samt hur andra människors omdömen om yrket påverkar 
dessa upplevelser. Materialet samlades in genom halvstrukturerade 
intervjuer med sex yrkesverksamma personalvetare. Intervjuerna 
analyserades med hjälp av tematisk induktiv analys. Resultatet visar en 
tydlig personalvetarens roll och yrkesidentitet. Människors otydliga 
bild av yrket påverkar inte personalvetarna särskilt, men chefers 
otydliga bild av vad personalvetarna kan tillföra organisationerna har 
en negativ påverkan. Ett bättre samarbete mellan utbildning och 
arbetsliv efterfrågas för att öka medvetenheten om yrket hos 
studeranden, som en förberedelse arbetsmarknaden.  

Personalvetarna har haft svårighet att komma fram som en etablerad yrkesgrupp på 
arbetsmarknaden och en svårighet att visa vad de kan tillföra en arbetsplats.  Det är svårt 
att hitta en gemensam benämning som förklarar vad yrket står för. I möte med andra 
människor framkommer ofta reaktioner som tyder på att man inte vet vad yrket innebär 
eller vad man skulle kunna arbeta med efter utbildningen. Den allmänna bilden av en 
personalvetare och deras kunskaper är inte klar. Ett exempel på denna otydlighet är 
Arbetsförmedlingens beskrivning av yrket.  

”En högskoleutbildad personalvetare har kunskap om arbete med personal- och 
organisationsfrågor inom såväl privata och offentliga förvaltningar. 
Personalvetares uppgifter handlar om att få rätt personer att komma in i 
organisationen, att få dessa personer att trivas och att utvecklas i sin 
arbetssituation.” (Arbetsförmedlingen, 2007). 

Personalarbetet har ändrat natur under årens gång (Damm, 1993; Lundmark, 1993). 
Några klara förändringsstadier kan urskiljas samtidigt som det finns en del likheter 
(Damm & Tengblad, 2000). Näringslivet har varit en bidragande faktor till att det har 
skett förändringar i personalarbetet (Söderström, 1989).  

I början av 1900 talet handlade mycket av personalarbetet om välfärden. Det handlade 
om vilka åtgärder som arbetsgivaren skulle ta till för att förbättra levnads- och 
arbetsförhållandena för sina anställda (Damm & Tengblad, 2000). 

Efter den personalsociala eran i början av seklet tar den personaladministrativa eran 
över. Den administrativa inriktningen blev alltmer tydlig under 50–60-talen. 
Personaladministratörer tog över många arbetsuppgifter som tidigare legat på 
arbetsledare och linjechefer (Damm & Tengblad, 2000). Under denna tid var det brist på 
arbetskraft och arbetet handlade till stor del om att skaffa arbetskraft. I och med detta 
trädde rekryterings- och urvalsfrågor fram som allt viktigare uppgifter, även utbildning, 
lönefrågor och personalvård blev allt mer omfattande (Söderström, 1989). 
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Personalarbetet växte mycket under denna tid och man började inrätta specifika 
personalavdelningar. Under 70-talet däremot kom personalarbetet däremot att handla 
om arbetsuppgifter som omplacering, omskolning, förtidspensionering och avveckling 
då det var stora kriser i många delar av industrierna (Söderström, 1989). 

Under 80-talet började man diskutera om personalvetarna var för dåligt insatta i 
tekniska och ekonomiska frågor. Man framställde det affärsorienterade personalarbetet 
som ett ideal där de ekonomiska frågorna kom fram i personalarbetet (Damm & 
Tengblad, 2000). Dessa frågor var under denna tid bara under diskussion. Det som 
faktiskt skedde under denna period var att det var personalansvariga chefers önskemål 
som kom att bli personalarbetarnas arbetsuppgifter. Personalavdelningen fick en 
internkonsultroll där de personalansvariga cheferna på olika nivåer kom att ses som de 
huvudsakliga arbetsgivarna för personalarbetarna (Damm & Tengblad, 2000). 

Arbetsgivarperspektivet blev allt tydligare under 90-talet samtidigt som ett ekonomiskt 
kunnande lyfts fram mer och mer. Även det affärsmässiga i personalarbetet började 
betonas alltmer. Personalarbete började handla mer om strategisk ledning (Lundmark, 
1993). Andra stora tecken under 90-talet är ökningen av tidsbegränsade anställningar, 
personaluthyrning och den så kallade ”outsourcing”. Företagen eftersträvande 
flexibilitet. Personaluthyrningsföretag har fortsatt växa kraftigt i Sverige under 20-
hundra talet också. Det har också varit vanligt att olika interna avdelning så som 
kompetensförsörjning har överförts till externa företag. Allt för att minska kostnaderna 
(Damm & Tengblad, 2000).  

Det är inte bara personalvetarens yrkesroll som har förändrats 

Vi människor skapar våra yrkesidentiteter i socialt samspel med andra människor 
(Svenningsson & Alvesson, 2003). Det är viktigt att skilja mellan en bestående identitet 
och en identitet som är föränderlig (Svenningsson & Alvesson, 2003; Giora, Schultz 
och Corely, 2000). Tidigare forskning visar att identiteten skulle vara bestående och 
oförändbar (Ashforth och Meal, 1989). Giora et al. (2000) menar dock att det finns en 
skillnad i att identiteten är bestående eller föränderlig men att dessa också hänger ihop. 
Föreställningen om en bestående identitet är att den består över tid, att den har en 
varaktighet. Föreställningen om att identiteten innebär att den, skiftar i sin tolkning och 
mening, men att den samtidigt behåller den innersta kärnan av tro och värderingar som 
finns över tid och sammanhang (Giora et al, 2000). Yrkesidentitet är en pågående kamp 
och man skapar en känsla av ett ”själv”. De frågor, enligt Svenningsson och Alvesson 
(2003), man ska besvara för att kunna veta och beskriva sin identitet är: Vem är jag? 
Och vad står jag för? Svenningsson och Alvesson (2003) menar vidare att 
identitetsarbetet sker som sagt fortlöpande och hela tiden. Men det är mer specifika 
händelser, sammandrabbningar, övergångar och överraskningar som fungerar som en 
högre medvetenhet och framtvingar en mer koncentrerad skapande av yrkesidentiteten. 
Svenningsson och Alvesson (2003) kommenterar inte om en dynamisk och föränderlig 
identitet är positiv eller negativ ur ett organisationsperspektiv. Giora et al. (2000) lyfter 
däremot dessa begrepp vidare i identitetsarbetet. Genom att yrkesidentiteten är 
föränderlig så finns det i och med det en instabilitet i identiteten som de menar faktiskt 
tilldelar en fördel för organisationerna. Organisationerna genomgår själva fortlöpande 
förändringar och på det sättet anpassar individerna bättre om identiteten också är 
föränderlig och anpassningsbar. Svenningsson och Alvesson (2003) menar att det är i 
socialt samspel med andra människor som yrkesidentiteten skapas, det krävs en 
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interaktion. Diskussion om yrkesidentitet som en process av hur andra människor ser på 
en själv framhålls även i litteraturen (Dutton, Durkerich & Harquail, 1994; Fiske, 
Cuddy, Glick, & Jun, 2002). Dutton et al. (1994) menar att identitet har att göra med hur 
andra människor ser på en själv. De har framställt en modell för att förklara hur ens 
föreställning om sin organisation formar styrkan av hans eller hennes identifikation med 
organisationen. För det första finns en del som baseras på vad en medlem tror är 
särskiljande, centralt och varaktigt om hans eller hennes organisation. När de 
identifierar sig starkt med organisationen, definierar de sig med de attribut de använder 
för att definiera organisationen. Den andra delen baseras på vad en medlem tror vad 
utomstående tänker om organisationen. Det är lättare att identifiera sig med ett jobb om 
folk vet vad man gör. Det är tidskrävande och bortkastad tid om du hela tiden måste 
rättfärdiga vad man gör på sitt jobb (Dutton et al., 1994). Vad hände då om andra inte 
rättfärdigar det man gör på arbetet? Fiske et al. (2002) skriver att man som människa har 
en tendens att vara bekymrad över att inte bli accepterad av andra människor. För att 
inte hamna i en sådan situation där man tappar sin positiva självuppfattning försöker 
individen att vara tillsammans med människor som bedömer denne som denne bedömer 
sig själv. Människor har en inbyggd mekanism som menar att individer väljer att umgås 
med andra som delar dennes värderingar och uppfattningar om den sociala verkligheten. 
Denna grupp som delar sin egen livsåskådning kallar Fiske et al. (2002) för ingruppen 
medan de andra som inte faller in under denna definition kallar han för utgruppen. För 
att upprätthålla den positiva bilden av sig själv även till utegrupperna vill människan 
skapa en förståelse för varandra, att man kan förstå varandras olikheter och acceptera 
dem (Fiske et al., 2002).  

Bilden av andras yrkesidentitet kan vara svår att uppfatta. Att se identitetsarbetet som en 
tanke om hur man ser på sig själv menar Burke och Reitzer (2000) och Dutton och 
Durkerich (1991) att yrkesbeteendet är en del av yrkesidentiteten. Burke (2000) föreslår 
att den referensram man använder när man bedömer en persons identitet i en situation är 
samma referensram man använder för att bedöma hans eller hennes eget beteende i den 
situationen. Denna gemensamma referensram ligger i meningen av identitet och 
meningen av prestation. En länk existerar till den grad att dessa två meningar är samma 
sak. Han menar till exempel om man definierar sig som feminin, som kan stå för ömhet, 
då måste man också agera så att en själv och andra tycker att man är öm och inte tuff. 
Identitet och aktivitet går hand i hand. Slutsatsen är att en aktivitet eller prestation är 
fastställd av en identitet som har mer än en relevant underliggande mening. Sett ur 
denna synpunkt, är identiteten som en kompass som hjälper oss att styra mot rätt kurs av 
interaktion i ett hav av social mening (Burke & Reitzer, 2000). 

Dutton och Durkerich (1991) menar liksom Svenningsson och Alvesson (2003) att 
identiteten är föränderlig då medlemmar i en organisation kan ändra sitt beteende bara 
genom att börja tänka annorlunda om deras anställning i organisationen. Om man tror 
att sin organisation har genomgått en förändring i ettdera innehållet, till exempel de 
attribut som kännetecknar denna organisation, eller en förändring i utvärderingen om 
organisationen eller om den har blivit mer eller mindre attraktiv är det mer troligt att 
man förändrar sitt beteende också. Denna förändring av beteende och då även sin 
yrkesidentitet kräver ingen kontakt med andra människor, eller förändring av sin 
arbetssituation eller en förändring av chefer med mera. Utan, om medlemmar tänker på 
sin anställning annorlunda utan att det skett en aktiv förändring, kommer man att agera 
annorlunda (Dutton & Durkerich, 1991). 
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Personalvetarnas kamp mot legitimitet. 

Johan Berglund (2002) skriver i sin avhandling att personalvetare har försökt att 
etablera sig som en viktig yrkesgrupp på arbetsmarknaden men att det inte riktigt har 
lyckats. Han menar att man har kommit framåt men att det fortfarande finns problem att 
jobba på, yrket har inte lyckats bli en profession. För att utgöra en profession bildar 
individer inom en viss profession en naturlig enhet på grund av att de har ett flertal 
varaktiga gemensamma nämnare. De har i stort sätt gemensam utbildning och bedriver i 
stort sätt samma verksamhet, till exempel att bota sjuka (Brante, 1989). Personalvetarna 
har inte lyckats med att framföra sig som en profession, en gemensam enhet, och då 
kvarstår problemen att skapa sig en stabil och framförallt legitim yrkesidentitet.  

Ett utmärkande drag för personalvetare är den ofta uteblivna bekräftelsen från andra. 
Yrkesgruppen tycks ha svårt att övertyga andra yrkesgrupper att den kunskap man 
besitter är viktig och legitim. Yrkesgruppens framgång är beroende av andra gruppers 
omdömen. För personalvetare handlar det inte bara om bekräftelse mellan kollegor utan 
också om att övertyga andra yrkesgrupper om vilka personalspecialisterna är och vilka 
kunskaper denna yrkesgrupp kan tillföra organisationen (Berglund, 2002). Berglund 
(2002) skriver att många diskussioner kring personalarbete som yrkesområde kretsar 
kring att man på olika sätt försöker visa att yrkesgruppen är att räkna med. Men 
personalvetarna är en ifrågasatt yrkesgrupp och har problem att försäkra sig om status 
och legitimitet i företag och organisationer (Damm, 1993).  

Syftet med denna studie var att undersöka hur yrkesverksamma personalvetare upplever 
sin yrkesroll och sin yrkesidentitet samt hur andra människors omdömen om yrket 
påverkar deras uppfattning om sin yrkesidentitet.  

Metod 

Deltagare 

Med intervju som insamlingsmetod genomfördes sex intervjuer med yrkesverksamma 
personalvetare. Antalet ansågs vara tillräckligt efter att dessa intervjuer uppnått en 
mättnad. Två av intervjupersonerna valdes genom tillgänglighetsurval. Genom dessa 
personers kontaktnät framkom fyra personer till. Sålunda fanns en viss relation till några 
av intervjupersonerna. Detta ansågs dock inte som något negativt då författaren ville 
komma på djupet med frågorna och detta kunde hjälpa om personen kände förtroende 
till intervjuaren. Alla personer ställde sig positiva till att delta i undersökningen och 
tyckte det skulle bli intressant att fundera över dessa frågor. Intervjupersonerna var alla 
utom en verksamma i Stockholm. Kriteriet för valet av intervjupersoner var för det 
första att de skulle ha en examen från programmet från personal och arbetsliv och i 
nuläget är yrkesverksamma personalvetare. För det andra skulle de ha varit verksamma 
inom yrket i högst fem år då känslan av att komma från utbildningen till arbetslivet där 
de bygger upp sin yrkesidentitet fanns kvar. En strävan efter att få variation vad gäller 
kön och om de arbetade inom det privata eller offentliga sektorn fanns. 
Undersökningsdeltagarna bestod av fem kvinnor och en man som var mellan 23 och 31 
år. Två av dessa arbetar inom den privata sektorn och fyra inom den offentliga sektorn i 
relativt stora företag. De två som arbetade inom den privata sektorn hade tidigare 
erfarenhet av arbete inom den offentliga sektorn. Alla arbetade på en personalavdelning 
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där två hade beteckningen ”HR-konsult”, tre ”personalkonsult” och en som ”HR-
specialist”. Fyra av dessa hade bytt arbete under sin yrkesverksamma tid.  

Datainsamling 

Data samlades in genom halvstrukturerade intervjuer med undersökningsdeltagarna. 
Innan intervjun började presenterades ämnet och syftet för deltagarna samt hur lång tid 
intervjun skulle ta. Fyra intervjuer genomfördes på deltagarnas arbetsplats, en intervju 
genomfördes hemma hos denne eftersom han under denna tid var pappaledig. Den sista 
intervjun skedde via telefon då det inte fanns tid att genomföra intervjun på annat sätt. 
Vid intervjutillfället såg författaren till att vara ute i god tid samt att sitta avskilt med 
intervjupersonen, allt för att skapa en så trygg och avslappnad miljö som möjligt (Kvale, 
1997). Till hjälp vid alla intervjuer användes en bandspelare som spelade in 
intervjuerna, vilket deltagarna accepterade. Det betonades att det var deltagarnas 
upplevelser som var av intresse och att det därför det inte fanns något rätt eller fel svar. 
Intervjuerna varade mellan 20-50 minuter. Det var telefonintervjun som tog kortast tid 
att genomföra medan de andra tog minst en halvtimme.  

Intervjuerna var semistrukturerade, frågorna var en grund att bygga intervjun kring. 
Intervjufrågorna var formulerade utifrån det syfte som ställts. Tanken med denna 
intervjuform var att intervjun skall föras som ett samtal med struktur och syfte (Kvale, 
1997). Frågorna i intervjumallen rörde tre delar av personalvetarens yrke, utbildningen, 
synen på det egna arbetet samt andras syn på yrket. 

Etiska ställningstaganden 

När det gäller etiska ställningstaganden har tre forskningsetiska principer tagits hänsyn 
till: informationskravet, samtyckeskravet och konfidentialitetskravet. Med 
informationskravet menas att innan intervjun har författaren förklarat syftet med 
undersökningen och hur intervjun kommer att gå till. Intervjupersonernas frivilliga 
deltagande betonades och att de när som helst kan avsluta sin medverkan, det vill säga 
samtyckeskravet. Konfidetialitetskravet avser att uppgifterna kommer att behandlas med 
respekt och att de som lämnar uppgifterna kommer att vara anonyma (Vetenskapsrådet, 
1990).  

Analys 

I analysprocessen följdes tillvägagångssättet för induktiv tematisk analys (Hayes, 2000). 
I bearbetningen av materialet transkriberades intervjuerna. Intervjuerna skrevs ut så 
noggrant som möjligt för att inte missa något viktigt. Vidare lästes materialet igenom ett 
flertal gånger för att få en helhetsbild och en så god uppfattning som möjligt av 
materialet. Nyckelord ströks under som var relevanta för syftet och grupperades ihop. 
De avsnitt som behandlade samma sak kategoriserades sedan samman under ett och 
samma tema. Subteman byggde därmed upp huvudteman. På detta sätt kom mer 
övergripande teman fram. Efter att fått fram de slutgiltiga teman plockades citat ut som 
tillhörde respektive tema. Samtliga teman återfinns i resultatdelen. 
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Resultat 

Under analysarbetet har fyra olika teman uppkommit och dessa är: utbildningens 
betydelse, rollen som personalvetare, nyexaminerad personalvetare och den mänskliga 
interaktionens påverkan på yrkesidentiteten.  

Utbildningens betydelse 

Eftersom utbildningen är en första instans till skapandet av en yrkesidentitet fanns en 
nyfikenhet för varför intervjupersonerna valde att läsa på programmet för personal och 
arbetsliv och om de identifierade sig med yrket personalvetare. Att det skulle bli just 
denna utbildning för intervjupersonerna var inte givet på förhand. Det var inte långt 
planerat i förväg. Alla intervjupersoner sa däremot att de vill jobba med människor och 
de flesta valde utbildningen utifrån deras personlighet. De ansåg att deras egen 
personlighet skulle passa för ett arbete som personalvetare. Att vara social och att vilja 
jobba med människor ansågs vara till stor fördel för detta arbete. Det var också de 
ämnen som var representerade i programmet som lockade dem. Det var däremot några 
personer som valde utbildningen genom tidigare erfarenheter på arbetsmarknaden då de 
hade åsikter om hur personalpolitiken skulle bedrivas. En person uttryckte det: 

”… Jag jobbade på HM och där jobbade jag kanske i två år och jag hade väldigt 
mycket synpunkter på ledarskapet där och på arbetsmiljön och personalpolitiken 
och så, vilket gjorde att jag började intressera mig mer och mer för det. Sen insåg 
jag att det faktiskt fanns en… det finns en utbildning där man kan jobba bara med 
det så då blev jag mer och mer intresserad av att söka det…” 

I detta fall är det tidigare erfarenheter av arbete där det brustit i arbetssituationen som 
stödjer valet av utbildning. Genom erfarenhet kunde de koppla valet av utbildning till 
sin person. Dessa hade skapat sig en inblick i att deras personlighet skulle passa för 
yrket. En intervjuperson menade att han i det militära var bra på att skapa bra 
arbetsgrupper och att han därför trodde att yrket skulle passa honom. 

Tanken hos många var innan utbildningen att de skulle läsa ekonomi eller juridik, men 
de tyckte det var ämnen som fattades. Det som då lockade med att söka till utbildningen 
för personal och arbetsliv var att det även kom in lite ”mjuka” delar i utbildningen som 
de uttryckte det. Det vill säga att även de beteendevetenskapliga ämnena så som 
psykologi, pedagogik och sociologi fanns representerade som ämnesområden. Det var 
därmed ämnesbredden som lockade dem. ”… Ekonomi kändes liksom lite hårt. Det här 
var lite mer mjuka delar. Jag tyckte det verkade intressant och så där, men jag hoppade 
på det egentligen utan att veta riktigt vad det innebar, måste jag säga” 

Rollen som personalvetare 

Det visade sig att intervjupersonerna egentligen inte hade någon bild innan utbildningen 
började vad yrket personalvetare egentligen innebar. De var inte riktigt klara med vad 
som förväntades av en personalvetare och hade därför svårt att identifiera sig med yrket. 
De hade ingen bild av vad yrket skulle innebära för dem. Yrket ses som väldigt abstrakt 
och att det är svårt att ta på vad som menas med yrket. För vissa blev det tydligare under 
utbildningens gång vad yrket skulle kunna komma att innebära, medan andra inte tyckte 
att utbildningen försåg dem med den kunskapen. En person sa: 
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”Jag vet till exempel när vi hade… det var sista terminen… och vi fick turas om 
att leda seminarier i grupp… och då hade vi faktiskt: vad innebär 
personalvetarrollen? Vad kan man jobba med och så där? Vi kände att det inte var 
tydligt. Och det här var ju ändå sista terminen. Så… så tydligt har det ju inte varit 
om vi kände behov att ta upp det på seminariet.” 

Vissa av intervjupersonerna tyckte som sagt att det blev lite tydligare under 
utbildningens gång vad yrket personalvetare innebar. Först och främst var dessa de som 
genomförde sin praktik ute i företag. Det var när de kom ut i företag och fick möta 
”verkligheten” som bilden började klarna. För det andra var det genom ens egna 
intressen, genom att engagera sig utanför skoltid, som gjorde att man fick större insikt i 
yrket personalvetare. Så här sa en intervjuperson när frågan om det blev klarare under 
utbildningens gång vad yrket handlar om kom upp. 

”Ja, det blev det eftersom man kom i kontakt med andra människor som hade 
börjat jobba och… då får man ju veta vilka möjligheter som finns. Sen vet jag väl 
inte om det var utbildningen som bidrog till det riktigt eller om det var jag som 
pratade med andra människor.” 

Att praktiken var viktig märktes. Genom praktiken fanns en chans att komma ut i 
verkliga arbetslivet och se hur en arbetsdag kunde se ut. Detta gjorde att man började 
tänka över sin egen personlighet och sätta in det i sitt framtida yrke, att arbeta som 
personalvetare. Praktiken för dessa personer ledde också fram till deras första jobb inom 
personalfrågor efter examen.  

”… De var praktiken absolut som gjorde att jag fick… ja, jag började förstå vad 
yrket egentligen innebar. Det var jätteviktigt att komma ut och verkligen se hur 
det ser ut ute på organisationer och inte bara sitta inne på skolbänken och… bara 
läsa om det teoretiskt. Man fick ett sammanhang när man kom ut och fick se med 
egna ögon. Sen ledde ju det till att jag fick erfarenhet av yrket som… det var ju 
den bidragande faktorn till att jag fick mitt första jobb.” 

De personer som hade fått komma ut på praktik tyckte också att det bästa med 
utbildningen var just praktiken. De var ense om att det var viktigt att inte bara få den 
teoretiska kunskapen utan att man också får den praktiska erfarenheten för att man ska 
kunna identifiera sig med yrket. De övriga som inte hade haft praktiken kunde nu efter 
att ha varit ute i arbetslivet se att praktiken är ett viktigt inslag i utbildningen. ”… Just 
under utbildningen saknade jag den inte. Men det är väl när jag börjat arbeta som jag 
förstod att det nog har… eller komplettera… att vara bättre förberedd och då bland 
annat i en praktisk förankring.” 

Nu när de jobbar framkom det vilka kvaliteter det är viktigt att en personalvetare bör ha. 
Ordet ”kunskap” kom upp flera gånger. Man måste ha kunskap om olika områden och 
då främst arbetsrätt. Arbetsrätten spelar en central roll för personalvetaren. Man 
använder sig av lagar och avtal för att övertyga andra om hur saker och ting förhåller 
sig. Det är främst dessa kunskaper som biter på cheferna i organisationen. De har inget 
att säga emot lagen medan de kan argumentera mot de mer ”mjukare” delarna som 
personalvetarna ansvarar över.  
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Många nämner också ”empati” och ”medmänsklighet”. Att ta sig tid för att lyssna. 
”Man kan ju ha hand om väldigt känsliga saker” 

Detta arbete kräver också att man kan ha många bollar i luften samtidigt som att vara 
flexibel, organisatorisk och noggrann är viktiga kvaliteter för en personalvetare.  

”Det kan vara att man har hand om flera olika saker på en och samma dag. Det 
kan vara att man sitter i olika möten med olika konstellationer. Det ena… först 
kan det handla om hur man ska lägga upp ett arbete med en grupp som inte 
fungerar tillsammans. Nästa timme sitter man med en medarbetare som man 
misstänker har varit alkoholpåverkad i tjänsten och sen i nästa timme sitter man i 
att planera en verksamhetsplan och planera för hur hela verksamheten ska 
fungera.” 

En annan kvalitet som var återkommande i intervjupersonernas svar var: ”tålamod… 
mycket! eftersom chefer oftast inte… de vill ofta gå genvägar, de vill inte följa lagarna 
utan de vill ta genvägar”. En viktig del i yrket är att serva chefer med lagar så att allt ska 
går rätt till i olika personalfrågor. Tålamod är då viktigt för att inte kunna komma ifrån 
lagen. Man måste då lära sig att hantera relationen till cheferna så att de agerar som de 
bör.  

De intervjupersoner som jobbade inom den privata sektorn betonade också den 
affärsmässiga biten. Det var tydligt att man inom det privata är mån om att se 
personalvetarens roll i förhållandet till affären. Företaget har ett ju ett mål och de menar 
att där har också personalvetaren ett ansvar att bidra till det målet.  Genom att ta till sig 
det ”ekonomiska språket” kan personalvetarna komma att bidra till affären. Det är 
viktigt att kunna visa i siffror för att få vara med och påverka. 

”Det handlar om att vi ska vara med i ledningsgruppen och då måste vi anpassa 
oss till vilket språk som talas. Och det är det ekonomiska språket som vi måste 
prata för att kunna få fram våra åsikter och att de ska överhuvudtaget ska lyssna 
på oss” 

Gemensamma drag för intervjupersonerna när de förklarar sina viktigaste 
arbetsuppgifter är att de ska stötta cheferna, ta fram underlag för dem så att de kan fatta 
de rätta besluten. Det handlar också om att vara uppdaterad inom personalområdet. Det 
är personalvetarens roll att veta vad som är det viktigaste och det nya inom ämnet så att 
inte cheferna ska behöva göra det själva. Man ska bistå med kunskap och alltid vara 
uppdaterad inom det senaste. En personalvetare ska ju vara en expertis i de frågor som 
handlar om personalen. En annan viktig uppgift menar vissa är att få cheferna att inse 
vikten med exempelvis arbetsmiljöundersökningar, arbetsvärderingsundersökningar, 
jämställdhet, utvecklingssamtal och sådant som ibland chefer ”glömmer bort” eller som 
hamnar i skymundan. ”Om inte jag gjorde det så finns det inte så många andra som 
pratar om utvecklingssamtal. Grejen är den att om jag kan få cheferna att göra det, då är 
jag nöjd” 

Här kan man då se att det handlar om att få chefer att inse att de mjukare delarna är av 
vikt lika som personalvetarna ska inse att de hårdare ekonomiska delarna är av vikt. Det 
handlar om en ömsesidig förståelse mellan varandras arbete.   
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Personalrollen kommer in i de flesta delar i organisationen och intervjupersonerna anser 
att de är en vikig resurs och att de behövs på arbetsplatsen. Det kan handla om att stötta 
cheferna vid t.ex. en anställning eller att hjälpa dem att lägga upp ett medarbetarsamtal. 
”Och många gånger är ju cheferna väldigt tacksamma över det stöd man får och då 
känner man ju att man är väldigt viktig och att man behövs och så.” 

Nyexaminerad som personalvetare 

Om den första tiden i arbetslivet hade intervjupersonerna olika åsikter om. Mycket var 
nytt och många kände en osäkerhet på sin egen kunskap. Det som var gemensamt var att 
det var här man började uppfatta vad personalarbetet handlade om, när man kom ut i 
verkligheten. Det fanns många nya situationer som man skulle förhålla sig till. I och 
med detta krävdes att man kunde identifiera sig med rollen och finna sig själv i dessa 
nya situationer.  

I många avseenden handlade den första tiden på arbetsmarknaden om att få en inblick i 
hur en organisation fungerar och påverkas, men även också om att visa upp sig, att visa 
framfötterna.  

”Men det handlar mycket om att ta för sig och visa upp sig. Det krävdes ganska 
mycket energi för att få göra något mer än administration. Det kändes liksom det 
tog ganska lång tid innan man… det var nästan att man måste övertyga chefen att 
få prova på mer”. 

När frågan om den otydliga bild intervjupersonerna hade av yrket under tiden de 
studerade, om den nu stämde överrens med vad de trodde att yrket skulle vara menade 
de att den inte stämde överrens. En person uttryckte det när hon kom ut på 
arbetsmarknaden som. ”Jaha, är det de här jag kommer arbeta med!” 

För att man ska kunna göra ett bra arbete och kunna bygga upp en yrkesidentitet behövs 
det att man har tagit till sig de krav och kunskaper som krävs av arbetet. Vissa av 
intervjupersonerna menade att det under utbildningen fanns en stark tanke att man 
skulle arbeta för arbetstagarna, hjälpa arbetstagarna. Det blev dock klart för dem när de 
nu sitter på sina arbetsplatser att det inte förhåller sig på det sättet. Arbetet handlar om 
att man ska tänka ur ett arbetsgivarperspektiv. Detta innebär att man skall representera 
och arbeta ur ledningens syn.  

”… Man pratar om att man ska hjälpa arbetstagarna, man vill vara en länk mellan 
arbetsgivare och arbetstagare, men det är man inte utan… Arbetsgivarna, eller i 
mitt fall enhetscheferna eller förvaltningscheferna, tar kontakt med mig om det är 
något problem och arbetstagarna tar kontakt med facket. Det är så det är”. 

Att jobba för arbetstagarna var en ny erfarenhet och dessa personer var i och med detta 
besviken på utbildningen som inte visade hur det egentligen såg ut på arbetsmarknaden 
för personalvetare. Dessa kunde känna att de hamnade i ett dilemma när de kom ut på 
arbetsmarknaden och trodde först själva att de var till för arbetstagarna men insåg att de 
inte kunde göra det bästa för personalen eftersom man måste tänka ur ett 
arbetsgivarperspektiv. Nu vet de hur det ligger till och visar tydligt för de anställda att 
de representerar arbetsgivarna.  
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”Jag trodde ju att jag skulle vara där för personalen, inte för arbetsgivaren. Under 
utbildningen har jag ju hela tiden tänkt att man… ja, att jag ska hjälpa personalen. 
Så sen när jag kommer ut har inte utbildningen gett mig ens det lilla… att man ska 
arbeta för arbetsgivarna. Då har det ju brustit i utbildningen” 

Men inte alla upplevde att utbildningen misslyckades att förmedla detta budskap. Vissa 
tyckte att det var klart att det var på detta sättet, att man skulle vara ”arbetsgivarens 

representant”. En annan menade att det var ganska underförstått. Hon menade att det 
”kanske inte var så jättetydligt” men att det var underförstått i utbildningen att man 
skulle arbeta för arbetsgivaren.  

Den mänskliga interaktionens påverkan på yrkesidentiteten 

Alla yrkesgrupper inser dock inte alltid en personalvetares viktiga roll på arbetsplatsen. 
Vissa chefer värderar arbetet väldigt högt medan andra mycket lägre. Vissa chefer hör 
av sig så fort det har med personal att göra, något som de egentligen skulle kunna klara 
av själva, för att bolla sina idéer. De vill veta om de tänker rätt eller så undrar de hur de 
ska agera. De har insett vilken resurs personalvetarna är för organisationen. Andra hör 
inte av sig alls när de egentligen borde. ”… Man märker ju ofta att de chefer som inte 
förstår vikten av personalarbete, det är där det ofta blir fel. Ju mer sådana grejer man är 
med om desto mer inser man ju vikten av sin egen roll”  

De chefer som inte hör av sig är ofta de äldre cheferna som inte riktigt vet vad 
personalvetarna är till för och vad de kan hjälpa dem med. De menar då att det är upp 
till personalvetarna själva att få dessa chefer att förstå vad det är de kan hjälpa till med. 
Personalyrket som det ser ut idag är ganska nytt så det ligger i personalvetarnas intresse 
att armbåga sig fram och visa varför de är viktiga och varför de behövs.  

”Om man har skygglapparna på då kan man ju inte förvänta sig att nån ska se 
förbi de skygglapparna. Då måste jag ju hjälpa till att öppna upp dem. Det är ju så 
abstrakt, så då måste det ju vara vi som ska motivera dem, inte att ja men de fattar 
ju ingenting.” 

En annan uttryckte det däremot som att det inte alls var upp till henne att visa upp sig 
och göra reklam för sig. Det handlar om en intressefråga från chefernas sida. Om de inte 
tar sig tid eller inte försöker sig att förstå deras arbete, så kan de inte förvänta sig att de 
kommer vara intresserad av deras arbete heller.  

Att visa framfötterna och göra reklam för sig uttryckte intervjupersonerna som 
besvärligt när man inte har jobbat så länge i branschen och inte fått en tillräcklig 
kunskapsbas för att gå ut till dessa chefer för att visa vad de kan. 

”Om en som jobbat 30 år i branschen och är otroligt kompetent så kan man säga 
att: det är det här jag kan stödja dig i och det här är jag verkligen duktig på… då 
kan man sälja sig lite mer”. 

När de var nya hade de svårt att visa upp sig på detta sätt. Det var svårt i början. Det 
kommer med erfarenhet att man kan titta cheferna i ögonen och säga att det blir fel om 
de gör på detta sätt, och att de istället ska ta kontakt med dem för att det ska bli bättre. 
Det finns en viss osäkerhet.  
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Alla tror däremot att inställningen till yrket har förbättrats på senare år. Yrket har fått en 
högre status då man mer och mer går från det administrativa arbetet mot det strategiska 
arbetet genom att vara med att hjälpa organisationens verksamhetsplaner.  

Att inte bli bekräftad av chefer som man arbetar med som en viktig yrkesmänniska är 
energikrävande då man måste göra reklam för sig och vad man kan hjälpa till med. 
Intervjupersonerna uttrycker en frustration när de ser chefer som väljer att inte använda 
sig av den kunskap som finns inom organisationen. ”Det är klart att det förminskar ens 
yrkesidentitet på något sätt.” Samma person menar vidare att det beror på hur denna 
person har uttryckt sig om personalyrket. Är det mer på ett nonchalant sätt så är det 
jobbigare.  

I möte med nya människor brukar intervjupersonerna presentera sig med deras titel men 
får alltid vara beredd på att få följdfrågor. Oftast tar de till något konkret för att 
förtydliga arbetet som brukar göra att det blir begriplig vad de arbetar med. Oftast säger 
de att de arbetar på en personalavdelning med rekrytering och rehabilitering. ”Och det 
kan ju känna att man känner sig lite ifrågasatt lite grann. Det kan kännas som de frågar: 
men gör du någon nytta då?” 

Även den närmaste familjen kan ha svårt att veta vad några av intervjupersonerna 
arbetar med. De upplever ändå att de värderar arbetet högt när de berättar om olika 
situationer på arbetet som de blivit utsatta för. Några har familj och vänner inom samma 
bransch och därför vet vad yrket innebär och värderar det högt. De flesta 
intervjupersoner menar att de inte påverkas av andra människors omdömen om yrket. 
”Jag påverkas inte av andra och undrar vad det är jag gör” 

Alla menar att det viktigaste är att de själva vet vad de gör och vad yrket innebär för 
dem. 

Diskussion 

Syftet med denna undersökning var att se hur yrkesverksamma personalvetare upplever 
sin yrkesroll och yrkesidentitet samt hur andra människors omdömen om yrket påverkar 
deras upplevelse om sin yrkesidentitet.  

Som det konstaterades i det historiska kapitlet så har personalvetarens roll förändrats 
genom decennierna från att från början varit en mer personalsocial och administrativ 
roll till den nuvarande roll med chefen som uppdragsgivare Förhoppningen är att 
personalfunktionen ska ägna mer tid åt de strategiska frågorna i framtiden och mindre åt 
de mer traditionella administrativa uppgifterna (Berglund 2002).  

För de flesta av intervjupersonerna var valet av denna utbildning inte på förhand 
bestämt. Det var ämnesbredden samt deras personlighet och hur de ser på sig själva som 
gjorde dem nyfikna på utbildningen. Det handlade då om kopplingen mellan 
personlighet och yrkesval och upplevelsen av en tänkbar yrkesidentitet. Vissa hade 
däremot genom tidigare erfarenheter av bristande personalpolitik en tanke om 
personalrelaterade frågor och därav valet av utbildning. Om tidigare erfarenhet av en 
situation inte är tillfredsställande tenderar människan att vilja förändra den situationen 
(Svenningsson & Alvesson, 2003).   
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Intervjupersonerna visade att man inte innan eller under sin utbildning hade en tydlig 
bild av vad yrket personalvetare innebar. De flesta valde utbildningen för att få jobba 
med människor men även att man ville läsa ekonomi och juridik.  I och med att man 
kliver in i en utbildning där man inte vet vilka krav som förväntas av dem börjar inte en 
identifikation med arbetet där. I undersökningen har det framkommit att utbildningen 
inte ger en klarnande bild av yrket om man inte får komma ut i arbetslivet via en 
praktikplats. Utbildningen är väldigt teoretisk och det behövs en verklighetsförankring 
för att man ska kunna få kunskap om yrket för att en identifikation med yrket ska kunna 
skapas. Praktiken har då ett värde i strävan efter kunskap (Hansen, 1999). Om 
utbildningen skall leda till att komma ut i arbetslivet är det viktigt att det finns goda 
samverkansformer mellan skola och arbetsliv (Högskoleverket, 2004).  

I undersökningen har det framkommit att yrkesrollen har en betydelse för hur 
yrkesidentiteten formas. Detta kan ha att göra med att yrket personalvetare kan se olika 
ut beroende på arbetsplats. Yrkesidentiteten formas därmed på arbetsplatsen där man ser 
vilka arbetsuppgifter man kommer att få. Personalvetaren växer in i rollen på 
arbetsplatsen och får erfarenheten och kunskapen för att kunna hantera sitt arbete. Detta 
medverkar till att en yrkesidentitet så småningom växer fram och blir starkare. 
Identiteten är en process som hela tiden förändras med nya erfarenheter (Svenningsson 
& Alvesson, 2003). Utbildningen hjälpte inte till att skapa en tydlig bild av yrket. Att 
det är i verkligheten bland andra personalvetare som yrkesidentiteten skapas kan också 
bero på att man som nyexaminerad kommer in i ett sällskap med personalvetare. Enligt 
den sociala identitetsteorin (Tajfel & Turner, 1994) tenderar personer att klassificera sig 
själva och andra till olika sociala kategorier eller grupper. När man då kommer in i ett 
arbetslag tillhör man en social grupp. Den nyexaminerade antar arbetsgruppens identitet 
i en anpassningsprocess för att säkra grupptillhörigheten. I och med detta kan man mäta 
sig med andra personer och man blir en i gruppen och man kommer att känna sig mer 
hemma i en yrkesgrupp. 

Förväntningarna intervjupersonerna hade innan de lämnade utbildningen stämde inte 
överrens med den verklighet de sedan kom ut till. Alla valde denna utbildning för att de 
skulle få arbeta med människor. Vissa av de intervjuade trodde utifrån utbildningen att 
de skulle arbeta för arbetstagarna och att hjälpa de anställda till bättre anställning. Dessa 
personer blev dock överraskade när det visade sig att arbetet istället handlade om att 
man ska arbeta ur ett arbetsgivarperspektiv. Tidigare undersökningar som gjorts visar 
att det verkar finnas en tydlig förvirring vad gäller vilken sida man står på, arbetstagaren 
eller arbetsgivaren (Lundmark, 1993). Arbetsuppgifterna fick en annan betydelse än vad 
de hade förväntat sig. Svenningsson och Alvesson (2003) menar dock att det är just i de 
mer specifika händelser och överraskningar som framtvingar en mer koncentrerad 
skapande av yrkesidentiteten. Överraskningen som kom i och med att man måste tänka 
annorlunda, från arbetstagarperspektiv till arbetsgivarperspektiv, gjorde att man fick en 
högre medvetenhet om sin yrkesidentitet. 

Yrket personalvetare har en väldigt luddig bild om sig som gör att många inte vet vad 
en personalvetare gör och vad som krävs av en i arbetslivet. För att få fram hur en 
personalvetare bör vara ställdes frågan vilka kvaliteter en personalvetare bör ha. Genom 
tydliga kvaliteter är det lättare att genom sin personlighet identifiera sig med yrket. 
Intervjupersonerna hade en gemensam uppfattning om hur en personalvetare bör vara då 
svaren många gånger beskrev samma kvaliteter. Det är då lättare att skapa identiteten 
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personalvetare då man delar uppfattning om vad medlemskapet i en grupp innebär 
(Tajfel & Turner, 1986). Intervjupersonerna har en stark vetskap och tro om vad man 
behöver för kvaliteter och formar därigenom en stark yrkesidentitet på grund av 
föreställningen om ens organisation formar styrkan på yrkesidentiteten. Vad en medlem 
tror är särskiljande för sin yrkesgrupp formar styrkan på sin yrkesidentitet (Dutton et al., 
1994). 

De intervjupersoner som jobbade inom den privata sektorn nämnde att det var viktigt att 
personalvetaren också bör tänka på affären. Det är viktigt att också personalvetarna ser 
till att de bidrar med deras kunskap för att organisationen ska nå sina uppsatta mål. 
Ekonomin har då en central betydelse. Det är viktigt att personalvetarna lär sig att prata 
business och genom att man tillägnar sig ett ekonomiskt språkbruk kan det ses som ett 
försök att öka statusen på yrkesgruppens kunskap. (Berglund, 2002). Personalvetare ses 
nog i allmänhetens ögon som några som inte kan tala det ekonomiska språket utan 
bidrar med den beteendeveteskapliga kunskapen i organisationen, det vill säga den 
flummiga och abstrakta delen. Dessa mänskliga aspekter måste ändå ses som viktiga. 
En organisation består av människor som är nödvändiga för att organisationen ska 
fungera. Personalvetarna ser till hela människan och understryker att humanism 
kompletterar ett ekonomiskt tänkande (Berglund, 2002).  

Intervjupersonernas arbetsuppgifter är att stödja chefer i olika personalrelaterade frågor. 
När deras kompetens använd av chefer hjälper det till att skapa en trygg yrkesroll. 
Genom sin trygga yrkesroll växer en stark yrkesidentitet fram. Författaren uppfattade 
som att intervjupersonerna hade starka personligheter och vet vad deras roll är och vad 
som hör till den rollen. De kan därmed dra gränser vad de ska göra på arbetet vilket 
ibland kan vara otydligt definierat.  

Många chefer ser personalvetarnas kompetens och vänder sig ofta till dem för 
konsultation. Alla chefer verkar dock inte se den kompetens personalvetarna sitter på. 
Chefers förståelse för yrket är ett huvudsakligt inslag för att personalvetarnas kunskap 
används fullt ut. Berglund (2002) menar att känslan av att inte räcka till är ett 
framträdande inslag i sammansättningen av personalvetarnas yrkesidentitet. 
Yrkesgruppen måste övertyga andra yrkesgrupper om vilka personalvetarna är och vad 
man kan göra för att tillföra organisationen. Detta stämmer överrens med 
intervjupersonernas åsikter om vissa chefers okunskap om vad personalvetaren tillför 
organisationen. De måste göra reklam för sin roll på arbetsplatsen för att andra ska 
kunna veta vad de kan tillföra organisationen. Detta i sig är enormt energikrävande och 
kan i viss mån försvaga deras yrkesidentitet. Det är lättare att identifiera sig med ett 
arbete om folk vet vad de gör (Dutton et al, 1994). Man måste i detta ha en stark känsla 
av att veta vad man själv kan bidra med för att våga stå upp för sig. Om man visar sig 
osäker i en situation kan detta bidra till att man gentemot andra försvagar sin position. 
När man bedömer en persons identitet bedömer man den persons beteende i en situation 
(Burke & Reitzer, 2000). Personalvetarna borde därför bli bättre på att marknadsföra 
sina tjänster, bättre på att kommunicera och tydliggöra den kunskap man besitter och 
det bidrag man som yrkesgrupp ger (Berglund, 2002). Intervjupersoner menar även dem 
så som Berglund, att det är upp till dem själva att få andra människor att förstå vad de 
kan hjälpa till med. Man måste armbåga sig fram för att visa varför de behövs. I detta 
kommer då yrkesgruppen gentemot andra få en mer legitim roll.  
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Att inte människor och främst då chefer inte vet vad personalvetare gör eller kan tillföra 
en organisation är ett problem. Personalvetarna har inte fått ett igenkännande som de 
borde få. Om man använder Goffmans (1959) scenen som en metafor har yrket 
personalvetare inte kommit fram till den främre scenen för att visa upp sig. Yrket står i 
kulisserna och det är bara en del som kan se dem. När chefer inte tillskriver 
personalvetare en viktig roll i organisationen påverkas personalvetarnas yrkesidentitet. 
När chefer inte vet vilken roll personalvetarna spelar och när dessa inte vänder sig till 
dem om problem har uppstått uppkommer en känsla av osäkerhet. Människan har en 
tendens att vara bekymrad över att inte bli accepterad av andra människor (Fiske et al., 
2002). Personalvetarnas identitet kan i och med detta försvagas För att utveckla en 
identitet är kommunikation mellan människor centralt (Mead, 1974). Genom att dessa 
chefer inte vet vad personalvetarna kan bidra till organisationen försvagas deras 
yrkesidentitet då ingen kommunikation mellan dessa sker. I detta är det då viktigt att 
man skapar en förståelse för varandra, att man kan förstå varandras olikheter (Fiske et 
al., 2002).  

Intervjupersonerna ger uttryck att människor i deras omgivning inte har någon bild av 
vad yrket personalvetare är för något. Den bristande bekräftelsen från andra beror på att 
yrket inte har bekräftat sig som ett ”riktigt” yrke. Bilden av hur andra ser personalvetare 
är en viktig del i identitetsskapandet (Dutton et al.; 1994, Fiske et al., 2002). Om andra 
människor inte kan sätta sig in i vad en personalvetare gör bidrar det till att identiteten 
kan försvagas då det krävs att man kan sätta in sig i den andres ställe för att bygga upp 
en identitet (Mead, 1974). Intervjupersonerna tycker att det kan vara jobbigt att andra 
människor i deras omgivning inte vet vad de gör men menar att det inte påverkar dem 
nämndvärt. Det kan dock kännas som om de måste försvara yrket och dess utövande. I 
möte med andra människor blir mina intervjupersoner tvungna att beskriva specifika 
arbetsuppgifter för att de ska bli bekräftade. De väljer att beskriva arbetsuppgifter så 
som rehabilitering och rekrytering för att andra människor snabbt ska få en bild av vad 
yrket kan innebära. Detta är dock endast en liten del av arbetsuppgifterna. Vi människor 
kan styra den bild vi vill att andra ska få av oss för att bevara sin självbild inför andra 
(Goffman, 1959). I och med att personalvetaren får problem när hon ska förmedla 
yrkets innehåll bidrar de inte med att producera en rättvis bild av yrket personalvetare. 
Genom att bryta ner arbetet i sådan liten del som rekrytering och rehabilitering får andra 
människor inte en bättre inblick i yrket.  

Intervjupersonerna menar att de väsentligaste är att de själva vet vad arbetet innebär och 
vad de har för värde inom organisationen. De upplever inte att människor utanför 
organisationen försvagar deras yrkesidentitet. Detta kan förklaras av att personalvetarna 
har en stark förankring i sitt arbete just för att de vet att de behövs på arbetsplatsen 
genom att det blir ofta fel hos de chefer som inte vänder sig till dem. De får ett bevis på 
att de behövs utan att andra behöver tala om för dem att de tillför något bra. Att 
personalvetarna har en stark tro på sig själva är mycket viktigt då människan har en 
tendens att kunna ändra sitt beteende bara genom att tänka annorlunda om deras 
anställning i organisationen (Dutton et al., 1994) Om andra människor påverkar dem 
genom att göra deras anställning mindre attraktiv kan detta påverka personalvetarnas 
yrkesidentitet.  

Sammanfattningsvis kan sägas att personalvetarna verkar ha hamnat i en motsägelsefull 
position. Fler och fler verkar se den kunskapen som personalvetare sitter på och 
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upplever dessa som viktiga för organisationen men samtidigt har personalvetarna svårt 
att komma fram som en berättigad yrkesgrupp. Det finns också en dissonans mellan vad 
folk i allmänhet tror om yrket och vad personalvetarna själva säger är deras 
arbetsuppgifter. Intervjupersonerna verkar dock ha skapat en stark yrkesidentitet genom 
att de vet sin roll inom organisationen och att de vet att deras kunskap är viktig.  

Allmän diskussion 

Intervju som metod är svårt och det kräver mycket av den som intervjuar. Författaren 
har som skrevs i metoden velat att intervjun skulle ske som ett samtal. I och med detta 
fick personalvetarnas åsikter styra intervjun. Intervjuaren kan ha missat att fylla alla 
relevanta aspekter av personalvetarnas yrkesidentitet i och med att intervjuaren har en 
alltför liten erfarenhet i intervjuteknik. Man har också försökt att inte ställa ledande 
frågor.  

Resultatet från den här studien utgår från de intervjuade personalvetarnas perspektiv och 
visar på hur dessa upplever personalvetaryrket. Detta kan ge ett tämligen begränsat 
perspektiv. I och med detta går man miste om hur personalvetare uppfattas av andra 
yrkesgrupper inom organisationen. Det hade varit intressant att se andra yrkesgruppers 
åsikter om exempelvis personalvetarnas roll inom organisationen. Det hade också varit 
intressant att höra hur dessa bedömer personalvetares arbete.  

I och med att ingen annan än författaren själv har varit med under denna process så 
finns det ett reliabilitetsproblem. Det har inte funnits någon annans bedömning av de 
kategorier man har valt i analysarbetet.  

Som det står i metoden eftersträvades variation vad gäller kön och om de arbetade inom 
den privata eller offentliga sektorn. Man lyckades dock få med endast en man i 
undersökningen. Troligtvis skulle inte att resultatet ha sett annorlunda ut då man inte 
såg några speciella olikheter mellan kvinnorna och mannen i undersökning.  

Under mötet med intervjupersonerna ställde några intervjupersoner inledningsvis många 
frågor kring ämnet. Man försökte försörja dem med den information de behövde men 
utan att säga för mycket för att inte påverka deras svar. Detta var en svår avvägning, 
intervjuaren kan i och med det ha påverkat intervjupersonerna till viss del.   

En viktig del i studien är utbildningens koppling till arbetslivet. Utifrån 
intervjupersonernas svar skulle en bättre samhörighet mellan utbildning och arbetsliv 
förbereda den studerande till en ökad medvetenhet om yrket. Detta i sin tur skulle leda 
till en större säkerhet när man träder in på arbetsmarknaden. 

Användbarheten i studien anses vara stor både för blivande personalvetare men också 
för utbildningen för personal och arbetsliv. I viss utsträckning stämmer undersökningen 
överrens med tidigare forskning. Däremot anses att det finns en användbarhet främst 
genom att utbildningen ska vara en förberedelse för den kommande yrkeskarriären och 
denna uppsats ger en inblick i hur utbildningen klarar av detta. Denna uppsats ger också 
en inblick i yrket och dess arbetsområden och kan göra att man som student är mer 
medveten om yrket när man sedan själv ska ut i arbetslivet. 
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