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ATTITYDER KRING PERSONALVETARPROGRAMMET HOS STUDENTER 

OCH YRKESVERKSAMMA FRÅN UMEÅ OCH STOCKHOLMS UNIVERSITET 

 
Malin Andersson, Johanna Bälter 

 

 

Personalvetarprogrammet är en bred beteendevetenskaplig utbildning 

som leder till yrken rörande personalfrågor. Syftet med studien var 

att studera attityder kring personalvetarutbildningen hos studenter 

och yrkesverksamma från Umeå och Stockholms universitet. En 

enkätundersökning genomfördes på totalt 67 deltagare där samtliga 

studerar eller har studerat vid Umeå respektive Stockholms 

universitet. Dels undersöktes huruvida det finns skillnader mellan två 

olika modeller av personalutbildningar (A- och P-modellen), samt 

om det finns skillnader mellan yrkesverksamma och studerande. 

Resultatet visar att det finns signifikanta skillnader mellan hur de 

olika undersökningsgrupperna upplever utbildningens innehåll.  

Studerande vid Umeå universitet är generellt nöjdare och upplever 

utbildningen som mer relevant än studerande vid Stockholms 

universitet. Yrkesverksamma från de båda universiteten visar mindre 

skillnader i den generella upplevda relevansen. Undersökningen 

öppnar upp för vidare diskussioner kring hur utbildningen bör 

utformas. Resultatet diskuteras bland annat i termer av kognitiv 

dissonansteori och utifrån tidigare forskning om yrkesidentitet.  

 

 

Hos allmänheten ses personalvetarens yrkesroll ofta som oklar och svårdefinierad. 

Vilka arbetsuppgifter har en personalvetare och vilka kunskaper förväntas av denne? 

Det råder även en viss oklarhet hos arbetsgivare och hos personalvetarna själva kring 

yrkesrollen och dess innebörd (Berglund, 2002; Sundman, 2008). I dag finns det ett 

flertal akademiska utbildningsprogram där alla leder till en personalvetarexamen, men 

där det finns markanta skillnader i kursinnehållet och utbildningens betoning på 

antingen teoretiskt eller praktiskt innehåll.  Det är därför viktigt att tydliggöra dessa 

skillnader mellan utbildningarna och om det finns några skillnader i hur de förbereder 

studenterna inför arbetslivet. Frågor som ofta uppkommer kring 

personalvetarutbildningen i allmänhet är huruvida utbildningen bör bli mera 

yrkesinriktad för att bättre förbereda inför yrkesrollen, eller om den teoretiska bredden 

är väsentlig för att på bästa sätt förbereda inför den komplexa arbetsmarknaden som 

väntar. I denna uppsats undersöks hur utbildningen upplevs av studenterna samt 

yrkesverksamma personalvetare som studerat vid två olika lärosäten med skilda 

tyngdpunkter och kursinnehåll.  

 

Personalyrket genom tiderna 

Personaladministration har funnits så länge som arbete bedrivits i organiserad form. Till 

en början hade arbetsgivaren all makt, vilket stöddes av lagstiftningen och av kyrkan. 

Även när industrisamhället växte fram präglades arbetets organisation och ledning 

fortfarande av bondesamhället. Det var först senare, en bit in på 1900-talet som de 

växande företagen började känna ansvar för sina arbetstagare. Människor anställdes för 
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att arbeta med personalfrågor, vilket innebar arbetsuppgifter som att planera personal 

och följa deras utveckling, ha ansvaret över sjukvården på arbetsplatsen samt utbilda 

personalen för att uppnå de mål som organisationen önskade. Denna personalsociala del 

av personalarbetet växte fram i början av 1900-talet, medan arbetsuppgifter inriktade på 

effektivitet, rekrytering och administration växte fram efter andra världskriget. Dessa 

två delar av personalarbetet var till en början åtskilda, men togs in under samma tak från 

1970-talet. En helhetssyn började sprida sig där människornas värde för företaget blev 

tydligare (Granberg, 2003).  

 

Från mitten av 1900-talet fram tills idag har benämningen av personer som arbetar med 

personalfrågor varierat stort trots att arbetsuppgifterna sett väldigt lika ut. Några av 

dessa benämningar är kurator, personalkonsulent, personalman, personalassistent osv. 

Idag tycks titeln personalvetare vara vedertagen för dem som gått något av de 

utbildningsprogrammen med inriktning mot personalarbete. Samtidigt som 

personalarbetet har blivit en allt mer vedertagen roll i arbetslivet har också utvecklingen 

i omvärlden gjort att de uppgifter som personalvetaren ställs inför kan variera mycket, 

både över tid och mellan olika organisationer. Företag och organisationer ser olika ut, 

och de möts av en ständigt föränderlig omvärld där förutsättningarna ständigt ändras. 

Exempelvis kan det för en organisation vara rekrytering av ny personal som är det 

primära i personalarbetet, medan en annan organisation har förbättring av arbetsmiljön 

som sitt största fokus. Att ge en generell beskrivning av hur en personalavdelning 

arbetar och är organiserad är inte möjligt då variationen är mycket stor (Granberg, 

2003).  

 

Yrkesidentitet och Akademisk identitet 

Yrkesidentitet kan beskrivas som en samhörighet mellan individen, yrket och 

yrkesrollen. Att uppleva en yrkesidentitet innebär att yrket och yrkesrollen blir till ett 

personligt införlivande, vilket skapar en samstämmighet mellan individens identitet och 

yrkesroll (Aurell, 2001). Enligt Berglund (2002) finns det idag en känsla av frustration 

och otillräcklighet bland personalvetare, då de upplever att det är svårt att nå ut med sin 

kompetens i organisationer. Han menar att personalvetare ofta upplever en kriticism och 

ett ifrågasättande av deras faktiska kompetens och professionella status från 

omgivningen. Vidare skriver Berglund att personalvetare upplever en yrkesidentitet 

men att den präglas av självkritik på grund av den ständiga pressen från omgivningen. 

Denna självkritik som personalvetare upplever leder till en känsla av otillräcklighet. 

 

I likhet med Berglund skriver Sundman (2008) i sin kvalitativa studie ” Personalvetares 

yrkesroll och yrkesidentitet” om att studenter och folk i allmänhet saknar en tydlig bild 

av vad personalvetaryrket innebär. Vidare skriver hon om hur viktigt det är att 

personalvetares yrkesroll är tydlig och etablerad inom organisationer. Sundman betonar 

att personalvetarens yrkesroll har förändrats mycket under de senaste åren. 

Personalområdet växer i takt med samhällsutvecklingen och innefattar idag fler 

arbetsområden än tidigare, vilket innebär mera ansvar som kräver en bred kompetens. 

Samtidigt som området växer finns det fortfarande en skepticism hos allmänheten till 

personalvetarens yrkeskompetens, vilket gör det svårt att etablera sig på 

arbetsmarknaden. Till skillnad från Berglund menar Sundman att detta inte påverkar 

personalvetarens yrkesidentitet då rollen som personalvetare ändå anses viktig i 

organisationer.   
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Holander och Landström (2005) skriver i sin uppsats om personalvetarens upplevda 

yrkesidentitet. Studien visar att avsaknad av bekräftelse från omgivningen försvårar 

identifiering av yrkesrollen. De kommer även fram till att varken yrkesverksamma 

personalvetare eller studenter har en tydlig bild av vad personalvetaryrket innebär. 

Holander & Landström upplever att yrkesverksamma personalvetare har lätt att beskriva 

sin yrkesroll men svårare att reflektera över sin yrkesidentitet. Slutsatsen i studien var 

att många kände en starkare samhörighet med organisationen än med själva yrket. Även 

Granberg (2003) diskuterar varför många personalvetare har svårt med sin 

yrkesidentitet. Han menar att det framförallt är de personalvetare som arbetar med den 

personalsociala delen (exempelvis utbildare, personalkonsulter mm) som har svårt att 

uppleva en säkerhet i sin yrkesidentitet. Många anställda i organisationen är någorlunda 

insatta i personalfrågor, detta påverkar personalvetarens yrkesidentitet genom 

ifrågasättande vilket medför att det blir svårt att se honom eller henne som en expert i 

området. Ett annat skäl till svårigheterna med yrkesidentitet menar han kan vara 

företagsledningens syn på personalvetare. Ledningen ser alla områden i företaget som 

ett bidragande medel för att uppnå företagets övergripande mål (framför allt lönsamhet). 

Här menar Granberg att personalvetaren ser personalfrågorna som ett eget mål och inte 

bara som ett medel för att uppnå företagets mål. Det blir då svårt för personalvetaren att 

kommunicera med ledningen som inte förstår personalavdelningens syn på 

målsättningen, vilket resulterar i att personalvetaren uppfattas som naiv och oförstående 

för företagets bästa. Detta i sin tur ger personalvetaren en lägre status som gör att 

yrkesrollen blir otydlig och försämrar yrkesidentiteten. 

  

Enligt Holmes (1999) har synen på akademiker förändrats under de senaste årtiondena. 

Förr betraktades akademiker med en självklar status, att vara akademiker innebar att 

tillhöra samhällets topp vilket var en mycket eftertraktad profil på arbetsmarknaden. 

Vidare menar Holmes att en akademisk utbildning är av stor betydelse för individens 

personliga identitetsutveckling. Han menar att identiteten formas i det sociala kontext 

som studenter befinner sig i, samspelet mellan miljön samt individens förväntningar och 

förutsättningar. Utbildningen ger individen ett självförtroende och bygger upp en 

”yrkesidentitet” som hjälper individen att avgöra vilka framtida arbetsmöjligheter som 

finns. Idag är denna ”akademikeridentitet” inte lika självklar för att arbetsmarknaden 

ständigt utvecklas och förändras, vilket gör det svårt för individen att förutse sin egen 

roll på arbetsmarknaden. Enligt Holden och Jameson (2000) finns det idag en stor oro 

hos akademiker när det gäller den kommande rollen på arbetsmarknaden. Relationen 

mellan en examen, arbetsledare och akademisk identitet är mycket komplex. Det finns 

svårigheter för akademiker att uppleva och införliva en yrkesidentitet då det finns 

bristande kunskap och skepticism från arbetsgivarna kring vad en akademiker innehar 

för kunskap.  

 

Diskrepansen mellan nyutbildades kompetens och arbetets krav 

Kompetensbegreppet är ett komplext och svårdefinierat begrepp. Ellström (1992) 

definierar begreppet kompetens som en individs möjliga förmåga att handla i relation 

till en viss uppgift eller en specifik situation. Han menar att kompetens tillsammans med 

kvalifikation är en del i yrkeskunnandet, där exempelvis individens kognitiva, 

personliga och sociala förmåga tillsammans med förväntad kunskap från arbetsgivaren 

utgör yrkeskunnandet. Enligt Granberg (2003) är begreppet kompetens uppbyggt av tre 

komponenter; kunskap, vilja och tillfälle. Grunden eller förutsättningen för kompetens 
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handlar om att ha kunskap inom sitt arbetsområde. Men kunskapen uttrycks inte av sig 

själv utan det krävs också en vilja att använda sig av sin kunskap samt att ett tillfälle 

skapas så att sammanhanget mellan kunskap och vilja används på rätt sätt.   

 

Holander och Landström (2005) kom i sin uppsats fram till att personalvetarnas 

upplevelse kring den kompetens som arbetslivet krävde inte stämde överens med 

utbildningens innehåll. Utbildningens betoning på beteendevetenskapliga ämnena var 

inte i enlighet med arbetslivets inriktning på ekonomi och arbetsrätt. Till skillnad från 

Holander och Landström skriver Balog och Teir (2005) i sin uppsats om kompetenskrav 

på personalspecialister, att över 80% av tidigare personalvetarstudenter anser att de har 

tillräcklig eller mer än tillräcklig kompetens i förhållande till sina arbetsuppgifter. 

Däremot visade studien att majoriteten önskade att utbildningen innehöll mer praktiska 

inslag som ett komplement till teorin under utbildningens gång. Balog och Teirs visar 

även att det finns ett mönster angående arbetsgivarens inställning till att anställa 

nyexaminerade personalvetare. Mindre företag (färre än 20 anställda) visar en tendens 

till att det inte anses vara möjligt att anställa personalvetare utan arbetslivserfarenhet (ca 

2-3 år) från personalområdet. Studien visade däremot att större företag (fler än 20 

anställda) inte alltid kräver arbetslivserfarenhet. Enligt Bolog och Teir beror detta 

troligtvis på företagets resurser så som tid och pengar. Slutsatsen var att arbetsgivarna 

anser att nyutexaminerade personalvetare är alltför mycket teoretiker och saknar den 

praktiska färdigheten som arbetsgivarna kräver. Vidare menar de att diskrepansen 

mellan personalvetarutbildningens mål och arbetsgivarnas krav sätter den 

nyutexaminerade personalvetaren i en svår sits vilket gör det svårt för dem att etablera 

sig på arbetsmarknaden. Balog och Teir säger att detta kan leda till att många 

nyutexaminerade blir tvungna att ta ett första arbete som de egentligen är 

överkvalificerade för.  

 

Personalvetarens yrkesroll 

Berglund (2002) menar att det är viktigt att tydliggöra personalvetaryrkets arbetsroll. 

Personalrelaterade arbetsuppgifter bör inneha en otvivelaktig status och en tydlig och 

klargjord yrkesrelevans inom ett företag. Många personalvetare har hög teoretisk 

kunskap, men det finns en kollektiv oförmåga hos personalvetare att omsätta dessa 

kunskaper i praktiken menar Berglund. Det är därför viktigt att som personalvetare ta 

för sig och inte bara sätta en titel på en utbildningskompetens, utan att faktiskt visa den i 

arbetslivet. Berglund anser att det är personalvetarens ansvar att förmedla sin 

kompetens och sina kunskaper ut till organisationer. För att personalvetare ska kunna 

förmedla sin yrkesroll förutsätts att de själva har en kunskap och uppfattning kring vad 

det framtida arbetslivet kan innebära. 

 

Löfgren Martinsson (2008) skriver i sin avhandling om personalvetares 

professionalisering och anställningsbarhet att det är svårt att definiera vilka 

kompetenser en personalvetare behöver ha inför kommande arbetsliv. Vidare menar 

Löfgren Martinsson att personalvetaryrket ständigt förändras och att utbildningen 

endast är en ledsaga för arbetet inom personalområdet. Därmed anser Löfgren 

Martinsson att utbildningen ligger till grund för den kompetens som yrket kräver och 

det är individens förhållningssätt till utbildningen som påverkar vilken kompetens som 

kommer till uttryck. Utbildningen är på så sätt viktig för att hjälpa studenter till att 

utveckla högre förståelse och lära sig att på ett kritiskt sätt reflektera över omgivningen 
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samt sitt eget förhållningssätt till arbetslivet. Löfgren Martinsson lyfter fram en 

reflektion ur en bok av Margareta Damm (1993, refererad i Löfgren Martinsson, 2008) 

som liknar hennes egen syn och erfarenhet av utbildningen och arbetslivet; 

 

”Jag föll för de flesta trender och trodde varje gång att jag hittat vad personalarbete 

verkligen var. Jag fattade inte att jag måste bilda mig en egen uppfattning och att det var 

jag själv som avgjorde vad det blev av personalarbetet” (Damm, 1993, s. 1, refererad i 

Löfgren Martinsson, 2008). 

 

Till en början var Löfgren Martinsson (2008) kritisk till utformningen av 

personalvetarutbildningen, då hon ifrågasatte om utbildningen medförde någon 

professionalisering och anställningsbarhet. Under avhandlingens gång förändrades 

hennes kritiska syn på utbildningens utformning då det blev tydligt hur komplext 

personalarbetet är. Hon menar att den bredd som programmet idag har är en 

nödvändighet för studenterna då den öppnar upp för personlig utveckling. Detta 

eftersom att samhället idag är i ständig utveckling vilket ställer höga krav på att 

personalvetaren har en bred kunskapsbas. En mera specificerad utbildning som talar om 

vad en personalvetare bör arbeta med hindrar därför den personliga utvecklingen och 

den breda kunskapsbasen vilket enligt Löfgren Martinsson på sikt skulle kunna 

begränsa arbetsmöjligheterna.  

 

Personalvetarprogrammet vid Umeå och Stockholms universitet  

Personalvetarprogrammet är en beteendevetenskaplig utbildning som syftar att leda till 

kompetens och förberedande kunskaper för arbete rörande personalfrågor, 

organisations- och arbetsförhållanden inom både företag, förvaltningar, utbildnings- och 

konsultorganisationer. Personalvetarprogrammet vid Stockholms universitet består av 

ett beteendevetenskapligt basår där studenterna introduceras i beteendeämnena 

psykologi, sociologi och pedagogik. Efter detta grundläggande basår följer en termin 

med företagsekonomi och sedan en termin med juridik och personalarbete. Det tredje 

året väljer studenten huvudämne; psykologi, sociologi eller pedagogik vilket blir 

kandidatexamens inriktning. Umeå universitets utbildning har ett liknande kursinnehåll 

där tyngdpunkten ligger på beteendevetenskapliga ämnen, däremot är kurserna 

programspecifika med inriktning mot personalarbetslivsfrågor. Flertalet kurser innehar 

arbetslivsanknytning såsom projektarbeten, praktik och självständiga arbeten i relation 

till olika företag och organisationer. Till skillnad från Stockholms universitet ges inte 

möjlighet att välja inriktning vid sista året, däremot kan studenterna välja sociologisk 

eller pedagogisk inriktning på sitt examensarbete.  

 

Enligt utvärderingen av personal och arbetslivsprogrammen vid svenska universitet och 

högskolor (Högskoleverket, 2004) finns det ett antal variationer av innehållet i 

personalvetarprogrammen. Främst beskrivs två huvudinriktningar, där den ena sägs 

följa en så kallad A-modell och den andra en så kallad P-modell. A-modellen är mer 

ämnesfokuserad och teoristyrd medan P-modellen är speciellt anpassad till personal och 

arbetslivsområdet vilket innebär att teori och praktik förenas. Personalvetarprogrammet 

vid Stockholms universitet är enligt Högskoleverket utformad efter A-modellen och 

Umeå universitet efter en så kallad P-modell.  
 

Stockholm och Umeå universitet beskriver vad kommande arbetsliv kan komma att 
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innebära för arbetsuppgifter. Nedan framhålls deras definitioner. 

 

Stockholms universitet 

Studieprogrammet ger generell kompetens för beteendevetenskapligt arbete med 

personal, organisations- och utvecklingsfrågor i näringsliv och organisationer. 

Efter genomgången utbildning finns ett brett fält med arbetsuppgifter som rör 

personalfrågor, organisations- och arbetsförhållanden inom både företag, 

förvaltningar, utbildnings- och konsultorganisationer. Det kan röra sig om 

personalplanering, personal- och organisationsutveckling, kompetensutveckling, 

ledarskap och samarbete, arbetsmiljöarbete i vid bemärkelse samt förhandlings- 

och utredningsverksamhet liksom information och utbildning. Andra tänkbara 

arbetsuppgifter är arbetsmarknads- och utbildningspolitik, utredningsverksamhet 

och utvärderingsuppdrag (Arbetsliv, 2008. Besökt 14 dec -09 på 

www.pao.su.se/arbetsliv.html).  

 

Umeå universitet 

Efter utbildningen kan du arbeta med personal- och arbetslivsfrågor både inom 

näringsliv och offentlig förvaltning, samt inom löntagar- och 

arbetsgivarorganisationer. Utbildningen ger kompetens för utredning av arbete 

med personalfrågor i vid mening: rekrytering, personalplanering, 

personalekonomi, förhandlings- och belöningsfrågor, utbildning, och lärande, 

fysisk och psykosocial arbetsmiljö, jämställdhet, mångfald och likabehandling, 

rehabilitering och personalavveckling, omvärldsanalys och ledningsutveckling 

(Personalvetarprogrammet, 2009. Besökt 14 dec -09 på 

www.pedag.umu.se/utbildning/personalvet/omprogrammet/index.html).  

 

Arbetsförmedlingen (2009) ger sin definition på vad personalarbete kan innebära för 

arbetsuppgifter vilka bl a är att: utreda personalbehovet i företaget, planera och 

genomföra introduktion för nyanställd personal, ge råd och hjälp i sjuk- och hälsofrågor 

ofta i samarbete företagshälsovården, planera kompetensutveckling och delta eller 

representera arbetsgivaren vid förhandlingar.  

 

Avsikten med att tydliggöra dessa definitioner av personalvetaryrkets tänkta 

arbetsuppgifter och utbildningens syfte är att utifrån dessa ifrågasätta huruvida 

beskrivningarna upplevs och appliceras under utbildningen. Upplevs dessa framtida 

arbetsuppgifter som konkretiserade och tydliggjorda under utbildningens gång och 

upplever studenter att de i slutskedet av sin utbildning besitter den kompetens som 

framtida yrken kommer att kräva? Eftersom personalvetarutbildningarna i landet skiljer 

sig från varandra, är det ännu viktigare för varje högskola/universitet att tydliggöra 

syftet och målen med varje enskild utbildning. Högskoleverket (2004) betonar i 

rapporten Utvärdering av personal- och arbetslivsprogrammen vid svenska universitet 

och högskolor följande: 

 

”Högskoleverket vill här instämma i bedömargruppens rekommendation om att 

lärosätena ser över programmens namn så att de ger en rättvisande uppfattning om dess 

innehåll och syfte”(sid. 10). 

Kognitiv Dissonansteori 

Vid en undersökning kring attityder är det viktigt att ha i åtanke att attityder kan 

http://www.pao.su.se/arbetsliv.html
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påverkas av många olika faktorer, en av dessa är den kognitiva dissonansen. När en 

handling och en tanke inte stämmer överens uppstår ett psykologiskt obehag som kallas 

kognitiv dissonans. Detta obehag är ett tillstånd som människan vill reducera för att 

uppnå harmoni. Dissonansen blir på så sätt en motivationsfaktor för människan 

eftersom harmoni infinner sig när handling och tanke är förenade. När dissonans 

upplevs reduceras detta tillstånd instinktivt genom att aktivt undvika situationer och 

information som skulle kunna höja dissonansen (Festinger, 1957). 

 

Kognitiv dissonans uppstår när människan ställs inför en ny händelse eller ny 

information som inte samstämmer med individens tidigare kunskaper, åsikter, eller 

beteende, vilket leder till en reducerad känsla av kontroll över situationen. När en åsikt 

måste ta form eller att beslut måste fattas är dissonansen nästan oundviklig mellan 

beslutet och handlingen. Kognitiv dissonans reduceras genom att beteendet alternativt 

tanken/kunskapen ändras. Antingen ändrar människan sitt beteende så att det blir 

konsistent med kognitionen. Exempelvis om en students förväntningar på sin utbildning 

inte stämmer med verkligheten bör studenten avbryta utbildningen för att uppnå 

harmoni. Eller så ändrar individen sin tanke/kunskap genom att studenten exempelvis 

måste börja tro på sin utbildning och att den kanske faktiskt uppfyller dennes 

förväntningar. Studenten uppnår då en harmoni mellan vetskapen och handlingen 

genom att bestämma sig för att utbildningen är bra och att han/hon tänker slutföra 

utbildningen (Festinger, 1957). 

 

Festinger menar att det inte är så enkelt att reducera dissonansen genom att förändra sitt 

beteende eller sin kunskap. Människan har en tendens att hålla fast vid sina värderingar 

och beteenden vilket gör det svårt att undvika dissonans. Detta gäller särskilt situationer 

som innebär någon större form av förlust eller risk, vilket resulterar i att många ständigt 

söker andra förklaringar för att kunna rättfärdiga sitt beteende. Detta innebär att om 

dissonansen väl uppstår kanske den många gånger har kommit för att stanna. Alla val en 

människa ställs inför har positiva alternativt negativa sidor vilket gör det svårt när valen 

blir för många. När beslutet väl är taget kommer individen att rättfärdiga sitt val genom 

att värdera det valda alternativet som ännu mera positivt i förhållande till de övriga 

alternativen. Genom rättfärdigandet reduceras dissonansen och det valda alternativet 

upplevs som det rätta (Festinger, 1957).  

 

 

S y f t e 

 

Syftet med föreliggande studie är att studera attityder kring personalvetarutbildningen 

hos studenter och yrkesverksamma från Umeå och Stockholms universitet.  

 

Frågeställningar 

- Ger personalvetarutbildningen en tydlig yrkesroll och yrkesidentitet? 

- Skiljer sig upplevelsen av utbildningen för studenter och yrkesverksamma? 

-  Hur påverkas undersökningsdeltagarnas attityder beroende på 

utbildningsmodell? 
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M e t o d 

 

Undersökningsdeltagare 

Samtliga deltagare är eller har varit studenter på personalvetarprogrammet vid Umeå 

respektive Stockholms universitet. Undersökningen bestod av fyra grupper, sista års 

studerande vid respektive universitet samt yrkesverksamma personalvetare som studerat 

vid de olika universiteten. För att komma åt kontaktuppgifter till de studerande och de 

idag yrkesverksamma personalvetarna kontaktades studievägledare för respektive 

universitet. Samtliga deltagare kontaktades sedan via e-post där information samt 

bifogad länk till enkäten skickades ut. I försättsbladet gavs information om att studien 

var frivillig samt att allt material skulle komma att behandlas enligt de etiska 

forskningsreglerna. Enkäten skickades ut till 123 personer varav 67 deltog i samtlig 

databearbetning och analys. Av deltagarna var 45 studerande, 25 från Stockholms 

universitet och 20 från Umeå universitet. Av de yrkesverksamma var 13 från 

Stockholms universitet samt 9 från Umeå universitet, vilket innebar ett bortfall på 56 

personer. Av de 67 undersökningsdeltagarna var 53 kvinnor och 14 män.   

  

Material 

En enkät med 26 frågor användes för insamlande av data. Enkäten bestod av ett 

försättsblad, några inledande bakgrundsfrågor samt fem uppdelade 

undersökningsområden. Försättsbladet informerade deltagarna om studiens syfte, 

enkätens uppbyggnad, att all information behandlas enligt de etiska forskningsreglerna 

samt kontaktuppgifter till författarna. Den inledande bakgrundsdelen innehöll frågor om 

deltagarnas kön, födelseår samt utbildningsinriktning. Första undersökningsområdet 

behandlade frågor om innehåll och yrkesrelevans. Andra delen innehöll frågor om 

kurser och specifikt innehåll. Den tredje fokuserade på praktiska inslag. Den fjärde 

behandlade yrkesidentitet som sedan följdes av en avslutande del.  

 

Enkäten utformades av författarna. Innan den slutliga versionen av enkäten upprättades, 

testades den i en pilotstudie på personalvetarstudenter vid termin fem på Stockholms 

Universitet. I pilotstudien gavs möjlighet för studenterna att lämna kommentarer om 

enkätens frågor, utformning och innehåll, detta bidrog till revideringar och tips inför 

denna enkät. Den nya enkäten har sedan testats och reviderats ett flertal gånger innan 

den slutgiltiga versionen fastställdes. Detta för att se om alla frågor var tydliga, 

relevanta och täckande av undersökningsområdet. De färdiga enkäterna omvandlades 

sedan till en elektronisk version via Google Dokument, för att på ett smidigt sätt kunna 

skickas ut till deltagarna som fanns i såväl Umeå som Stockholm.  

 

Enkätfrågornas svarsalternativ utformades med en sjugradig skattningsskala vilket gav 

större utrymme att uttrycka sina åsikter. Enkäten innehöll frågor och påståenden där 

undersökningsdeltagarna fick skatta deras upplevelse på en skala mellan 1 och 7. Efter 

varje undersökningsområde ställdes en öppen fråga vilket gav en möjlighet för 

undersökningsdeltagarna att uttrycka och tydliggöra sina upplevelser och åsikter. För att 

ta del av hela enkäten, se appendix 1.  

 

Procedur 

Undersökningsdeltagarna fick ett e-postmeddelande med information om studien. I 

meddelandet beskrevs syftet med studien samt information och kontaktuppgifter till 
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författarna. I meddelandet bifogades även en länk till den elektroniska enkäten. Första 

sidan på enkäten gav information om enkätens uppbyggnad (antal frågor och sidor) samt 

tillvägagångssätt för hur enkäten skulle besvaras. Efter deltagarna besvarat enkäten 

skickades svaren till ett dokument som sparade all information. Då enkäten var anonym 

skickades påminnelser ut till samtliga deltagare. Enkäten skickades ut tre gånger för att 

minska bortfallet i studien.  

  

Databearbetning 

Data samlades in och sammanställdes i ett vedertaget statistikprogram. Därefter 

genomfördes en envägs MANOVA för att se om det fanns signifikanta skillnader i 

frågorna mellan de olika grupperna (totalt fyra grupper; studenter och yrkesaktiva vid 

två universitet). Post Hoc test med Scheffé genomfördes för att se mellan vilka grupper 

det fanns signifikanta skillnader. De öppna frågorna i enkäten bearbetades genom att 

noggrant läsa igenom, sammanfatta och plocka ut citat med stor relevans för 

undersökningens syfte. Endast ett antal frågor redovisas i arbetet, för att ta del av alla 

öppna frågor och dess svar se appendix 2.  

 

 

R e s u l t a t 

 

Kvantitativa data 

För att undersöka attityder kring utbildningarna vid Umeå och Stockholms universitet 

genomfördes en envägs MANOVA. Även ett Post Hoc test med Scheffé genomfördes 

för att se mellan vilka grupper det fanns signifikanta skillnader. Resultatet visade att det 

fanns signifikanta skillnader mellan hur studenterna vid de olika universiteten och de 

yrkesverksamma personalvetarna upplevde utbildningen. I figur 1 och 2 redovisas 

deskriptiv data i form av medelvärden. De frågor som redovisas är endast de frågor som 

visat på signifikanta skillnader mellan minst två av grupperna. I appendix 1 kan hela 

frågan utläsas och i appendix 2 finns även en tabell över standardavvikelser, 

medelvärden och totalmedelvärden.  
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Figur 1 och 2. Medelvärden för upplevelser av enkätfrågor från Stud SU (n=25), Stud 

UMU (n=20), Arb SU (n=9), Arb UMU (n=13). 
 

Universitetets definition 

Det fanns en signifikant skillnad mellan hur grupperna upplever att universitets 

definition av utbildningen stämde överens med dennes förväntningar (F(3,63) = 5.49, p < 

0,05). Post Hoc test med Scheffé visade att studerande vid Umeå universitet (M=5.80) 

upplever att förväntningarna på utbildningen stämmer bättre överens med universitetets 

definition än arbetande från Umeå universitet (M=4.46) samt arbetande från 
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Stockholms universitet (M=5.28). 

 

Framtida yrkesroll 

Det fanns även en signifikant skillnad mellan hur grupperna upplever kännedomen 

kring vad den framtida yrkesrollen kommer att innebära (F(3.63) = 8.34 p < 0.05). Här 

visade Scheffé att studerande vid Umeå universitet (M=5.85) upplever högre kännedom 

än arbetande från Umeå universitet (M=4.38) och arbetande från Stockholms universitet 

(M=3.44). Även Studerande vid Stockholms universitet (M=5.08) upplever högre 

kännedom än arbetande från Stockholms universitet (M=3.44).  

 

Tydliggörande av yrkesrollen 

Ytterligare en signifikant skillnad upptäcktes mellan hur grupperna uppfattade 

utbildningens tydliggörande av vad personalvetaryrket skulle komma att innebära 

(F(3,63)= 7.84 p<0.05). Scheffé visade att studerande vid Umeå universitet (M=5.60) 

upplever ett högre tydliggörande än studerande vid Stockholms universitet (M=4.16) 

samt arbetande från Stockholms universitet (M=3.00). 

 

Utbildningens relevans 

Även upplevelsen av utbildningens relevans i förhållande till framtida arbetsuppgifter 

visade på signifikanta skillnader mellan grupperna (F(3,63)= 5,70 p<0.05). Scheffé visade 

att studerande vid Umeå universitet (M=5.75) upplever högre relevans än studerande 

vid Stockholms universitet (M=4.20) samt arbetande från Umeå universitet (M=3.85). 

 

Förväntningar 

Angående om utbildningen motsvarat deras förväntningar visar även det en skillnad 

mellan grupperna då F(3,63)= 6.16 p<0.05). Scheffé visar att Studerande vid Umeå 

universitet (M=5.80) upplever högre samstämmighet mellan förväntningarna och 

utbildningens innehåll än studerande vid Stockholms universitet (M=4.56) samt 

arbetande från Umeå universitet (M=4.08). 

 

”Röd tråd” 

När det gäller huruvida deltagarna upplever att utbildningen innehåller en ”röd tråd” 

visas en skillnad mellan grupperna F(3,63)= 4.13 p<0.05). Scheffé visar att studerande 

vid Umeå universitet (M=5.70) upplever en tydligare ”röd tråd” mellan de olika 

momenten i utbildningen än studerande vid Stockholms universitet (M=4.36).  

 

Riktade kurser 

Huruvida deltagarna anser att majoriteten av kurserna varit tydligt riktade mot 

personalvetaryrket upptäcktes även där en skillnad mellan grupperna F(3,63)= 15.51 p 

<0.05). Scheffé visar att studerande vid Umeå universitet (M=5.75) anser i högre grad 

att majoriteten av kurserna varit riktade än studerande vid Stockholms universitet 

(M=3.12) samt arbetande från Stockholms universitet (M=2.89) och arbetande från 

Umeå universitet (M=3.92). 

 

Praktiska inslag 

Det fanns även en skillnad mellan grupperna när det gällde uppfattningen av huruvida 

utbildningen innehåller en lagom nivå av praktiska inslag F(3,63)= 10.73 p <0.05). 

Scheffé visar att studerande vid Umeå universitet (M=5.00) upplever till större del att 
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utbildningen innehåller lagom nivå än studerande vid Stockholms universitet (M=2.44) 

samt arbetande från Stockholms universitet (M=1.78).  

 

Självsäkerhet kring yrkesrollen 

Även en signifikant skillnad hittades mellan huruvida deltagarna upplever att 

utbildningen givit dem en självsäkerhet kring kommande yrkesrollen F(3,63)= 10.08 

p<0.05). Scheffé visar att studerande vid Umeå universitet (M=5.40) upplever till högre 

grad att utbildningen givit dem en självsäkerhet än studerande vid Stockholms 

universitet (M=3.76), arbetande från Stockholms universitet (M=2.78) samt arbetande 

från Umeå universitet (M=4.00). 

 

Yrkesidentitet 

En skillnad hittades även mellan hur grupperna upplever att utbildningen givit dem en 

yrkesidentitet F(3,63)= 4.65 p<0.05). Scheffé visar att studerande vid Umeå universitet 

(M=5.45) upplever att utbildningen givit dem en tydligare yrkesidentitet än studerande 

vid Stockholms universitet (M=4.00). 

 

Betydelsen av arbetslivserfarenhet 

Det finns även en skillnad mellan hur grupperna uppfattar betydelsen av 

arbetslivserfarenhet innan påbörjad utbildning för att kunna tillgodogöra sig 

utbildningens innehåll F(3,63)= 3.61 p< 0.05). Scheffé visar att studerande vid Umeå 

universitet (M=6.75) upplever större betydelse av arbetslivserfarenheten än arbetande 

från Stockholms universitet (M=5.44).  

 

Utbildningen i sin helhet 

Det visades även en skillnad mellan hur nöjda grupperna är med utbildningen i sin 

helhet F(3,63)= 7.80 p<0.05). Scheffé visar att studerande vid Umeå universitet 

(M=6.10) är nöjdare med utbildningen än studerande vid Stockholms universitet 

(M=4.96) samt arbetande från Umeå universitet (M=5.00). 

 

Kvalitativ data 

Nedan redovisas några enskilda kommentarer som undersökningsdeltagarna 

presenterade i de öppna frågorna av enkäten. Detta för att lyfta fram och tydliggöra 

synpunkter av upplevelsen kring vad utbildningen bidrar/bidragit till. Endast de öppna 

frågorna som är av stor relevans för denna studies frågeställning redovisas nedan. För 

att ta del av samtliga kommentarer se appendix 3.   

 

Utbildningens relevans inför kommande arbetsliv 

Eftersom personalvetarutbildningen är en bred teoretisk utbildning fanns en nyfikenhet 

för hur både studenterna och de yrkesverksamma upplever utbildningens relevans inför 

arbetslivet. Många av studenterna anser att de fått en beteendevetenskaplig grund att stå 

på men att de känt en osäkerhet kring sin yrkesroll då det finns många olika 

arbetsuppgifter som personalvetare kan komma att arbeta med. Från studenterna i 

Stockholm upplevdes många delar i studieplanen relevant men det finns en önskan om 

att tydliggöra personalvetaryrket under utbildningens gång i form av pratiska inslag. De 

undersökningsdeltagare som tagit examen och är yrkesverksamma beskriver hur de 

upplevde en oro och osäkerhet kring deras kompetens och yrkesroll under utbildningen. 

Denna osäkerhet förändrades när de kom ut i arbetslivet där deras kunskaper visade sig 
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och de förstod vad de faktiskt lärt sig under utbildningen. Nedan visas några synpunkter 

från undersökningsdeltagarna.  

 

Jag tycker att utbildningen har tillfört ytkunskap inom flera områden, vilket jag 

tror är nödvändigt för kommande arbetsliv. Vissa terminer har varit mer konkret 

förankrade än andra. Men som definitionen också beskriver - vad man kan 

komma att jobba med efter utbildningen - är det svårt att få djup kunskap inom så 

pass många områden. Det man väljer att jobba inom är ett individuellt intresse 

och alla kommer inte hamna inom samma område. Ser man HR- funktionen i sig 

ser den extremt olika ut på olika arbetsplatser, där den i vissa fall är operativ och i 

andra mer strategisk och ibland både och. Detta borde man ta upp i utbildningen, 

beskriva HR- funktionen mer på olika platser, och ta upp nya trender inom 

området (studerande Stockholm). 

 

Då jag inte än jobbar är det svårt att dra en relevant slutsats, men jag tycker att de 

verktyg som utbildningen har gett mig är främst ett förhållningssätt inom 

personalområdet - människor i organisationer med olika perspektiv (exempelvis 

kunskap, arbetsrätt, rekrytering m.m.). Själv anser jag att detta är det sätt 

universitetet kan förbereda en inför personalarbetet då många organisationer 

arbetar på olika sätt och därför skulle det vara missvisande att studera hur man 

arbetar efter punkt och pricka. I vår utbildning fick vi även inblick i detta genom 

den praktik vi genomförde i våras, 2009 (Studerande Umeå). 

 

När jag blev klar och började söka jobb tvivlade jag på det men när jag fick mitt 

första jobb insåg jag att jag faktiskt fått ut mycket av utbildningen, både ett 

allmänt akademiskt tankesätt och mer specifika HR- kunskaper. Jag vet sånt som 

"icke-personalare" inte vet och kan utan problem klara kvalificerade 

arbetsuppgifter inom personalområdet (arbetslivet Stockholm). 

 

Yrkesroll och yrkesidentitet 

Undersökningsdeltagarna ansåg att det är svårt att känna en yrkesroll och yrkesidentitet 

när de fortfarande studerar. För vissa tydliggjordes yrkesrollen under utbildningens 

gång, medan andra menade att utbildningen inte uppfyllde denna förväntning. Somliga 

ansåg att det först är i mötet med ”verkligheten” som yrkesrollen kommer införlivas i 

samspel med yrkesidentiteten. Det finns en tydlighet i vad man utbildar sig till, men 

eftersom yrkesrollen är bred upplevs det svårt att veta vad yrkesrollen kommer att 

innebära. Även här upplevs det viktigt med praktiska inslag där teori omvandlas till ett 

praktiskt exempel från arbetslivet. Umeå universitets studenter tyckte i huvudsak att det 

bästa med utbildningen var de praktiska inslagen, de hjälpte studenterna att omvandla 

teorin i praktiken samt att kunna identifiera sig med den kommande yrkesrollen. Nedan 

visas några kommentarer från undersökningsdeltagarna.  

 

”Vi vet vad vi skall göra men frågan är om andra vet vad vi skall göra” (studerande 

Umeå). 

 

När man går en teoretisk utbildning på ett universitet vet man som student att det 

ingår att få en yrkesidentitet - man säger att man utbildar sig till personalvetare. 

Nu när vi snart är klara kan jag säga att jag ÄR personalvetare. Däremot vet 
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varken jag eller de jag presenterar mitt framtida yrke för vad den rollen egentligen 

innebär. Ett minus helt klart som möjligen kan åtgärdas då fler praktiska inslag 

förekommer (Studerande Stockholm). 

…Ett sista ord: Underskatta inte din utbildning! Det är ett av personalvetarnas 

största misstag. Istället för att gnälla gå ut med självförtroendet att du har lärt dig 

saker om din omvärld som andra yrkesroller inte ens ser eller har tänkt på. Du kan 

mer än vad du tror. Men det märker du först efter att du arbetat med de som inte 

delar din utbildningsbakgrund (arbetsliv Stockholm). 
 

 

D i s k u s s i o n 

 

Syftet med studien var att studera attityder kring personalvetarutbildningen hos 

studenter och yrkesverksamma från Umeå och Stockholms universitet. Resultaten visar 

att studerande vid Umeå universitet upplever utbildningen som mer relevant än 

studerande vid Stockholms universitet. Studerande vid Umeå universitet menar att 

utbildningen har givit dem en starkare yrkesidentitet, följer en tydligare ”röd tråd” samt 

skapat en större självsäkerhet kring yrkesrollen. Yrkesverksamma från de båda 

universiteten visar mindre skillnader i den generella upplevda relevansen av 

utbildningen trots att det förekommer stora skillnader mellan vissa frågor. Resultaten 

diskuteras nedan utifrån bland annat kognitiv dissonansteori och utifrån tidigare 

forskning om yrkesidentitet.  

 

Personalvetarprogrammet 

Att utbildningarnas innehåll och struktur skiljer sig åt har lett till att uppfattningen om 

utbildningsprogrammet går isär bland studenterna vid de olika universiteten. 

Studenterna vid Umeå universitet upplever utbildningen som mer relevant än 

studenterna vid Stockholms universitet. En anledning till detta skulle kunna vara att 

utbildningen är utformad på olika sätt vid de båda universiteten. Utbildningen vid Umeå 

universitet följer den så kallade P-modellen då kurserna är specifikt riktade mot 

arbetslivet. Högskoleverket (2004) beskriver hur viktigt det är att studenterna känner till 

vilken modell utbildning använder sig av, en teoretisk eller en praktisk. Detta för att 

studenterna ska välja rätt utbildningsform från start och på så sätt minska eventuell 

missnöjdhet. Det finns en möjlighet att studenterna på Stockholms universitet inte 

känner till att denna utbildning följer den så kallade A-modellen, vilket kan vara en 

förklaring till “kritiken” som utbildningen får när det gäller avsaknaden av praktiska 

inslag. Här skulle en tänkbar åtgärd kunna vara att medvetandegöra för studenterna att 

Stockholms Universitet föjler den så kallade A-modellen. Många studenter vid Umeå 

universitet visar stor uppskattning för de praktiska inslagen som utbildningen erbjuder. 

Praktiken blir en bro över till arbetslivet och hjälper studenterna att realisera de 

teoretiska delarna i utbildningen, vilket även Berglund (2002) poängterar som viktigt. 

Han anser i likhet med denna studies resultat att det är väsentligt inför arbetslivet, att 

kunna omvandla teori i praktiken då det skapar en säkerhet kring yrkesrollen. Det är just 

denna säkerhet och självkänsla som visar sig i högre utsträckning för studenter från 

Umeå. En annan anledning kan vara att utbildningen vid Umeå universitet upplevs till 

större del följa en ”röd tråd” då institutionerna som är involverade i programmet visar 

på ett tätare samarbete. Detta skulle kunna medföra att utbildningen upplevs som mer 

genomtänkt och på så sätt genererar en högre självkänsla kring utbildningsprogrammet.  
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Något som dock är väldigt intressant är att undersökningen inte visar någon signifikant 

skillnad i den upplevda relevansen av utbildningen mellan yrkesverksamma 

personalvetare från Umeå och Stockholms universitet. Här kan man ställa sig frågan om 

den breda utbildningen som Stockholm erbjuder ger likvärdig kompetens som 

utbildningen vid Umeå Universitet. Kanske kan det vara så att den breda teoretiska 

utbildningsmodellen (A-modellen) är bra för det komplexa arbetsområde som en 

personalvetare kan arbeta inom. Löfgren Martinsson (2008) anser att den breda 

teoretiska kunskapen är viktig för arbetslivet. Personalvetarprogrammen i landet ser 

olika ut och med det följer även varierande uppfattningar kring utbildningen och dess 

innehåll. Vad är det som skapar en uppskattad utbildning och vilken modell är den mest 

optimala inför arbetslivet? Frågan är svår att besvara då personalvetares yrkesroll är 

svårdefinierad och kan innebära många olika arbetsuppgifter. Skulle det vara möjligt att 

utforma en utbildning som ger studenterna djupare kunskap och en tydligare yrkesroll? 

Många studenter visar på en önskan om en mer specificerad utbildning men 

yrkesverksamma personalvetare uppskattar den bredd som utbildningen vid Stockholms 

universitet ger. Löfgren Martinsson kom i sin avhandling fram till att en snäv mer 

specificerad utbildning skulle begränsa personalvetaren på arbetsmarknaden eftersom 

arbetsmiljön inom området ständigt förändras. Kanske har Löfgren Martinsson rätt i att 

utbildningen måste vara en bred teoretisk utbildning för att ge den grund som krävs för 

att klara av det komplexa området som en personalvetare kan arbeta inom. Kan det vara 

så att den som fortfarande studerar inte kan avgöra hur relevant utbildningen är inför 

arbetslivet? Som en yrkesverksam från Stockholms universitet uttrycker det i 

föreliggande studie: ”Du kan mer än vad du tror. Men det märker du först efter att du 

arbetat med dem som inte delar din utbildningsbakgrund”. 

 

En fråga som man då ställer sig är om det skulle vara möjligt att utforma en utbildning 

som är bred men som ändå ger studenten en säkerhet kring vad framtida yrkesroll 

kommer att innebära? Skulle kanske en kombination av dessa utbildningar vara det 

optimala? Att behålla den breda teoretiska grunden men samtidigt väva in praktik och 

konkreta praktiska inslag kopplade till arbetslivet skulle eventuellt ge studenten en god 

kunskapsgrund och en ökad förståelse för kommande yrkesroll.  
 

Diskrepans mellan utbildning och arbetsliv 

En personalvetares arbetsuppgifter ser annorlunda ut i olika organisationer. I och med 

att samhället ständigt utvecklas måste organisationer vara flexibla och förändras i takt 

med utvecklingen, vilket gör att personalvetarens yrkesroll blir svårdefinierad. Berglund 

(2002) menar att det både är företagets och personalvetarens ansvar att yrkesrollen blir 

tydlig. Då arbetsområdet inom personal är brett kan det vara svårt för personalvetaren 

att förmedla sin yrkesroll och tydliggöra sin kompetens. Saknar dessutom företaget 

vetskap om vilken kompetens en personalvetare besitter blir det svårt att tydliggöra 

yrkesrollen. Undersökningen visar att det finns en relativt låg kännedom kring vad 

framtida yrkesroll kommer att innebära. Det finns trots detta en tydlig skillnad mellan 

hur de olika grupperna upplever tydliggörandet då studerande vid Umeå universitet 

känner större trygghet kring hur framtida arbetsliv kommer att se ut. En anledning till 

detta skulle kunna vara de praktiska inslagen som Umeå universitet har i sin utbildning. 

Studenterna får genom denna praktik en inblick i arbetslivet vilket skapar en tydligare 

bild av yrkesrollen. Undersökningen visar hur viktiga de praktiska inslagen upplevs 

vara, då majoriteten visar en önskan om en utökning av detta område. Kan det då 
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verkligen vara som Löfgren Martinsson (2008) säger, att utbildningen endast är en 

grund och att det är den teoretiska bredden som väger tyngst? Denna undersökning 

motsäger hennes teori då samtliga grupper såväl studerande som yrkesverksamma 

personalvetare upplever en avsaknad av praktiska inslag i utbildningen. Uppenbarligen 

behöver utbildningen förändras då det finns ett missnöje kring vad den idag har att 

erbjuda. Eftersom studenter vid Umeå universitet upplever en större säkerhet kring 

yrkesrollen borde detta innebära att de lättare kan uttrycka sin kompetens och gå ut på 

arbetsmarknaden med större självförtroende. Enligt Ellström (1992) innebär kompetens 

en individs förmåga att handla i relation till en viss uppgift eller specifik situation. För 

att uppleva kompetensen krävs erfarenhet och kunskap om hur verkligheten ser ut.  

 

Löfgren Martinsson kanske har rätt i att det är studenten själv som ansvarar för sin egen 

kompetens, genom sitt förhållningssätt till utbildningen. Däremot visar denna 

undersökning att de olika utbildningsprogrammen genererar olika grad av upplevd 

kompetens, vilket visar att utbildningens innehåll har betydelse och att det inte endast är 

förhållningssättet som är avgörande.  Även om Löfgren Martinsson har en poäng med 

att utbildningen ska hållas bred och teoretisk för att bäst förbereda inför 

arbetsmarknaden så får det inte glömmas bort hur viktigt det är att ge studenterna ett 

självförtroende och en säkerhet kring det kommande arbetslivet.  Om detta inte åtgärdas 

kan det finnas en risk att personalvetarutbildningen tappar intressenter då andra 

utbildningar som exempelvis de inom ekonomi och juridik innehar högre status och 

personer med denna utbildningsbakgrund anses kunna utföra samma arbete som 

personalvetaren. Detta är i likhet med Granbergs (2003) tankar om varför 

personalvetarens kompetens blir ifrågasatt, då samtliga yrkesroller inom företaget anses 

ha kunskap om personalfrågor vilket tillintetgör personalvetarens egen yrkesroll i 

företaget. För att förhindra att utbildningen tappar intressenter bör universiteten satsa på 

att först och främst tydliggöra och bygga upp ett självförtroende hos studenterna där 

vikten av deras kompetens förmedlas. Grundstenen bör vara att bygga upp studenternas 

självförtroende, detta genom vägledning och tydliggörande av yrkesrollen exempelvis i 

form av praktik.  

Yrkesidentitet och Akademisk identitet 

Resultatet visar att studenterna vid Umeå universitet till högre grad upplever att 

utbildningen givit dem än yrkesidentitet än studerande vid Stockholms universitet. 

Enligt Aurell (2001) innebär yrkesidentitet att yrket och yrkesrollen blir till ett 

personligt införlivande, vilket skapar en samstämmighet mellan individens identitet och 

yrkesroll. Om Aurells teori skulle appliceras på denna studie skulle det innebära att 

studerande vid Stockholms universitet inte har tagit in yrket och yrkesrollen till sin 

personliga identitet på samma sätt som studerande vid Umeå universitet. Kan detta bero 

på att utbildningen vid Umeå universitet lyckats tydliggöra yrkesrollen bättre än vid 

Stockholms universitet, eller beror det helt enkelt på studentens subjektiva förmåga och 

inställning till sin egen identitet? Eller kan det vara så att studerande vid Umeå 

universitet upplever en tydligare yrkesidentitet på grund av att de studerar på en mindre 

ort än Stockholms studenter? Holmes (1999) menar att identiteten formas utifrån det 

sociala kontext som studenterna befinner sig i. Umeå universitet är mindre till antalet 

studenter räknat vilket kan skapa en mer intim känsla och samhörighet, detta skulle 

kunna leda till att studenterna med hjälp av varandra bygger upp en större självsäkerhet 

och relevans av yrkesrollen. Stockholms universitet kanske inte kan erbjuda samma 
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intima känsla, dels eftersom studenterna ofta är en mer heterogen grupp, såväl 

bostadsmässigt som personlighetsmässigt. En annan orsak kan vara att studenterna vid 

Umeå universitet upplever att utbildningen följer en ”röd tråd” i större utsträckning än 

studenterna vid Stockholms universitet. Detta kan bero på att utbildningen i Umeå är 

programspecifik och endast studenter som läser på personalvetarprogrammet deltar i 

undervisningen. Vid Stockholms universitet ser det annorlunda ut, där läser studenterna 

till största delen under utbildningen tillsammans med andra studenter som läser 

fristående kurser. Studenterna vid Umeå universitet upplever att utbildningen är mer 

specificerad och riktad mot personal vilket även kan vara en bidragande faktor till den 

upplevda yrkesidentiteten.     

 

Berglund (2002) säger att det är personalvetarens ansvar att förmedla sin kompetens och 

sina kunskaper ut till organisationer och att det idag finns en oförmåga hos 

personalvetare att omsätta sina kunskaper i praktiken. Kan det kanske vara så att det 

generellt finns en negativ attityd hos personalvetare kring deras inställning till sin 

yrkesroll och yrkesidentitet? Vidare skriver Berglund att personalvetare upplever en 

yrkesidentitet men att den präglas av självkritik på grund av den ständiga pressen från 

omgivningen och att denna självkritik leder till en känsla av otillräcklighet. Berglunds 

syn på personalvetarens ställning inom organisationer är till viss del motsägelsefull då 

han anser att personalvetaren ska kunna bevisa sin kompetens men samtidigt beskriver 

han hur deras kompetens ständigt ifrågasätts från medarbetarna på arbetsplatsen. Det är 

då inte så konstigt om personalvetaren har svårt att ta in och införliva yrket och 

yrkesrollen till sin personliga identitet.  

 

Sundman (2008) skriver att folk i allmänhet saknar en uppfattning om personalvetarens 

yrkesroll vilket också kan påverka möjligheten för studenter att kunna skapa en 

yrkesidentitet. Som en av studenterna från Umeå uttryckte det ”Vi vet vad vi skall göra 

men frågan är om andra vet vad vi skall göra”. Det finns en risk att den identitet som 

eventuellt redan upplevs eller håller på att byggas upp fallerar när studenten kommer ut 

i arbetslivet och bemöts av ifrågasättande och skepticism. En anledning till 

ifrågasättandet och skepticismen från organisationen skulle kunna vara i likhet med 

Granbergs (2003) teori där organisationens primära mål är lönsamhet. Personalvetarna 

hamnar då i en roll som anses mindre viktig eftersom de inte fokuserar på företagets 

primära mål utan anser att HR är ett mål i sig, inte ett medel för att nå företagets mål 

med lönsamhet. För att undvika problemet så måste personalvetaren vara mer insatt och 

engagerad i organisationen. Detta skulle kunna medföra en högre status för 

personalvetarna som då skulle kunna få bättre gensvar. För att få personalvetarna att 

tänka i dessa banor kan en idé vara att införa mer ekonomistyrning i utbildningen. Det 

krävs även att utbildningen tydliggör vikten av att vara insatt och medveten i företagets 

mål som är lönsamhet.   

 

Kognitiv dissonansteori 

Undersökningen grundar sig på undersökningsdeltagarnas upplevelser kring 

utbildningens relevans och innehåll. Att mäta upplevelser är komplext och ser olika ut 

för alla människor beroende på deras tidigare erfarenheter. Studien grundar sig på 

subjektiva upplevelser, vilket måste tas i beaktning vid tolkningen av resultatet. Detta 

kan ha påverkat hur undersökningsdeltagarna beskriver sina upplevelser och vilka svar 

de vill identifiera sig med. En utbildning som en student valt att genomföra under 3 års 
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tid har kostat både pengar, engagemang och energi. Alla deltagare i studien har själva 

valt att genomföra denna utbildning, det kan då vara svårt för deltagarna att erkänna vad 

den sanna upplevelsen faktiskt är. Denna undersökning visar att många kritiserar 

innehållet i utbildningen, men upplever samtidigt att de är relativt nöjda med den i sin 

helhet. Kan det vara så att undersökningsdeltagarna upplever en motsägelse kring deras 

tanke och handling, då de upplever missnöje men ändå väljer att slutföra utbildningen? 

Undersökningsdeltagarna har själva valt denna utbildning vilket var ett aktivt beslut 

som skapade harmoni. Om det nu är så att utbildningen inte uppfyllt dennes 

förväntningar finns det endast två alternativ för att reducera den kognitiva dissonansen 

(Festinger, 1957). Antingen avbryts utbildningen eller så ändrar studenten sin negativa 

tanke om den för att uppnå harmoni mellan tanke och handling. Det motsägelsefulla 

resultatet kan vara ett försök från undersökningsdeltagarna att reducera dissonansen för 

att inte motsäga sin egen handling exempelvis genom att skatta högre på den generella 

nöjdheten.  

 

En annan faktor som kan ha påverkat hur undersökningsdeltagarna har skattat på 

frågorna kan vara huruvida de upplever kognitiv dissonans eller inte. Festingers teori 

säger att människor har svårt för ta ett beslut när det finns många alternativ. Vår 

undersökning visar att många undersökningsdeltagare inte vill skatta på extremvärden 

utan placerar sig i mitten av alternativen. Detta kan vara för att undvika ett 

ställningstagande om alternativen innebär något positivt eller negativt. Teorin säger 

även att människan rättfärdigar det val denne gjort genom att söka bekräftelse på sitt 

eget beslut och nedvärdera det icke valda alternativet. Resultaten i denna undersökning 

kan ha påverkats av att undersökningsdeltagarna tog ett beslut redan vid första 

anblicken av enkäten, antingen att ställa sig positiv, negativ eller neutral till 

utbildningen för att sedan hålla fast vid detta beslut genom hela enkätundersökningen.   

 

Något annat som kan ha påverkat resultatet är det relativt stora bortfallet av studenter 

och yrkesverksamma En anledning till detta kan ha varit att enkäterna valdes att skickas 

ut via e-post vilket kan minska svarsfrekvensen. Ett alternativ skulle kunna ha varit att 

dela ut enkäterna personligen men avstånd och spridningen av urvalet ledde till att detta 

inte var aktuellt. En annan svaghet i undersökningen kan vara att de yrkesverksamma 

undersökningsdeltagarna var förhållandevis få. Här hade det varit intressant med fler 

yrkesverksamma personalvetare från de två utbildningsmodellerna för att få en tydligare 

bild av hur kunskaperna appliceras i arbetslivet och hur relevant utbildning upplevs av 

majoriteten. Något annat som är värt att ha i åtanke är att de studerande 

undersökningsdeltagarna var från samma årgång, vilket rent statistiskt sätt kan vara en 

generellt mer negativt inställd grupp. Även valet att göra en kvantitativ studie kan ha 

påverkat resultatet i studien. Om en kvalitativ metod använts hade kanske djupintervjuer 

givit mer utförliga svar då undersökningsdeltagaren får chansen att reflektera över 

frågorna och uttrycka sig på ett annat sätt. Tanken med valet av undersökningsmetod i 

denna studie var att kunna generalisera till populationen.   

 

Sammanfattningsvis visar resultaten att studerande vid Umeå Universitet upplever 

utbildningen som mer relevant än studerande vid Stockholms Universitet. Detta 

indikerar på att det finns en skillnad mellan personalvetarutbildningens två olika 

modeller A- respektive P-modellen. Studerande och yrkesverksamma från Umeå 

Universitet skattar generellt högre på utbildningens relevans än studerande och 
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yrkesverksamma från Stockholms Universitet. Undersökningen visar även att det finns 

önskemål från samtliga grupper att införa mer praktiska inslag i utbildningen. En slutlig 

reflektion kring yrkesidentiteten är huruvida det är väsentligt att uppleva en tydlig 

yrkesidentitet. Bidrar det till bättre prestationer i arbetet eller är begreppet en aning 

överskattat?  Holander & Landströms (2005) slutsats i sin studie om personalvetarens 

upplevda yrkesidentitet var att många kände en starkare samhörighet med 

organisationen än med själva yrket. Kanske är det viktigare att uppleva samhörighet på 

sin arbetsplats än att reflektera över och kunna uttala en upplevd yrkesidentitet. 

 

En viktig slutsats i denna undersökning är att personalvetarprogrammet har brister som 

bör ses över för att utbildningen ska bli så optimal som möjligt. Detta öppnar upp för 

vidare forskning kring vilka åtgärder som är nödvändiga för personalvetarprogrammets 

framtid.  

 

 

R e f e r e n s e r 
 

 

Arbetsliv. (2008). Besökt 14 december 2009 på www.pao.su.se/arbetsliv.html. 

 

Aurell, M. (2001). Arbete och identitet – om hur städare blir städare. Lund: Tema teknik och social 

förändring. 

 

Balog, R., Teir, M. (2005). Kompetenskrav på personalspecialister - Många är kallade, få är utvalda. 

(Opublicerad kandidat-/Magisteruppsats). Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet, 

Företagsekonomiska institutionen. 

Berglund, J. (2002). De otillräckliga: En studie av personalspecialisternas 

kamp för erkännande och status. Stockholm: Handelshögskolan. 

 

Ellström, P-E. (1992). Kompetens, utbildning och lärande i arbetslivet: 

Problem, begrepp och teoretiska perspektiv. Stockholm: Publica. 

 

Festinger, L. (1957). A Theory on Cognitive Dissonance. Stanford, CA: Stanford University Press. 

 

Granberg, O. (2003) PA/OU. Personaladministration och organisationsutveckling. Vad är PA och HRM? 

(sid. 13-56). Natur och Kultur. 

 

Granberg, O. (2003) PA/OU. Personaladministration och organisationsutveckling. Kompetens och 

personalutveckling (sid. 404-439). Natur och Kultur. 

 

Holander, C E., Landström, C. (2005). Personalvetares yrkesidentitet: ”Det kommer ingen bild liksom”. 

(Opublicerad C-uppsats). Lunds Universitet, Psykologiska institutionen. 

 

Holden, R., Jameson, S M. (2000). ”Graduateness'' – who cares? Graduate identity in small hospitality 

firms. [Elektronisk version]. Education + Training. 42, 4/5, 264-271. 

 

Holmes, L. (1999). Developing the Capable Practitioner: Professional 

Capability through Higher Education. I O’Reilly, Dave; Cunningham 

Lynne & Lester, Stan, Competence and capability: From ‘confidence trick’ to the construction of the 

graduate identity (sid. 83-98). London: Kogan Page. 

 

Högskoleverket. (2004). Utvärdering av personal- och arbetslivsprogrammen vid 

svenska universitet och högskolor. Högskoleverkets rapportserie 2004:28R. 

 

http://www.pao.su.se/arbetsliv.html


 

 

21 

Löfgren Martinsson, M. (2008). - Högre utbildning och arbete med personal och 

arbetslivsfrågor – om professionalisering och utveckling av anställningsbarhet. Publicerad 

doktorsavhandling, Lunds Universitet E-huset tryckeri. 

 

Personaltjänsteman. (2009). Besökt 28 september 2009 på 

http://www.arbetsformedlingen.se/yrken/YrkesBeskrivning.aspx?iYrkeId=295. 

 

Personalvetarprogrammet. (2009). Besökt 14 december 2009 på 

www.pedag.umu.se/utbildning/personalvet/omprogrammet/index.html.  

 

Sundman, L. (2008). ” Personalvetares yrkesroll och yrkesidentitet”. (Opublicerad C-uppsats). 

Stockholms Universitet, Psykologiska institutionen.  

 

http://www.arbetsformedlingen.se/yrken/YrkesBeskrivning.aspx?iYrkeId=295

