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Sammanfattning 

Det finns lite forskning kring dem som arbetar inom personalvetaryrket och ännu mindre 

forskning som problematiserar yrket kring kön. Denna studie inriktas därav på att undersöka 

kvinnor och mäns möjligheter i det kvinnodominerade personalvetaryrket. Datainsamling sker 

genom sex stycken semistrukturerade intervjuer med fyra kvinnor och två män som arbetar på 

samma personalavdelning på ett stort svenskt företag.  Intervjuerna inspireras av tidigare 

forskning om möjlighetsstrukturer och utgår från fyra frågeställningar. Den första frågan 

handlar om hur de kvinnliga och manliga personalvetare som intervjuas upplever sina 

möjligheter att utvecklas i organisationen. Resultaten visar att intervjupersonerna upplever att 

de har goda möjligheter att utvecklas och att de har en bred syn på begreppet som innefattar 

såväl rörelse som personlig och kunskapsmässig utveckling. Den andra frågan tar upp 

kopplingen mellan organisationsstruktur och intervjupersonernas upplevelser av möjligheter 

att utvecklas. Enligt tidigare forskning kan man vänta sig att finna att olika organisatoriska 

förhållanden medför olika möjligheter för olika personer. Resultaten visar att organisationen 

har betydelse genom att den uppmuntrar till eget ansvar, utveckling och rörelse, vilket gör att 

intervjupersonerna upplever att de har möjligheter inom företaget. Den tredje frågan rör 

kopplingen mellan funktionen och intervjupersonernas upplevelser av möjligheter att 

utvecklas. Tidigare forskning pekar på att funktionen har en betydelse och att 

personalfunktionen i sig kan ha inneboende begränsningar, vilket styrks av resultatet. Den 

fjärde frågan rör kopplingen mellan intervjupersonernas kön, könsfördelningen på 

avdelningen, yrkets kvinnodominans och intervjupersonernas upplevelser av möjligheter att 

utvecklas. Utifrån tidigare forskning kan man vänta sig att kvinnorna upplever sig ha sämre 

möjligheter än männen och att männen gynnas av att vara i minoritet. Intressant nog visar 

resultatet inga större skillnader mellan männens och kvinnornas upplevelser av möjligheter. 

Slutsatsen är att det är faktorer som kännetecknar personalfunktionen i sig som är mest 

avgörande för intervjupersonernas upplevelse av sina möjligheter. Analys och diskussion 

fokuserar på resultatens koppling till tidigare forskning följt av förslag till vidare forskning. 
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Inledning 

Tidigare forskning beskriver ofta att kvinnor och män har olika arbetsrelaterade möjligheter 

inom organisationer. Kanter (1993) förklarar detta genom att peka på att 

organisationsstrukturen kan medföra att kvinnor och män får olika möjligheter. Hon visar 

bland annat att möjligheterna är sämre för kvinnor när de tillhör en minoritetsgrupp, vilket 

hon kom fram till då hon studerade kvinnor som var i minoritet i ett mansdominerat yrke. När 

mäns möjligheter i kvinnodominerade yrken studeras tycks emellertid resultaten bli 

annorlunda än Kanters fynd då män i minoritet inte tycks ha sämre möjligheter (se exempelvis 

Ott, 1989). Forskningen visar således att könsfördelningen inom ett yrke kan påverka 

kvinnors och mäns möjligheter i organisationer.  

Enligt Statistiska centralbyrån arbetar tre gånger så många kvinnor som män inom 

personalvetaryrket (Statistiska centralbyråns databas, ämnesområde arbetsmarknad).
1
Den 

ojämna könsfördelningen inom personalvetaryrket kan möjligen ha betydelse vad gäller mäns 

och kvinnors möjligheter inom yrket. Det är också möjligt att yrkets funktion, såsom att 

fungera som ett stöd till chefer, påverkar kvinnors och mäns möjligheter i organisationer. Det 

finns dock lite svensk forskning om personalvetaryrket och ännu mindre forskning om 

personalvetaryrket som även problematiserar kön. En studie som delvis redogör för kvinnors 

möjligheter inom yrket är CRANET-undersökningen (Lindeberg & Månson, 2006).  

Denna studie avser att studera möjligheter för kvinnor och män i personalvetaryrket. Studien 

kan bidra med kunskap om hur kvinnor och män, som arbetar på en personalavdelning, 

upplever sig ha möjligheter inom arbetet. Detta kan ge insikt om såväl kvinnors och mäns 

möjligheter som vilken ställning personalfunktionen har inom organisationer. 

                                                      

1 I sökningen på personalvetaryrket användes yrkeskoden 2412, följande yrken ingår: Administratör, 

personalvetare, Controller – personal, elevkonsulent, headhunter, HR-expert, HR-konsult, HR-specialist, 

karriärvägledare, kompetensmäklare, kompetensutvecklare, konsult-HR, konsult – outplacement, konsult 

– PA, konsult-rekryterings, outplacementkonsult, PA-konsult, personaladministratör, personalhandläggare, 

personalassistent, personalchef, personalkonsulent, personalkonsult, personalman, personalplanerare, 

personalrekryterare, personalsamordnare, personalsekreterare, personalstrateg, personalutvecklare, 

personalvetare, personalvårdskonsulent, rekryterare, rekryteringsansvarig, rekryteringskonsult, 

rekryteringsledare, researcher – rekrytering, SSA-sekreterare, stabskonsulent, studie- och 

yrkesvägledare, studievägledare, syofunktionär, syokonsulent, utbildningsmäklare, yrkesvalslärare, 

yrkesvägledare (Statiska centralbyråns sökfunktion för yrke). 
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Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur kvinnor och män inom det kvinnodominerade 

personalvetaryrket upplever möjligheterna att utvecklas inom en organisation. Möjligheter att 

utvecklas kan innebära många olika saker men forskningen lägger ofta stort fokus på 

hierarkiskt avancemang (se exempelvis Kanter, 1993). I denna studie utgår vi från en bred 

definition som inbegriper såväl rörelse inom organisationen som personlig och 

kunskapsmässig utveckling. Denna definition har utvecklats utifrån den mening som 

intervjupersonerna lägger i begreppen utveckling och möjligheter. 

Studien avgränsas till en personalavdelning på ett stort svenskt företag. Vi avser inte att 

generalisera resultaten. Resultaten är endast giltiga för de intervjupersoner som medverkar i 

studien. 

Uppsatsens disposition 

I nästkommande avsnitt presenteras tidigare forskning som leder fram till studiens 

frågeställningar. Sedan presenteras studiens urval, intervjuernas tillvägagångssätt, 

resonemang om analys och en diskussion om tillförlitlighet i data. I resultatavsnittet 

presenteras studiens fynd efter tre teman, vilka följs av analyser relaterade till tidigare 

forskning. Slutligen sammanfattas studien i ett diskussionsavsnitt där även förslag till vidare 

forskning presenteras.   

Tidigare forskning 

I det här avsnittet presenteras tidigare forskning kring vad som avgör kvinnors och 

mäns möjligheter i organisationer. Organisationsstrukturens, funktionens och den 

könsmässiga fördelningen av anställdas koppling till kvinnors och mäns möjligheter i 

organisationer behandlas. Vidare presenteras forskning om de möjligheter som 

personalfunktionen och de som arbetar inom personalområdet har i organisationer. 

Genomgående i avsnittet presenteras ett könsperspektiv på möjligheter inom 

organisationer. Slutligen presenteras studiens frågeställningar. 



 

 3 

Organisationsstrukturens koppling till individers 

möjligheter  

Redan på 1970-talet presenterade Kanter en strukturell modell för att förklara mänskligt 

beteende och deras möjligheter i organisationer (Kanter, 1993). Kanters modell baseras på en 

studie i ett stort industriföretag i U.S.A. under 1970-talet. Enligt Kanters studie avgör 

organisationsstrukturen människors möjligheter till rörlighet och utveckling inom 

organisationer. Möjlighetsstrukturerna bestäms av befordringstakt från specifika jobb, antalet 

karriärsteg, utbudet och längden på de karriärvägar som följer med en viss position, tillgång 

till utmaningar och möjlighet till en ökning av färdigheter och belöningar. Kanter beskriver att 

det finns en tydlig skillnad mellan de som har en hög eller låg grad av möjligheter i 

organisationer.  

En människas upplevelse av att inte ha möjligheter kan, enligt Kanter, också leda till att 

individen blir mindre engagerad i sitt arbete. Följden av detta kan bli att individens 

möjligheter försämras än mer. Exempelvis kan personer som inte upplever sig ha möjligheter 

i arbetet bli kritisk mot dem som har makt inom organisationen, bli mer hängivna till den egna 

avdelningen än till organisationen i stort och inte se jobbet som mycket mer än en 

inkomstkälla. För organisationen kan detta bli ekonomiskt kostsamt då en oengagerad och 

missnöjd anställd inte arbetar helhjärtat mot verksamhetens mål. De människor som däremot 

har en hög grad av möjligheter tenderar att sträva efter det som anses viktigt i organisationen, 

bli otåliga om de slutar röra sig och utvecklas, ha ett gott självförtroende, försöka förändra om 

något är fel, känna mer hängivenhet till organisationen och inte bara sin avdelning, vara 

konkurrens och rivalitetsinriktade, sträva efter hierarkisk klättring och se jobbet som en plats 

för utveckling och lärande. Dessa människor har, enligt Kanter, en positiv inverkan på 

organisationen och kommer i längden att tillföra ett mycket större värde än de skulle ha gjort 

om de inte hade haft möjligheter.  

För Kanter handlar individers möjligheter således både om förväntningar och framtida 

utsikter. Detta innebär att möjlighetsstrukturerna framkallar beteenden som skapar uppåt- eller 

neråtgående spiraler. Dessa uppåt- eller nedåtgående spiraler förstärker eller försvagar de 

möjligheter som individen redan har genom sin position i organisationen. Kanter menar också 

att de med en låg grad av möjligheter kan ändra sina preferenser då det som uppfattas som 

omöjligt att få efter ett tag kan ses som mindre åtråvärt. Detta kan exempelvis gälla 

möjligheter till att avancera hierarkiskt inom organisationen. Hon fann att även de som inte 
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tror sig vilja avancera hierarkiskt kan ändra sig och börja vilja det om de får tillgång till 

möjligheter genom organisationsstrukturen.  

Organisationsstrukturens koppling till kvinnors och mäns olika 

upplevelser av möjligheter 

På organisationspositioner med låg grad av möjligheter ser Kanter (1993) i sin studie en 

överrepresentation av kvinnor. Hon menar att det är själva organiseringen som skapar 

ojämlikheter i möjlighets- och maktstrukturer och därmed skapar de också beteenden som 

människorna i organisationen uppvisar. Egenskaper och beteenden som ofta förknippas med 

kön, såsom den stereotypa bilden av att kvinnor är mindre ambitiösa än män, är i själva verket 

svar på den situation som många kvinnor befinner sig i och män i samma situation skulle bete 

sig på samma sätt. Kvinnorna hamnar därmed oftare i neråtgående möjlighetsspiraler än män 

gör (a.a.).  

Ressner (1985) gjorde under 1980-talet en studie på en svensk myndighet där hon undersökte 

varför det fortfarande inte är jämställt inom offentlig förvaltning trots alla ansträngningar som 

har gjorts. Hon fann att det parallellt med den formella organisationen fanns en patriarkal 

struktur, en mansdominans, som hindrade kvinnor att nå toppositioner och medförde att 

kvinnor och män på alla nivåer i myndigheten hade olika möjligheter. I likhet med Kanter 

fann Ressner att även om de uppåt- och neråtgående spiralerna av möjligheter gäller för både 

kvinnor och män fanns en tendens att kvinnliga handläggare inte omfattas av den uppåtgående 

spiralen i lika stor utsträckning som män gör. Ressner skriver att:  

”Det informella patriarkala systemets större upplevelse av hot genom det ökande 

antalet kompetenta kvinnor på denna nivå, dess intensifierade motstånd samt 

mansdominansen, ger upphov till beteenden och reaktioner som resulterar i att 

kvinnliga handläggare inte ges samma möjligheter och förutsättningar som manliga 

när det gäller stöd, uppmuntran, uppbackning, utveckling och avancemang. 

Kvinnliga handläggare fastnar därför oftare på de lägre nivåerna inom 

befattningsskiktet.” (a.a.: 116)  

En förklaring till Ressners resultat ges genom det Kanter (1993) fann i sin studie. Kanter 

skriver att kvinnors underrepresentation på högre positioner delvis kan förklaras av att 

kvinnor, på grund av bristande tillgång till möjligheter, intalar sig själva att de inte vill bli och 

inte passar som chefer. Därmed bekräftar de också stereotypen som säger att kvinnor inte bör 

vara chefer (a.a.).  
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I senare forskning uppmärksammas att olika organisationsstrukturer skapar olika 

möjlighetsstrukturer för kvinnor och män. Kvande och Rasmussen (1995) studerade under 

1990-talet kvinnliga ingenjörer i Norge där de undersökte hur strukturella förhållanden 

antingen begränsar eller ger kvinnor möjligheter till rörelse och utveckling. De fann att olika 

typer av organisationsstrukturer ger upphov till olika typer av möjlighetsstrukturer.
 2

 Enligt 

Kvande och Rasmussen har män bättre möjligheter i statiskt hierarkiska organisationer som 

agerar på stabila och förutsägbara marknader där verksamheten kan planeras långt i förväg. 

Den hierarkiska pyramidstrukturen gör att företagskulturen reproduceras vilket medför att 

dessa organisationer blir väldigt stabila. Statiska hierarkier försöker undvika störande moment 

och är därför inte öppna för förändring eller redo att acceptera något nytt eller annorlunda 

även om detta krävs för att möta marknadens krav.  

Kvande och Rasmussen menar att kvinnor har bättre möjligheter i mer dynamiska 

nätverkslika organisationer som agerar på oförutsägbara marknader då dessa kräver en 

organisationsstruktur som är flexibel och öppen för förändring. De präglas därför av en 

företagskultur som uppmuntrar nya sätt att göra saker, inklusive att sätta kvinnor på 

otraditionella positioner. De företag som organiseras som dynamiska nätverk har, enligt 

Kvande och Rasmussen, en decentraliserad maktstruktur där de som är kunniga om problemet 

är involverade i beslutsfattandet. I dynamiska nätverk jobbar man ofta i team och alla lär 

känna varandra som professionella (a.a.). Detta gör att kvinnorna istället för att bli överdrivet 

synliga som kvinnor ses som professionella av sina kollegor och överordnade (Kanter, 1993).  

Organisationsstruktur tycks således ha betydelse för såväl kvinnor som mäns möjligheter i 

organisationer. Därtill kan informella strukturer ha en påverkan på möjligheterna. Kanter 

(1993) menar exempelvis att kvinnors sämre möjligheter delvis beror på att det är svårare för 

dem att skapa goda kontakter med inflytelserika personer inom organisationen på grund av att 

dessa ofta är män. Det är också svårt för kvinnor att hitta mäktiga sponsorer, personer som 

befrämjar deras karriär, inom organisationer där männen dominerar på toppositionerna på 

grund av tendenser till homosocialitet.
3
 Detta visade sig bland annat genom att männen på de 

höga positionerna uttryckte att det var svårt att kommunicera med kvinnor, ansåg det lättare 

                                                      

2 Kvande och Rasmussen skriver att detta är något som Kanter har missat i analysen i sin studie på 1970- 

talet. 

3  Homosocialitet är en preferens att interagera med de som är lika en själv, i detta fall handlar det om att män 

föredrar att omge sig med andra män i valda delar av organisationen. 
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att identifiera sig med och hade lättare att föreställa sig andra män på högre positioner (a.a.). 

Lin (2000) kommer i sin överblick över litteratur kring nätverk och socialt kapital också fram 

till att kvinnor är anslutna till missgynnande nätverk som är mindre i storlek och mindre 

varierande än männens. Kvinnorna har också fler kvinnliga kontakter och kontakter på lägre 

hierarkiska positioner. Detta menar han tenderar att upprätthålla det faktum att kvinnor har 

resurssvaga nätverk. 

Könsfördelningens och funktionens koppling till 

kvinnors och mäns upplevelser av möjligheter 

Vilka utsikter som finns att skapa möjligheter genom exempelvis nätverk kan också påverkas 

av den könsmässiga fördelningen i organisationen. Kanter (1993) menar att kvinnors sämre 

möjligheter i många organisationer delvis beror på deras oproportionellt låga antal i 

organisationerna. Den sociala kategori som det ingår få individer i blir mer synlig, vilket 

innebär att individerna i denna sociala kategori känner mer tryck att anpassa sig, göra färre 

misstag och försöker göra sig socialt osynliga då skillnaderna mellan dem och de som tillhör 

den dominerande sociala kategorin lätt överdrivs. Personer ur den underrepresenterade 

kategorin som hamnar i denna situation kallar hon för tokens. Tokens kan bli isolerade från 

informella, sociala och professionella nätverk vilket leder till att de känner sig exkluderade 

och inte får ta del av viktig information. Tokens kan också bli inkapslade i roller kopplade till 

deras sociala kategori och får rollen som representanter för den grupp de tillhör. Kanter 

studerade ett företag där kvinnorna var tokens men menar att alla sociala kategorier kan 

hamna i denna situation. För att minska de negativa konsekvenserna som tokens upplever 

krävs enligt Kanter en mer proportionerlig fördelning i organisationen, dock kan detta vara 

svårt att uppnå då tokens sätt att hantera sin situation kan hindra andra från den sociala 

kategorin att etablera sig i organisationen. 

Yoder (1991) har skrivit en artikel som utgår från Kanters teorier om tokens och den 

forskning som följde Kanters idéer kring detta. Hon är kritisk till att Kanter bara hänvisar till 

proportionerna som orsak till de negativa effekter som följer av att vara token, då effekterna 

Kanter funnit även kan bero på exempelvis könsstatus. Detta styrker Yoder genom att hänvisa 

till att tokeneffekterna inte alls är lika tydliga när det är män som är tokens. Hon menar även 

att kvinnor i kvinnodominerade yrken kan vinna på att fler män intar yrket eftersom män 

anses ha högre status och genom sin närvaro ökar yrkets status (a.a.). Ott (1989) studerade 
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kvinnliga poliser och manliga sjuksköterskor i Nederländerna för att se om det fanns 

skillnader i situationen för den underrepresenterade gruppen i kvinnodominerade och 

mansdominerade organisationer. Även hon ifrågasätter Kanters slutsats att kvinnors 

svårigheter på arbetsplatser är en konsekvens av deras minoritet i antal och menar att 

effekterna av att vara token kan vara olika beroende på vilken social kategori man tillhör. Ott 

fann i sin studie att manliga tokens inte upplever de nackdelar Kanter beskrivit utan att de 

istället kan uppleva fördelar med att vara i könsmässig minoritet. Likt Yoder förklarar Ott 

detta med att män som social kategori har en högre status än kvinnor. Att sättas i fokus när 

man tillhör en grupp med hög status gör att man framhävs på ett positivt sätt till skillnad från 

att sättas i fokus när man tillhör en lågstatusgrupp, vilket bara förstärker en redan negativ bild 

av gruppen. Dessutom fann Ott att kvinnor gärna delar sitt yrke med män medan männen 

gärna håller yrket för sig själva (a.a.). Både Yoder (1991) och Ott (1989) påpekar att de 

effekter Kanter hänförde till kvinnors tokenställning kan bero på att antalet kvinnor inom de 

studerade positionerna hade ökat kraftigt strax innan Kanters studie utfördes. 

Förutom antalet lägger Kanter (1993) stor vikt vid funktionens betydelse för upplevelsen av 

möjligheter. Anledningen är att varje funktion och position inom en organisation bär med sig 

sina specifika begränsningar för individens möjligheter att nå erkännande och autonomi. De 

aspekter av funktionen som påverkar detta är arbetets rutinmässighet eller handlingsfrihet, hur 

synlig funktionen är, funktionens relevans i förhållande till aktuella organisationsproblem och 

mäktiga personers inställning till funktionen. Funktionens makt påverkas också av den makt 

som funktionens ledare har i den övriga organisationen. En ledare med mycket makt bidrar till 

ökade möjligheter för de underställda genom ett delegerande ledarskap, främjar en högre 

arbetsmoral och uppfattas i högre grad agera hjälpsamt än en ledare utan makt (a.a.).  

Ytterligare forskning som betonar funktionens betydelse är Ott (1989) och Rutherford (2001). 

Rutherford (2001) genomförde en studie på ett flygbolag i Storbritannien för att studera vilka 

faktorer som avgör vilken ledarstil som används. Hon lyfter fram att funktion har större 

betydelse än individers kön (a.a.). Ott (1989) menar att yrkets karaktärsdrag kan påverka om 

kvinnor ses som professionella. Kvinnliga poliser kan tydligt identifieras som poliser på grund 

av att deras uniformer tydliggör vilken funktion de tillhör och på så sätt särskiljs de från 

exempelvis receptionister på polisstationen. Polisyrket kräver teamarbete och en organisering 

där senioritet ger makt, vilket leder till att också kvinnorna ses som professionella. Dock fann 

Ott att kvinnorna i fikarummet återigen ses som kvinnor (a.a.). 
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Personalfunktionen och dess koppling till upplevelsen av möjligheter för 

kvinnor och män som arbetar inom funktionen  

Denna studie undersöker personalfunktionen och nedan ges en beskrivning av denna funktion 

och dess roll i organisationer. 

Armstrong (2006) beskriver att personalfunktionens roll är att möjliggöra att organisationen 

uppnår sina mål genom att ta initiativ och ge guidning och stöd i alla frågor som är relaterade 

till de anställda samt att utveckla personalstrategier och praktiker som säkerställer att detta 

arbete fungerar. Personalfunktionens roll och personalarbetets praktiska tillämpning varierar 

dock mycket mellan olika organisationer. Armstrong tar upp ett antal punkter som är viktiga i 

organiseringen av personalfunktionen. Personaldirektören bör rapportera direkt till den 

verkställande direktören och sitta med i ledningen, eller motsvarande, för att kunna bidra till 

företagets strategiska arbete och integrera personalstrategier och policys i detta. I 

decentraliserade organisationer bör verksamhetsenheterna ansvara för sina egna 

personalfrågor utifrån strategiska ramverk och riktlinjer som har utformats på den centrala 

personalfunktionen. Han betonar att det är viktigt att personalfunktionen organiseras så att 

organisationens behov tillfredställs. Personalfunktionens trovärdighet och rykte hos 

linjecheferna är beroende av att de bidrar med verksam och kostnadseffektiv service och bör 

därför se linjecheferna som sina kunder. Personalfunktionens roll kan dessutom vara proaktiv, 

reaktiv eller en blandning av båda (a.a.).  

CRANET-undersökningen som bedrivs av det europeiska forskningsnätverket CRANET, The 

Cranfield Network on Strategic Human Resource Management, är ett samarbete mellan 

universitetsinstitutioner och består av en enkät som skickas till ett stort antal organisationer i 

syfte att öka kunskaperna om personalarbete (Lindeberg & Månson, 2006). I den svenska 

CRANET-undersökningen 2004-2005 visar Lindeberg och Månson att när 

personalfunktionens strategiska roll jämförs över tid kan det uttydas att den ökar samtidigt 

som personalavdelningarnas storlek fortsätter att minska. De skriver att decentraliseringen av 

personalansvar till linjechefer har avstannat med ett delvis återtagande av frågor till 

personalfunktionen (a.a.). 

Även om Kanter (1993) inte har undersökt personalfunktionen specifikt har hon fört vissa 

resonemang kring denna funktion. Hon skriver att personalfunktionen består av jobb med 

begränsade möjligheter som har korta karriärstegar och att även de på höga personalpositioner 

har små möjligheter att avancera till toppen på företaget. Personer inom personalfunktionen 

kunde i Kanters studie också ses som begränsade genom att de var beroende av chefer för att 
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implementera sina beslut (a.a.).  Dock visar CRANET-undersökningen 2004-2005, att 

andelen personalchefer som har plats i ledningsgruppen (eller motsvarande) ökar i Sverige 

och var 2004 uppe i 88 % (Lindeberg & Månson, 2006).  Den ännu outgivna CRANET-

undersökningen 2008-2009 visar att andelen 2008 var 91 % (CRANET-undersökningen 2008-

2009, Personalvetarnas Rikskonferens 5 maj 2010). 

Legge (1987) beskriver, med utgångspunkt i litteratur kring personalarbete, att personalarbete 

ofta har betraktats som ett område där kvinnor har goda chanser att kunna avancera till höga 

positioner till skillnad från andra områden där de möter oöverstigliga barriärer när de närmar 

sig toppen. Bilden av kvinnors möjligheter inom personalområdet kan dock vara en 

skönmålning som inte riktigt beskriver hela situationen då det kan vara kopplat till vilken roll 

som personalfunktionen har. Legge skriver att kvinnor hade stora möjligheter inom 

personalområdet förut då funktionen sågs som företagets socialarbetare, vilket förknippas med 

stereotypt kvinnliga egenskaper. När personalfunktionens ändrades mot att bli mer strategisk, 

och därmed mer viktig, försvann dock kvinnornas goda möjligheter då det strategiska arbetet 

förknippas med stereotypt manliga egenskaper. Hon beskriver det som personalkvinnans 

paradox att kvinnors position inom området omvänt reflekterar funktionens makt, definierat 

som grad av deltagande i organisationens strategiska planering (a.a.).  

Pichler, Simpson och Stroh (2008) undersökte om inriktningen på personalfunktionens arbete 

hade ett samband med kvinnors framgång i yrket genom att analysera enkätsvar från 

personalchefer i U.S.A. De fann att kvinnor inom personalarbete är mindre sannolika att nå 

ledningspositioner och har lägre löner än lika kvalificerade män inom yrket. Kvinnor är 

överrepresenterade inom fältet som helhet och inom låg- och mellanpositioner men är kraftigt 

underrepresenterade på toppositionerna. Tvärt emot vad de väntade sig efter sin utgångspunkt 

i Legges teori fann de att antalet kvinnor på toppositioner inom personalarbete inte var mindre 

då funktionen var mer involverad i verksamhetens strategiska arbete. Inte heller fann de att 

kvinnor lyckades nå toppositioner i större utsträckning då personalarbetet var inriktat mot mer 

stereotypt kvinnliga aktiviteter. Utifrån detta drar de slutsatsen att toppjobb är könsmärkta 

som maskulina oavsett vilken roll funktionen har i organisationen (a.a.). 

Statistik från CRANET-undersökningen 2004-2005 pekar på att kvinnor har goda chanser att 

avancera inom personalvetaryrket (Lindeberg & Månson, 2006). I Sverige har andelen 

kvinnor på personalchefspositioner ökat från att 1995 vara 25 % till att de 2004 utgjorde 43 % 

av cheferna. Denna utveckling har skett samtidigt som personalfunktionen har gått mot att ha 

en mer strategisk roll (a.a.). Enligt CRANET-undersökningen 2008-2009 hade andelen 
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kvinnliga personalchefer år 2008 ökat till 48 % (CRANET-undersökningen 2008-2009, 

Personalvetarnas Rikskonferens 5 maj 2010). Av denna statistik att döma tycks kvinnor 

således ha relativt goda möjligheter att avancera inom personalvetaryrket, oberoende av att 

yrket har fått en mer strategisk och inflytelserik roll i organisationer. Det ska dock påpekas att 

statistiken från CRANET-undersökningen inte visar vilken chefsnivå kvinnorna respektive 

männen befinner sig på. 

Sammanfattning av tidigare forskning  

Genomgången av tidigare forskning har visat att organisationsstruktur kan ha betydelse för 

kvinnors och mäns upplevelse av möjligheter att utvecklas i organisationer. Detta eftersom att 

människor genererar beteenden och attityder som skapar uppåt och neråtgående spiraler, vilka 

förstärker de möjligheter individen har tillgång till genom sin position (Kanter, 1993). 

Kvinnor återfinns oftare på positioner med en låg grad av möjligheter och fastnar oftare i 

neråtgående spiraler än män gör (a.a.; Ressner, 1985). Kvinnors möjligheter tycks också 

påverkas negativt när kvinnor är tokens medan män istället kan gynnas av att vara i minoritet 

(Ott, 1989).  

Olika typer av organisationsstruktur har också visat sig medföra olika typer av 

möjlighetsstrukturer. Statiskt hierarkiska strukturer tenderar enligt tidigare forskning att 

gynna män medan dynamiska nätverksstrukturer ger mer likvärdiga möjligheter för kvinnor 

och män (Kvande & Rasmussen, 1995). Vidare tycks funktionen som individen arbetar i ha en 

betydelse för dennes möjligheter att utvecklas i organisationen genom att funktionens roll kan 

begränsa eller främja individen (Kanter, 1993). Personalfunktionen, som denna studie 

undersöker, kan vara en funktion med låg grad av möjligheter (a.a.). CRANET-

undersökningen (Lindeberg & Månson, 2006) har dock visat att personalfunktionens roll 

under senare år har gått mot att bli mer strategisk och andelen personalchefer i 

ledningsgrupper har ökat markant. Även andelen kvinnliga personalchefer har ökat kraftigt 

under senare år (a.a.). 

Den tidigare forskningen har lett oss fram till följande frågeställningar: 

 Hur upplever de kvinnliga och manliga personalvetare som intervjuas sina möjligheter 

att utvecklas i organisationen? 

 Hur kan organisationsstruktur kopplas till intervjupersonernas upplevelser av 

möjligheter att utvecklas i organisationen? 
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 Hur kan funktionens roll kopplas till intervjupersonernas upplevelser av möjligheter 

att utvecklas i organisationen? 

 Hur kan intervjupersonernas kön, könsfördelningen på personalavdelningen och 

personalvetaryrkets kvinnodominans kopplas till deras upplevelser av möjligheter att 

utvecklas i organisationen? 

Metod och data 

I detta avsnitt presenteras hur val av ansats, datainsamlingsmetod, företag och 

intervjupersoner har gått till. Vidare presenteras hur vi har gått tillväga i utformandet 

av intervjuguiden, hur intervjuarbetet fortskridit, hur vi resonerar kring vårt 

analysarbete samt en diskussion kring tillförlitligheten i insamlad data.  

Val av ansats och datainsamlingsmetod 

Utgångspunkten för denna studie är en kvalitativ ansats då vi vill studera individers 

upplevelser av sina möjligheter att utvecklas i en organisation och koppla det till 

organisationens och yrkets kontext. Langemar (2008) skriver att kvalitativ metod lämpar sig 

då man vill studera förståelsen av innebörden och meningen av ett visst fenomen. Det kan till 

exempel handla om fenomenets betydelse för individerna och deras upplevelsers och 

handlingars betydelse (a.a.). För att en forskare ska få tillgång till individers subjektiva 

uppfattningar och undvika att tillskriva dem sin egen tolkning krävs det en interaktion med 

dem (Aspers, 2007). Då studiens syfte är att undersöka individernas subjektiva upplevelser av 

sina möjligheter och försöka förstå upplevelserna i förhållande till kontexten valdes därför 

intervjuer som datainsamlingsmetod. Information som används för att beskriva företaget har 

även hämtats från företagets hemsida, vilken vi av konfidentialitetsskäl inte kommer att uppge 

i referenslistan. 
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Val av företag 

Då vi vill undersöka upplevelser av möjligheter för kvinnor och män i ett kvinnodominerat 

yrke och vi själva studerar inom området personal föll valet på att studera personer anställda 

på en personalavdelning. Då upplevelsen av möjligheter är starkt kopplad till den kontext man 

befinner sig i kräver en jämförelse mellan olika personer att de antingen befinner sig i samma 

kontext eller att man utförligt redogör för de olika kontexterna. Av tids- och utrymmesskäl 

valde vi därför att genomföra studien på en personalavdelning på ett enskilt företag. 

För att hitta en personalavdelning som var tillräckligt stor för att genomföra ett 

tillfredsställande antal intervjuer på sökte vi efter ett stort företag. Eftersom att vi intresserar 

oss för skillnader i upplevelsen av möjligheter mellan kvinnor och män var ett kriterium att 

båda könen skulle finnas representerade på personalavdelningen. Företaget i studien 

kontaktades via mejl där vi presenterade oss och beskrev att vi var intresserade av att skriva 

en c-uppsats om olika typer av arbetsrelaterade möjligheter för anställda på en 

personalavdelning. Vi blev hänvisade till chefen för personalavdelningen på en av företagets 

enheter där det arbetar både män och kvinnor. Denna typ av urval kan kallas 

tillgänglighetsurval och används när forskaren inte får tillgång till alla personer utan får nöja 

sig med dem som finns tillgängliga (Langemar, 2008). Då studien tar upp personliga 

upplevelser av möjligheter är det viktigt att intervjupersonerna känner sig trygga att kunna 

öppna sig, varför det är viktigt att överväga hur deras svar behandlas. Aspers (2007) skriver 

att man innan inträde i fältet bör diskutera hur materialet ska presenteras och hur 

anonymiteten hos deltagarna ska behållas. Med detta i åtanke träffade vi personalchefen och 

diskuterade konfidentialitetsaspekter innan studien påbörjades. Vi klargjorde att vi inte har för 

avsikt att namnge företaget eller att peka ut någon enskild individ och fick klartecken att 

genomföra studien på avdelningen såvida de anställda inte misstyckte. Detta stämmer överens 

med ett av huvudkraven
4
 i Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer, 

konfidentialitetskravet. Detta krav innebär att uppgifter om personer som är identifierbara 

skall behandlas på ett sätt som gör att de inte kan identifieras av utomstående (a.a.). 

Val av intervjupersoner 

Valet av intervjupersoner utgick från att samtliga tio personer på personalavdelningen 

tillfrågades om de var villiga att delta. Då vi fick tillträde till avdelningen genom 

                                                      
4 De övriga huvudkraven är informationskravet, samtyckeskravet och nyttjandekravet. 
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personalchefen var det denne som sedan frågade de anställda om de ville medverka i studien. 

Att gå genom en överordnad för att få kontakt med deltagare till en studie menar Langemar 

(2008) kan vara problematiskt då intervjupersonerna kan känna sig pressade att medverka och 

det inte går att kontrollera representativiteten i urvalet. I denna studie tillfrågades dock 

samtliga anställda på personalavdelningen och de som deltog var positiva till att medverka.  

Det var slutligen sex personer som samtyckte till att delta. Av intervjupersonerna är två 

stycken män och fyra stycken kvinnor, vilket är en ganska proportionerlig andel av 

personalavdelningen då den inklusive personalchefen består av åtta kvinnor och tre män. En 

diskussion fördes kring huruvida det skulle ha varit mer lämpligt att intervjua hälften kvinnor 

och hälften män. Langemar (2008) menar dock att man inte behöver ha lika många deltagare 

från de olika kategorierna man vill uttala sig om, men att proportionerna däremot är viktiga i 

urvalet. Då studien har ett uttalat syfte att jämföra kvinnors och mäns upplevelser var det 

däremot viktigt att männen var villiga att delta. Om endast en av männen hade ställt upp hade 

vi inte kunnat kategorisera i presentationen av resultatet då det hade blivit omöjligt att behålla 

den konfidentialitet som utlovats. Intervjupersonerna har vidare en skiftande utbildnings- och 

arbetslivsbakgrund men har alla arbetat inom personalområdet i minst två år och nämnvärt är 

också att männen är äldre än kvinnorna. Fem av personerna som valde att delta har 

gemensamt att de arbetar som personalmän och den sista personen arbetar som 

personaladministratör.  

Aspers (2007) menar att det är viktigt för forskaren att fråga sig varför personer väljer att inte 

delta. Då det var personalchefen som frågade dem om de ville delta vet vi inte anledningen till 

att resterande personer valde att tacka nej. De från personalavdelningen som inte intervjuades 

arbetar med personaladministration och utbildningsfrågor och det är inte omöjligt att något i 

deras tjänster har bidragit till deras beslut. Då det var personalchefen som presenterade 

studien för de anställda på personalavdelningen kan hans sätt att beskriva den också ha 

påverkat vilka som valde att delta. 

Intervjuerna 

Intervjuguiden (se bilaga 1) inspirerades i sin utformning av Kanters (1993) teori om 

möjlighetsstrukturer i organisationer där hon menar att dessa i stor utsträckning kan påverka 

individers beteende och attityder. Vi ville genom våra frågor bland annat ta reda på hur stora 

möjligheter intervjupersonerna upplevde sig ha och vilka typer av möjligheter de anser sig ha 
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tillgång till. Frågor ställdes även om personalavdelningens och personalfunktionens 

möjligheter på företaget då ett av studiens mål är att undersöka vilken betydelse detta har för 

upplevelsen av de individuella möjligheterna. Närmare slutet ställdes frågor som uppmuntrade 

intervjupersonerna att själva fritt beskriva sin upplevelse av möjligheter på företaget. Allra 

sist ställdes frågor om möjligheter relaterade till kön, könsfördelning och yrkets 

kvinnodominans. Den typ av intervju som använts kallas semistrukturerad intervju, vilken 

kännetecknas av att forskaren ställer ett antal förutbestämda frågor men även har utrymme att 

följa upp svaren med följdfrågor (Aspers, 2007). I semistrukturerade intervjuer har forskaren 

redan funderat kring de områden som ska behandlas utifrån sitt eget perspektiv, vilket gör att 

det bara finns en viss möjlighet för den som intervjuas att få fram sitt eget perspektiv. Denna 

ansats ofta är relativt deduktiv (a.a.). De mer öppna frågor som nämndes ovan bidrar dock till 

en mer induktiv ansats i intervjuerna, vilket ger intervjupersonerna en chans att definiera vad 

som är viktigt. Vidare menar Aspers (2007) att det är viktigt att intervjufrågor har en 

utgångspunkt i vardagligt språk så att de är lätta att förstå. För att minimera risken för 

missuppfattningar användes därför lättförståeliga begrepp i frågorna. 

Den mest öppna frågan om vilka möjligheter de upplever att de har på företaget ställdes 

närmare slutet av intervjun eftersom att möjligheter är ett begrepp som kan tolkas på många 

olika sätt. Detta anser vi minskade risken att intervjupersonerna skulle fråga vad vi menade 

med möjligheter, vilket vi ville undvika för att inte tvinga på dem en definition som inte 

överensstämmer med deras egen uppfattning av vad möjligheter är. Genom vårt 

tillvägagångssätt har begreppet möjligheter i denna studie definierats i dialog med empirin, 

som Becker (2008) förespråkar. Därmed har studien en blandning mellan ett deduktivt och 

induktivt tillvägagångssätt. 

Intervjuerna genomfördes vid tre tillfällen med cirka en veckas mellanrum under april och 

maj 2010 och pågick mellan 25 och 55 minuter. Två intervjuer utfördes vid varje tillfälle med 

ett mellanrum på 30 minuter till 1 timme. Intervjuerna utfördes inne på intervjupersonernas 

egna kontor. Vi medverkade båda två vid samtliga intervjuer vilket enligt Aspers (2007) kan 

hämma intervjupersonerna. Även om det är möjligt att intervjupersonerna undviker känsliga 

svar av denna anledning bör vi inte ha uppfattats som ett hot då vi är yngre och studenter 

inom ett ämne som de har mycket kunskap om. Detta tillsammans med att vi förklarade att vi 

är ovana att hålla i intervjuer gör att vi inte anser att intervjupersonerna hämmades under 

intervjuerna. Vid tre av intervjuerna ansvarade den ena och vid tre intervjuer ansvarade den 

andra av oss för att ställa intervjufrågorna. Den som inte höll i intervjun förde anteckningar 
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samt ställde följdfrågor vid behov. En anledning till att vi båda medverkade var att vi är ovana 

vid att hålla intervjuer och då kunde stödja varandra för att exempelvis inte missa viktiga 

följdfrågor. Det gav oss också en möjlighet att på ett tidseffektivt sätt kunna börja sätta oss in 

i vårt datamaterial och minskade risken att vi uppfattade intervjupersonerna på olika sätt. 

Samtliga intervjuer spelades in med bandspelare efter att intervjupersonerna gett sitt 

samtycke.  

Resonemang om analys 

Analysarbetet startade med att intervjuerna transkriberades i sin helhet för att vi skulle få en 

god överblick över materialet. Sedan lästes texterna noggrant igenom flera gånger och 

intressanta uttalanden som var talande för det som sagts under intervjuerna markerades och 

sammanställdes. Vårt tillvägagångssätt stämmer överens med det Creswell (2007) 

rekommenderar; att man går igenom materialet flera gånger, gör anteckningar på vad 

materialet berättar och formar initiala teman eller koder.  Analys av data kan ses som en 

ordningsskapande process där man söker mönster för att materialet ska bli lättare att tolka 

(Repstad, 2007). 

Som nämnts ovan inspirerades intervjuguidens utformning av Kanters (1993) teori. Även i 

analysen användes tidigare forskning som utgångspunkt när teman söktes i intervjusvaren. 

Utifrån Beckers (2008) resonemang om risken att missa viktiga saker av det man undersöker 

om man utgår från fördefinierade begrepp i sin analys sökte vi även efter det materialet 

berättade som inte rymdes inom teorins ramar. Vår analysprocess liknar det Creswell (2007) 

menar när han beskriver att forskaren rör sig i analytiska cirklar snarare än längs en rak linje. 

Likt Becker (2008) menar Creswell (2007) att fördefinierade kategorier i analysen kan 

begränsa vad man finner och rekommenderar därför att forskare som utgår från dessa även 

bör vara öppna för ytterligare kategorier under analysen. Under analysarbetet försökte vi göra 

detta, dock fann vi att de teman som uppstod ur materialet stämde överens med de som 

skapats utifrån tidigare forskning. De teman vi fann var organisationens, funktionens och 

könsrelaterade aspekters koppling till upplevelsen av möjligheter, vilka samtliga stämde 

överens med den teoretiska utgångspunkten. 

Analysarbetet försvårades av att en av våra intervjupersoner arbetar på en annan position på 

personalavdelningen än de övriga fem. Förutom att den personen kan uppleva en annan 

situation än de övriga, vilket gör en jämförelse svårare, så skapar detta en etisk problematik 
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kring redovisningen av resultatet. Vi har lovat att enskilda personer inte ska kunna identifieras 

genom deras individuella svar på frågorna, vilket kan medföra att intressanta fynd måste 

utelämnas ur resultatredovisningen på grund av att vi inte kan lyfta fram hur denna persons 

position kan ha påverkat upplevelsen av möjligheter. Intervjupersonens svar kan dock ändå 

bidra till studien då vi har gjort en tematisk analys och inte en personbaserad. Tematiska 

analyser är bra att använda av anonymitetsskäl då man vid en personbaserad analys kan få 

problem att dölja personens identitet eftersom att man ger utförliga beskrivningar av personen 

eller dennes sociala miljö (Repstad, 2007). 

Då vi som ovan nämnt hade lovat intervjupersonerna konfidentialitet har vi avidentifierat dem 

genom att benämna dem med bokstäver som inte har någon koppling till deras riktiga namn. 

Även ordningen på intervjuerna döljs genom att bokstavsordningen inte motsvarar ordningen 

på intervjuerna. Eftersom att vi tydligt har uttryckt och fått intervjupersonernas samtycke till 

att göra en jämförelse mellan män och kvinnor framgår det vilka av intervjupersonerna som är 

män och vilka som är kvinnor.  

Under hela analysarbetet hade vi i åtanke att vår analys färgas av våra egna tolkningar och 

försökte i så stor utsträckning som möjligt vara medvetna om detta för att kunna analysera 

materialet på ett rättvist sätt. Ingen tolkning kan dock vara helt överensstämmande med 

verkligheten, vilket Repstad (2007) beskriver på detta sätt: 

”Det existerar ingen absolut objektivitet, bara mer eller mindre trovärdiga 

tolkningar av verkligheten.” (a.a.: 136) 

Tillförlitlighet i data 

Några punkter är viktiga att ta upp när det gäller att bedöma validiteten i de data vi har samlat 

in. Genom att vi fick tillgång till intervjupersonerna via deras chef var han medveten om vilka 

som deltog i studien, vilket enligt Langemar (2008) kan vara problematiskt av 

anonymitetsskäl. Personalchefen kan ses som en grindvaktare, en person som har kontrollen 

över de resurser vi behöver tillgång till (Hammersley & Atkinson, 1995). Grindvaktare bryr 

sig generellt sett om hur organisationen kommer att presenteras och kan därför försöka leda 

forskaren åt något håll (a.a.). I denna studie fick personalchefen en möjlighet att påverka vilka 

som deltog i studien genom det var han som frågade intervjupersonerna om de ville 

medverka. Detta kan indirekt ha gett en möjlighet att påverka våra data genom att han fick 

tillfälle att uppmuntra de mest positivt inställda personerna att medverka. Även 
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intervjupersonernas kollegor visste vilka som deltog. Medvetenheten om att både deras chef 

och kollegor kände till deras medverkan kan ha påverkat intervjupersonerna svar, trots att vi 

lovat dem att deras individuella svar inte ska kunna urskiljas i resultatet. Det kan exempelvis 

vara känsligt att tala om framtida karriärplaner om detta innebär att lämna företaget eller att 

prata om hinder på den nuvarande arbetsplatsen, av rädsla att chefer och kollegor ska kunna 

lista ut vem som sagt vad. Om intervjupersonerna upplever att något förknippat med dem som 

personer hindrar deras möjligheter kan detta också vara olustigt för dem att berätta det för oss. 

Vidare kan det studerade företagets starka kultur ha påverkat dem att presentera möjligheterna 

på företaget på ett positivt sätt genom att de i sin roll är vana att förmedla företagets 

värderingar i positiva ordalag. 

Ett sätt att förstärka validiteten i sina data är att be intervjupersoner om exempel på sina 

upplevelser (Repstad, 2007). Detta gör att det blir svårare för dem att förvränga sina svar och 

skönmåla situationen och de tvingas reflektera över hur de agerar i praktiken (a.a.). Vi 

försökte därmed i intervjusituationerna följa upp med följdfrågor om hur saker har gått till. De 

exempel som intervjupersonerna i denna studie beskrivit stämmer väl överens med de 

upplevelser de säger sig ha. Intervjupersonerna gav även flertalet gånger spontana uttalanden 

som förstärkte de svar de gav. Som forskare kan vi spela en roll i vilka svar 

intervjupersonerna ger. Att vi är kvinnor och personalvetarstudenter kan ha haft en betydelse 

för hur intervjupersonerna presenterar personalyrket och dess möjligheter, då de kan vilja ge 

oss en positiv bild inför vår framtid.  

Resultat och analys 

I detta avsnitt presenteras den studerade organisationen utifrån uppgifter från 

personalchefen, anställda på personalavdelningen samt företagets hemsida. 

Intervjupersonernas upplevelser av sina möjligheter att utvecklas i organisationen 

beskrivs därefter kopplat till organisationsstruktur, funktion, intervjupersonernas kön, 

den könsmässiga fördelningen på avdelningen och yrkets kvinnodominans. Efter varje 

avsnitt följer en analys av resultaten i relation till tidigare forskning.  

Intervjupersonerna kommer i resultatet att benämnas med IP följt av bokstäverna A-F 

följt av kvinna eller man. Bokstavsordningen motsvarar inte ordningen på intervjuerna.  
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Företaget 

Företagets personalfunktion består av en centralavdelning som sköter den övergripande 

strategiska utformningen av personalavdelningarnas arbete (företagets hemsida). Sedan har 

varje enhet inom företaget sin egen personalavdelning som tillsammans med enhetens chefer 

sköter personalfrågor. Den personalavdelning där denna studie har utförts består av tio 

personer, 8 kvinnor och 2 män. Utöver dessa har avdelningen en manlig personalchef som 

sitter i enhetens ledningsgrupp. I organisationen i stort jobbar det något fler kvinnor än män 

och bland cheferna så är fördelningen ungefär 40 % kvinnor och 60 % män. I styrelsen är 

fördelningen 25 % kvinnor och 75 % män och i koncernledningen 20 % kvinnor och 80 % 

män, av dessa är en av kvinnorna personaldirektör. Den verkställande direktören är en man 

(a.a.). 

Upplevelser av möjligheter att utvecklas i 

organisationen 

Samtliga intervjupersoner ser jobbet som en viktig del av livet och som en källa till personlig 

utveckling, vilket de tycker är ett av de viktigaste kriterierna för att trivas i arbetet. Samtliga 

intervjupersoner anser att det är viktigt att de utvecklas i sitt arbete, lär sig nya saker och möts 

av nya utmaningar genom att antingen bredda sina arbetsuppgifter eller gå på djupet i svåra 

frågor. De anser också att organisationen i dagsläget ger dem möjligheter att utvecklas inom 

sina tjänster. En person beskriver känslan hon skulle få om hon inte längre fick möjligheter att 

utvecklas i arbetet.  

”Ja, för annars skulle det kännas rätt så hopplöst tror jag.” (IP A, kvinna) 

Framgång beskriver intervjupersonerna som att trivas, att kunna hjälpa andra personer och att 

ha ett betydelsefullt jobb, vilket de även tycker att de har. Framgång inom organisationen 

beskrivs som att vara duktig på det man gör och organisationen uppmuntrar rörelse både 

vertikalt och horisontellt. Flera personer betonar att framgång och utveckling inte behöver 

handla om hierarkisk klättring uppåt i organisationen eller att inneha en speciell titel.  

”Framgång handlar för mig inte om titel eller vad ska man säga hierarkisk plats i 

organisationen utan att jag får göra skillnad för andra människor. Det betyder 

framgång.” (IP B, kvinna) 
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Fyra av intervjupersonerna säger uttryckligen att de inte är intresserade av att bli chef och 

uppger några olika anledningar till detta. En anledning som nämndes var att det inte finns 

intresse av att spela det politiska spel som flera säger krävs om man ska arbeta som chef. 

Flera uppgav också att de inte tycker att chefsrollen passar dem som personer och att de trivs 

mycket bättre med det slags jobb som de har nu.  

”Jag tror inte att jag har den profilen, hum, och sen tycker jag att det är alldeles för 

roligt att stötta på det här sättet så nära individen och om jag skulle vara chef, även 

om jag skulle vara personalchef då för en enhet så skulle jag ändå inte prata på det 

här sättet med folk utan då blir det andra övergripande, mer strategiska frågor och 

dom blir jag inte lika road av.” (IP B, kvinna) 

En intervjuperson funderade över om det kanske är en fördel att inte vara chef. 

”Det kanske till och med är då att du får större möjligheter att göra ett bra jobb om 

du inte är chef.” (IP C, man) 

Resterande två personer utesluter inte att arbeta som chef i framtiden men eftersträvar inte det 

i dagsläget. Vid en hypotetisk fråga till alla deltagarna om de såg några hinder att kunna nå en 

chefsposition om de ville var svaren blandade, genomgående var dock upplevelsen att 

organisationen skulle ge dem goda möjligheter till att avancera och att deras nuvarande chef 

skulle stötta dem om de gjorde det valet. Även de som inte är intresserade av att bli chefer ser 

det som positivt att organisationen ger dessa möjligheter. De som uppgav att det fanns några 

hinder hänvisade till brist på utbildning och relevant erfarenhet.  

”Det är bara jag själv som sätter begränsningarna faktiskt /…/ Det är liksom bara 

jag som sätter nivån på hur långt jag kan gå.” (IP E, man) 

Analys 

Intervjupersonerna visar upp många av de drag som Kanter (1993) menar kännetecknar 

personer med hög grad av möjligheter. Resultaten visar att samtliga beskriver jobbet som en 

källa till egen utveckling, ser jobbet som en viktig del av livet och verkar hängivna till 

organisationen. Intervjupersonerna uttrycker också att de skulle känna sig otåliga om de 

slutade utvecklas, vilket kan ses som ett tecken på att de har goda möjligheter. Kanter (1993) 

har ett liknande resonemang i sin studie där hon skriver att personer med goda möjligheter blir 

otåliga om de slutar röra sig uppåt i organisationen. Hennes resonemang utgår från att rörelse 

uppåt är det som definieras som framgångsrikt i organisationen och menar därför att 



 

 20 

personalen blir otålig om de inte får en chans att uppnå detta (a.a.). Det finns dock stora 

skillnader mellan den organisation som Kanter studerat och den som studeras i denna studie. 

Kanter (1993) undersökte en strikt hierarkisk organisation där rörelse uppåt är det viktigaste 

och i den organisation som studerats i denna studie är utveckling i en bredare betydelse det 

som ses som eftersträvansvärt.  

Intervjupersonernas ointresse av att bli chefer kan tolkas som individuella skillnader i 

preferenser, detta kan dock kopplas till Kanters (1993) resonemang om att personer som har 

få möjligheter att avancera hierarkiskt inte heller eftersträvar detta. Det som talar emot att 

detta gäller för intervjupersonerna är deras upplevelse att möjligheten finns om de vill ha den.  

Organisationsstrukturens koppling till 

intervjupersonernas upplevelser av möjligheter  

Företaget där denna studie har genomförts är en organisation som har funnits i över 100 år 

och beskrivs av intervjupersonerna som en tidigare traditionellt hierarkisk organisation med 

toppstyrning men som sedan några decennier tillbaks är starkt decentraliserad med betoning 

på individernas eget ansvar.  

Överlag anser intervjupersonerna att organisationen ger dem mycket stora 

utvecklingsmöjligheter och de beskriver sig som hängivna till organisationen. De anser sig 

alla ha möjligheten att arbeta självständigt utifrån organisationens behov och anser sig kunna 

påverka hur de ska lösa de problem de ställs inför i sitt arbete. En person beskriver att han kan 

påverka sitt jobb väldigt mycket genom att välja hur han prioriterar sina arbetsuppgifter. 

”Ääh, jag kan ju påverka hur jag så att säga vill lägga mina dagar, alltså mitt 

arbete, vilken typ av arbetsuppgifter jag vill göra. Det kan jag välja. Jag kan välja 

så att säga vilka av mina chefer, vilka ärenden jag vill prioritera. Till viss del. Det 

är klart att det ju finns ju alltid ärenden som jag måste ta tag i” (IP C, man)  

Intervjupersonerna berättar att de har en del tvingande arbetsuppgifter som de inte kan välja 

bort, men anser sig ändå få en chans att arbeta med det som de själva tycker är viktigt. 

Intervjupersonerna beskriver att organisationen ger dem tillfällen att uttrycka sina önskemål 

och åsikter kring hur deras jobb ska utformas genom att de tillsammans med chefen gör en 

personlig handlingsplan som tillsammans med avdelningens verksamhetsplan ska guida 

arbetet under året. Överlag anser intervjupersonerna att organisationen låter dem arbeta med 
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det som intresserar dem, även om det finns vissa önskemål att inrikta sig mer på vissa 

arbetsuppgifter och ägna mindre tid åt andra. 

”Om jag fick drömma, då skulle jag nog rikta in mig lite mer på att jobba lite mer 

proaktivt istället för att alltid ta hand om det som händer efteråt så att säga. Jobba 

lite mer framåt.” (IP D, kvinna) 

Några av intervjupersonerna har beskrivit att företaget har en stark kultur där man gärna ser 

att personalen stannar kvar under en längre period och att det därför ska finnas stora 

utvecklingsmöjligheter för individerna. Samtliga intervjupersoner upplever att företagets 

kultur uppmuntrar dem att ta ansvar för sin egen yrkesmässiga utveckling. En person beskrev 

att företagets vilja är att personalen själva ska ansvara för att de är anställningsbara så att de 

ska kunna ta en annan tjänst inom företaget ifall deras nuvarande försvinner.  

”Men kulturen säger att den anställda ska ta eget ansvar och utvecklas och vara 

anställningsbar, det vill säga att om ens jobb försvinner så ska man vara beredd att 

kunna ta ett annat jobb och det är en av våra liksom grundbultar.” (IP A, kvinna) 

En annan sak som flera intervjupersoner berättade var att de upplever sig ha möjlighet att ta 

sig till andra områden och att arbeta med andra funktioner i företaget. Detta för att den 

decentraliserade organisationen möjliggör och uppmuntrar rörelse och utveckling inom 

företaget. Flera trodde dessutom att det var större chans att avancera hierarkiskt i andra delar 

än personalområdet. I intervjuerna framgår det att alla som söker en tjänst internt blir kallade 

till intervju, vare sig de är kvalificerade för tjänsten eller inte.  

”… sen finns det ju alltid en policy inom  /…/ att alla måste ju kallas på intervju 

oavsett om dom passar för arbetet eller inte.” (IP D, kvinna) 

Intervjupersonerna upplever att organisationen och deras chef ger dem utrymme att ta egna 

initiativ och beskriver att initiativförmåga är viktigt inom deras respektive roller. Eftersom att 

organisationsstrukturen på företaget medför att människor interagerar med varandra får 

intervjupersonerna möjlighet att presentera förslag till kollegor, sin chef och de chefer de 

arbetar mot på enheten. När intervjupersonerna kommer med förslag och åsikter kring arbetet 

upplever de att detta tas emot på ett positivt sätt bland kollegorna och av chefen. Vidare säger 

de att de känner att det i organisationen är tillåtet att säga vad som helst, vilket de menar 

sporrar dem att utvecklas. 
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”Det är en tillåtande liksom atmosfär /…/ det är ingen som lägger någon värdering 

på vad man tycker egentligen utan jag tror man mer uppmanas till liksom att, ja 

stimuleras till för att komma med idéer.” (IP E, man) 

”Så vi har ju väldigt öppen, här kan man säga precis vad som helst och komma med 

förslag och åsikter.” (IP A, kvinna) 

Samtliga intervjupersoner upplever att de genom sitt arbete interagerar med ett stort antal 

personer inom organisationen. De ser det som positivt att ha nätverk inom organisationen och 

ser nätverk som en möjlighet att utveckla ny kunskap och få stöd. Vad de ser som nätverk 

skiljer sig dock åt genom att vissa talade om nätverk utanför arbetsplatsen och andra 

hänvisade till de kontakter de har med personer som arbetar på företaget. Det finns också en 

skillnad då vissa säger att de har uttalade nätverk och andra beskriver sitt nätverk som de 

personer de kommer i kontakt med. Svaren varierade mellan intervjupersonerna, men 

kvinnorna och männen uppvisade ingen skillnad i sin definition och användning av nätverk. 

Det var heller ingen skillnad mellan de kvinnliga och manliga intervjupersonerna vad gäller 

den nivå som de uppgav att personer i deras nätverk befann sig på.   

Organisationsstrukturen medför att intervjupersonerna regelbundet interagerar med sin 

närmaste chef, personalchefen, och detta är något de upplever som positivt. Till exempel 

upplever de att han uppmuntrar dem att utvecklas. De upplever att personalchefen är lyhörd 

och ger dem stöd när de behöver det. Exempelvis kan det handla om att rådfråga chefen kring 

svåra fall eller invecklade arbetsrättsliga frågor. En person lyfter fram att personalchefen har 

ett stort förtroende för resten av avdelningen. 

”Vi är ju väldigt självgående, så han delegerar ju väldigt mycket till oss, vilket gör 

att vi har stor frihet. Men han stöttar oss, jag upplever ändå att han stöttar mig och 

oss väldigt mycket i dom förslagen som vi har eller det vi gör sådär. Det känns som 

att han har förtroende för oss.” (IP F, kvinna) 

Samtliga intervjupersoner upplever även att de får stöd av varandra som kollegor och flera 

lyfter fram att kollegorna är viktiga för dem i deras arbete. Organisationen ger 

intervjupersonerna möjlighet att ta del av kollegornas varierande erfarenhet, vilket de ser som 

mycket positivt då de anser sig kunna lära mycket av varandra och få tillgång till en bred 

kunskapsbas. Om intervjupersonerna upplever att något är fel uppger de att de först försöker 

lösa problemet och sedan vänder sig till sina kollegor och sin chef för stöd och hjälp. 
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Analys 

Då företaget i studien har en mycket decentraliserad maktstruktur som betonar eget ansvar 

påminner den om det Kvande och Rasmussen (1995) beskrev som en dynamisk 

nätverksorganisation. Dessa organisationer, beskriver de, har decentraliserade maktstrukturer 

och utmärks av att de oftare sätter kvinnor på otraditionella positioner än statiskt hierarkiska 

organisationer. Detta kan vara en förklaring till varför både kvinnor och män på 

personalavdelningen upplever att de har goda möjligheter att avancera hierarkiskt om de 

skulle vilja det. I den studerade organisationen är män överrepresenterade på toppositionerna 

medan könsfördelningen på de lägre chefsnivåerna är jämn, vilket stämmer överens med vad 

Ressner (1985) fann i sin studie. Studien visade också en tendens att kvinnor omfattas av de 

uppåtgående möjlighetsspiralerna i mindre omfattning än män gör (a.a.). Det finns inga starka 

tecken på att så skulle vara fallet på denna studies studerade företag då intervjupersonerna 

beskriver sina möjligheter på liknande sätt. Det faktum att kvinnor är underrepresenterade på 

företagets toppositioner kan tyda på att det finns en övre gräns för hur långt upp 

möjlighetsspiralerna för kvinnor får gå. Dock förekommer kvinnor i den högsta 

ledningsgruppen, bland annat representerade av personaldirektören, vilket kan ha bidragit till 

kvinnornas positiva upplevelse av möjligheter att bli chefer. 

Samtliga intervjupersoner strävar efter det som värderas högt av organisationen, att utvecklas, 

verkar ha bra självförtroende, försöker förändra när något är fel och betraktar sig som 

medlemmar av hela organisationen och inte bara sin avdelning, vilka enligt Kanter (1993) är 

tecken på att de har goda möjligheter. Dock visar de inte tecken på konkurrens, rivalitet och 

något större intresse för hierarkiskt avancemang som hon beskriver kännetecknar personer 

med en hög grad av möjligheter. Att intervjupersonerna inte visar upp dessa tecken kan också 

bero på att de arbetar inom en organisation som inte kräver detta av dem för att de ska ses som 

framgångsrika. 

Nätverk verkar inte vara särskilt viktigt när det gäller chanser till befordran på det studerade 

företaget då alla blir kallade till intervju vid internrekryteringar och ingen av 

intervjupersonerna tar upp nätverk som en faktor för att ta sig vidare i företaget. Resultaten 

visar inte heller någon tydlig skillnad mellan kvinnorna och männens nätverk, vilket Lins 

(2000) slutsatser antyder. Dock är det faktum att organisationen uppmuntrar interaktion 

viktigt då intervjupersonerna beskriver detta som en möjlighet till utveckling av ny kunskap 

och som en källa till stöd. 
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Personalchefen för avdelningen beskrivs av intervjupersonerna på ett sätt som enligt Kanter 

(1993) kännetecknar en ledare med makt. Exempelvis anses han vara ett bra stöd, är omtyckt, 

anses hjälpande och uppmuntrar till utveckling för de anställda på personalavdelningen. 

Kanter (1993) skriver att de som arbetar under en ledare med makt brukar få möjlighet att ta 

del av den makten. Utöver intervjupersonernas beskrivning av sin chef så tyder det faktum att 

personalchefen sitter i enhetens ledningsgrupp på att personalfunktionen har en stark ställning 

på enheten. Att även personaldirektören sitter i företagets ledningsgrupp är ett ytterligare 

tecken på detta. 

Funktionens koppling till intervjupersonernas 

upplevelser av möjligheter 

Intervjupersonerna anser att personalfunktionen har en god ställning inom organisationen 

eftersom att personalfrågor ses som viktiga. Dock varierar synen på personalfrågor inom 

organisationen utifrån hur relevanta personalfrågorna anses vara. En person lyfter fram 

personaldirektörens roll i att stärka personalfunktionen på företaget: 

”Vi har ju haft en väldigt stark personaldirektör som folk känner till, även utanför 

[företaget]. Och hon har sett till att hon är med i högsta ledningsgruppen, det var 

man inte innan hon kom in.” (IP A, kvinna) 

Vidare berättar intervjupersonen att personaldirektören arbetar nära företagets verkställande 

direktör. 

Enligt intervjupersonerna ska personalavdelningen vara experterna på personalområdet som 

enhetens chefer vänder sig till om de behöver hjälp, de ser på sig själva lite som konsulter till 

cheferna. Flera av intervjupersonerna tar även upp att de ska vara generalister och kunna svara 

på alla typer av personalfrågor trots att de också förväntas vara experter i alla frågor. Detta 

upplevs av flera intervjupersoner som något som ibland är svårt då det inte går att kunna allt 

om allt. 

”Så att handlar det om avveckling eller rehabilitering eller en sjukfrånvaro eller en 

karriärutveckling, både positivt och negativt så väntas jag alltid vara expert.” (IP B, 

kvinna) 

Intervjupersonerna beskriver personalfunktionen som en roll som ofta ställs inför ett dilemma 

mellan att anta en reaktiv eller en proaktiv roll. Med detta menar de om personalfunktionen 
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ska reagera på organisationens behov när de ber om något eller om de ska driva frågor utifrån 

eget initiativ.  

”… och det är ju en ständig fråga utifrån personalavdelningen, är det vi som ska 

hitta på vad verksamheten vill ha eller är det verksamheten som ska ställa krav på 

oss att säga vad de önskar” (IP F, kvinna) 

De beskriver att personalfunktionens roll inte är beslutsfattande utan ska komma med 

rekommendationer till organisationen som sedan kan välja huruvida de ska implementera dem 

eller inte. Flera av intervjupersonerna tar kring detta upp att personalfunktionens arbete måste 

ge ett mervärde för organisationen utifrån de behov som organisationen har just nu. Överlag 

så upplever intervjupersonerna att det är positivt att arbeta med personalfrågor på företaget 

men de upplever att det är svårt att avgöra vilka möjligheter personalfunktionen har i företaget 

som helhet. 

”Eftersom man sitter på en personalavdelning själv så tycker man ju själv att vi har 

ganska stor inverkan. Sen är jag inte så säker på att dom som sitter ute i 

verksamheten tycker det eller har den bilden, äh, men jag är väldigt stolt över hur vi 

jobbar med personalfrågor” (IP F, kvinna) 

Alla anser sig ha möjligheter att ta sig vidare och jobba på andra personalavdelningar på 

företaget om de skulle vilja det. Dock påpekar flera att antalet tjänster inom 

personalfunktionen är relativt få och att omsättningen på dessa är låg vilket gör att 

möjligheten att byta tjänst inte uppstår särskilt ofta. Flera av intervjupersonerna säger att det 

inte har funnits några lediga personaltjänster under ett par år vilket gör att de tror att 

konkurrensen skulle bli hård om en ledig tjänst utlystes. Intervjupersonerna tar även upp de 

möjligheter de har i sina nuvarande tjänster när det tillfrågas om sina upplevelser av 

möjligheter på företaget. En av personalmännen beskriver möjligheterna i sin tjänst genom att 

påpeka bredden inom området: 

”… i den här tjänsten så finns det ju OTROLIGT mycket utvecklingsmöjligheter just 

på grund av att det finns ju inget stopp på arbetet, det kan bli HUR stort och hur 

mycket som helst.” (IP B, kvinna) 

Analys 

När intervjupersonerna beskriver sina tjänster talar de mycket om eget initiativ och eget 

ansvar och att de har en ganska stor handlingsfrihet, vilket enligt Kanter (1993) kännetecknar 
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positioner med makt. Graden av eget ansvar och handlingsfrihet återspeglar även funktionens 

ställning i företaget. Kanter tar också upp funktionens synlighet, funktionens relevans i 

förhållande till aktuella organisationsproblem och mäktiga personers inställning till 

funktionen som faktorer som påverkar funktionens ställning i företaget. Resultaten visar att 

personalfunktionens relevans avgörs av vad organisationen anser sig ha behov av och hur väl 

personalfunktionen kan bemöta dessa behov. Då intervjupersonerna mestadels upplever det 

som positivt att arbeta med personalfrågor inom företaget kan det tolkas som att funktionen 

har makt i organisationen även om funktionens synlighet varierar i olika delar av enheten.  

Kanter (1993) menar att funktionens ställning i organisationen påverkar vilka möjligheter de 

som arbetar inom funktionen har i organisationen. Hon konstaterar också att 

personalfunktionen består av jobb med begränsade möjligheter, korta karriärstegar och 

svårigheter att ta sig till toppen på företaget, vilket motsägs av fynden i CRANET-

undersökningen (Lindeberg & Månson, 2006). Detta är dock inte förvånande då Kanters 

studie utfördes på en annan plats i en annan tid och CRANET-undersökningen visar att 

personalyrkets ställning har ändrats under senare år och nu har en starkare ställning i 

organisationers toppskikt (a.a.). Resultaten i denna studie överensstämmer med fynden i 

CRANET-undersökningen då personaldirektören nu har fått plats i företagets högsta 

ledningsgrupp. 

Personalfunktionen på företaget i denna studie verkar följa de riktlinjer som Armstrong 

(2006) tar upp. Företaget har en decentraliserad struktur och har som Armstrong förespråkar 

lagt ansvaret för personalfrågorna på de enskilda verksamhetsenheterna som har sina egna 

personalavdelningar (a.a.). Dessutom beskriver intervjupersonerna att personaldirektören 

arbetar nära företagets verkställande direktör och betonar ofta att det är personalfunktionens 

uppgift att tillgodose organisationens behov. Armstrong (2006) skriver att personalfunktionen 

kan ha en roll som är proaktiv, reaktiv eller både och. Att intervjupersonerna tar upp dilemmat 

kring detta kan tyda på att deras roll inte är tillräckligt tydligt definierad på företaget. 

Resultaten visar att intervjupersonerna i stor utsträckning är beroende av chefer för att 

implementera sina beslut, likt personalfunktionen i Kanters (1993) studie. Dock upplever de 

detta som naturligt då de ser personalfunktionens roll som konsulterande och inte beslutande 

vilket Armstrong (2006) ser som en av flera möjliga roller för personalfunktionen. 
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Kopplingen mellan intervjupersonernas kön, 

könsfördelningen på personalavdelningen, 

personalvetaryrkets kvinnodominans och 

upplevelser av möjligheter  

Varken männen eller kvinnorna upplever att deras möjligheter att utvecklas har påverkats av 

deras kön. Två av kvinnorna svarade på frågan genom att beskriva att de aldrig har upplevt 

sitt kön som ett hinder. En kvinna och en man beskriver att de möjligheter man får inom 

företaget avgörs av det man presterar och levererar, inte av vilket kön man har. 

”Nej det tror jag inte /…/ det är liksom vad du gör och vad du presterar och 

levererar som egentligen skapar liksom ditt namn. Det är inte om du är kvinna eller 

man.” (IP E, man) 

”Nej, jag har ju kommit dit jag vill” (IP A, kvinna) 

En kvinna berättade dock att hon tidigt under sin karriär på företaget kunde bli behandlad på 

ett nedvärderande sätt både av kvinnliga och manliga chefer. Hon upplevde att hennes 

möjligheter begränsades genom att hon inte tyckte sig bli lyssnad till och upplevde att det 

berodde på att hon var ung och kvinna. Dock ändrades detta när hon fick möjlighet att visa att 

hon kunde sina saker och idag upplever hon inte att detta är ett problem längre. 

”… och i det så vet jag att jag kände att nu blir jag inte lyssnad till, och jag tror 

framförallt det beror på att jag var ung kvinna. Sen när de hörde att jag faktiskt 

visste vad jag pratade om och att jag kunde mina saker, då försvann det.” (IP B, 

kvinna) 

Intervjupersonerna beskriver könsfördelningen på personalavdelningen som ganska oviktig 

för deras möjligheter i organisationen. Männen berättar att de inte upplever sin 

minoritetsställning på personalavdelningen på något särskilt sätt och kvinnorna upplever inte 

att deras majoritetsställning har någon betydelse för deras möjligheter. Majoriteten av 

kvinnorna tar upp att det är positivt att det arbetar både män och kvinnor på avdelningen och 

motiverar det med att det är bra med en blandning. De skulle inte vilja arbeta på en 

personalavdelning där det endast arbetar kvinnor. 

”Um, ja, jag är glad att vi har några män för jag skulle inte vilja jobba på en 

avdelning med bara kvinnor.” (IP A, kvinna) 
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En kvinna upplevde att fördelen med en blandad arbetsgrupp är att de då får ett 

helhetsperspektiv som de inte skulle få om de endast var kvinnor på avdelningen.  

Könsfördelningen beskrivs av männen som normal och oväsentlig. Intervjupersonerna har lite 

olika upplevelser av att personalvetaryrket är kvinnodominerat. En person ser det som 

problematiskt att personalfrågor uppfattas som klassiska kvinnofrågor eftersom att detta kan 

begränsa vilka möjligheter som området får och därigenom också möjligheterna för de som 

arbetar i yrket. Intervjupersonen förespråkar istället att man ska se det som en strategisk 

affärsdriven fråga som företaget vinner pengar på om man får den att fungera och kan sätta 

siffror på den. 

”Det är ingen massa lull-lull och rosa fluff utan det här är svart på vitt och siffror i 

slutändan, men det är nog HR-utmaningens största svårighet, att sätta siffror, att 

göra det mätbart faktiskt.” (IP B, kvinna) 

En annan intervjuperson menade att yrkets kvinnodominans historiskt sett har påverkat 

områdets ställning på ett negativt sätt och att yrket förmodligen skulle ha haft en mer 

framträdande roll om det hade funnits fler män i yrket.  

Analys 

I det studerade företaget är det männen som är den sociala kategori som kan väntas hamna i 

en tokensituation. Dock visar männen inga tecken på att uppleva de negativa effekterna som 

Kanter (1993) beskriver att tokens upplever. Inte heller upplevde männen några speciella 

positiva effekter av att vara få, vilket väntades enligt Otts (1989) fynd. Flera av de kvinnliga 

intervjupersonerna upplever det som fördel att det arbetar både kvinnor och män på 

avdelningen och säger att de inte skulle vilja arbeta på de avdelningar på företaget där det 

endast arbetar kvinnor, vilket också påminner om Otts resultat. Att kvinnorna gärna vill arbeta 

tillsammans med män kan bero på att män har en högre könsstatus som kan medföra att yrkets 

status höjs då män intar yrket (se Yoder, 1991).  

I och med uttalandet om att blandningen mellan kvinnor och män i arbetsgruppen ger ett 

helhetsperspektiv antyder den kvinnliga intervjupersonen att de få männen på avdelningen 

står för ett mansperspektiv och därmed representerar sin kategori. Att få personer får stå för 

hela sin sociala kategoris perspektiv är en av de konsekvenser som Kanter (1993) skriver att 

personer i tokenpositioner får utstå. Den kvinnliga intervjupersonens uttalande om att männen 

bidrar till ett helhetsperspektiv är ett av få tecken att männen på personalavdelningen har en 

tokenställning.  
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En av de intervjuade kvinnorna beskrev att hon blivit nedvärderad på grund av att hon var en 

ung kvinna. Hennes upplevelse stämmer överens med det Kanter (1993) skriver om att 

kvinnor kan ha svårt att ses som professionella och bli erkända för sin kompetens. Dock är 

inte den intervjuade kvinnan i en tokenposition, vilket Kanter utgår ifrån i sitt resonemang. 

Att hon upplevde de effekter Kanter beskriver att tokens har talar emot Kanters slutsats att det 

är tokenposition och inte kön som ger de negativa effekterna av att vara få i antal. Det kan 

istället vara kvinnans könsstatus som medförde den nedvärderande behandlingen (Ott, 1989, 

Yoder, 1991). På frågan om de upplevde att deras kön påverkar vilka möjligheter de har i 

företaget svarade två av de kvinnliga intervjupersonerna att de inte upplevde att deras kön 

hade varit ett hinder. Med detta svar förutsatte kvinnorna att ett kvinnligt kön var en nackdel 

och reflekterade inte över möjligheten att det skulle kunna vara en fördel att vara kvinna. 

Anledningen till detta kan vara den statusordning mellan könen som Ott (1989) skriver om. 

Yoder (1991) skriver att kvinnodominerade yrken anses ha lägre status än mansdominerade. 

Några av intervjupersonerna verkar ha samma tankegång då de säger att personalvetaryrkets 

kvinnodominans försvagar yrkets ställning. Detta skulle kunna medföra att intervjupersonerna 

anser att deras yrke har begränsade möjligheter, vilket kan leda till att de fastnar i de 

neråtgående möjlighetsspiraler som Kanter (1993) och Ressner (1985) beskriver. 

Diskussion 

Syftet med denna studie är att undersöka hur kvinnor och män inom det kvinnodominerade 

personalvetaryrket upplever möjligheterna att utvecklas inom en organisation. Vi ställde oss 

följande frågor: 

 Hur upplever de kvinnliga och manliga personalvetare som intervjuas sina möjligheter 

att utvecklas i organisationen? 

 Hur kan organisationsstruktur kopplas till intervjupersonernas upplevelser av 

möjligheter att utvecklas i organisationen? 

 Hur kan funktionens roll kopplas till intervjupersonernas upplevelser av möjligheter 

att utvecklas i organisationen? 
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 Hur kan intervjupersonernas kön, könsfördelningen på personalavdelningen och 

personalvetaryrkets kvinnodominans kopplas till deras upplevelser av möjligheter att 

utvecklas i organisationen? 

Resultaten visar att intervjupersonerna upplever att de har goda möjligheter att utvecklas och 

att de har en bred syn på begreppet som innefattar såväl rörelse som personlig och 

kunskapsmässig utveckling. Vidare visar resultaten att organisationsstrukturen och funktionen 

har en koppling till intervjupersonernas upplevelser av möjligheter. Vad gäller kopplingen 

mellan kön, yrkets kvinnodominans och upplevelsen av möjligheter gav inte resultatet något 

entydigt svar.   

Organisationsstrukturen spelar en betydelsefull roll genom att det undersökta företagets 

decentraliserade struktur uppmuntrar till utveckling, eget ansvar och rörelse inom företaget.  

Funktionens karaktärsdrag och ställning i företaget visade sig ha en viktig roll för 

intervjupersonernas upplevelser av möjligheter. Det som faktiskt begränsar intervjupersonerna 

verkar finnas inbyggt i personalfunktionen, eller dess roll. Personalfunktionen begränsar 

intervjupersonerna genom att den innehåller få tjänster på vilka omsättningen är låg. Detta, i 

kombination med att de som arbetar där uppmuntras till rörelse, skulle kunna bli ett problem 

då det kan leda till missnöje, vilket kan jämföras med Kanters (1993) studie där vertikal 

rörelse uppmuntrades starkt men inte var möjlig för alla. Där fann hon att personer blev 

missnöjda och oengagerade i sitt arbete och därför blev ett problem för organisationen (a.a.). 

Dessa tendenser har vi dock inte funnit hos våra intervjupersoner vilket kan bero på att 

organisationsstrukturens decentraliserade karaktär, som nämnts ovan, ger utrymme för 

utveckling inom intervjupersonernas nuvarande positioner och att de därför inte tycker att ett 

byte av tjänst är viktigt.  

Funktionens begränsningar kan vara ett tecken på att intervjupersonerna inte har så stora 

möjligheter som de upplever sig ha. Det är tänkbart att funktionens inbyggda begränsningar 

har format intervjupersonernas karriärinriktning till att inte handla om avancemang eller 

rörelse.  

Resultatet tyder på att personalavdelningen har en ganska stark ställning i företaget genom sin 

representation i företagets högsta ledning och involvering i det strategiska arbetet. Dock är de 

fortfarande i ganska stor utsträckning beroende av chefer för att fatta beslut genom att deras 

roll är att ge service till cheferna efter deras behov. Detta kan möjligen leda till att 

personalfunktionen upplever sig bunden till att göra cheferna nöjda och därmed begränsas i 
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utvecklingen av sina tjänster. Denna bundenhet skulle kunna leda till att personalfunktionen 

ser sig själv som en funktion med begränsade möjligheter och hamnar i en neråtgående 

möjlighetsspiral som ger funktionen ännu mindre makt i organisationen. Resultatet av 

CRANET-undersökningen tyder dock på att personalfunktionens roll är på väg mot att stärkas 

genom en större inblandning i organisationers strategiska frågor (Lindeberg & Månson, 

2006). 

Den decentraliserade organisationsstrukturen som enligt Kvande och Rasmussen (1995) 

medför mer likvärdiga möjligheter för kvinnor och män kan vara en förklaring till varför både 

män och kvinnor ser sig ha goda möjligheter att ta sig vidare i organisationen. För att 

återknyta till frågan om könsfördelningen spelar någon roll borde, enligt Kanters (1993) teori, 

männen ha varit i tokenställning på personalavdelningen och därmed haft sämre möjligheter 

än kvinnorna. Dock skulle männens tokenställning utifrån Ott (1989) och Yoder (1991) 

medföra goda möjligheter för männen i organisationen. Inget av detta bekräftades av vårt 

resultat. Det kan dock ifrågasättas om proportionen mellan män och kvinnor är tillräckligt 

skev för att männen ska hamna i tokenställning. Vi fann inga tecken på att detta har påverkat 

upplevelsen av möjligheter för varken män eller kvinnor på den undersökta 

personalavdelningen. Yoders (1991) teori om att kvinnodominerade yrken anses ha lägre 

status verkade överensstämma med några av intervjupersonernas tankegångar om 

personalvetaryrket, dock är det svårt att avgöra om detta är en slentrianmässig upprepning av 

det som brukar sägas om yrket eller om det faktiskt har en inverkan på intervjupersonernas 

upplevelse av möjligheter. Intervjupersonerna visar inte upp några tydliga tecken på att ha 

fastnat i någon neråtgående spiral som Kanter (1993) och Ressner (1985) menar att personer 

som upplever sig begränsade tenderar att göra. 

Jämförelsen mellan kvinnor och män hade underlättats om intervjupersonerna hade varit mer 

lika varandra. I denna studie har intervjupersonerna olika utbildnings- och arbetslivserfarenhet 

och männen i studien är nämnvärt äldre än kvinnorna. Dessa är faktorer som kan påverka 

vilka möjligheter intervjupersonerna har och därigenom hur de beskriver sina upplevelser av 

möjligheter för oss. Exempelvis kan en person med lång erfarenhet från personalvetaryrket 

tänkas uppleva sina möjligheter som större än en person som nyss startat sin 

personalvetarkarriär. Ålder kan också påverka personernas ambitioner då intervjupersonerna 

kan vara i olika faser i livet och därmed värdera sitt arbete på olika sätt.  

Denna studie avser inte att generalisera, dock kan funktionens roll för individers upplevelser 

av möjligheter inom personalyrket tänkas vara giltig även i andra organisationer. Framtida 
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forskning skulle kunna undersöka om denna studies resultat finns genomgående även i andra 

organisationer och kartlägga hur ett större antal personer som arbetar med personalfrågor 

upplever sina möjligheter. Vidare skulle det vara intressant att undersöka hur upplevelser av 

möjligheter skiljer sig åt mellan olika positioner inom personalområdet då positionen enligt 

Kanter (1993) kan ha inneboende egenskaper som påverkar möjligheter för personen som har 

den. Det skulle även vara intressant att studera om detta skiljer sig mellan 

personalavdelningar på operativ och central nivå då funktionens utveckling mot att bli mer 

strategisk kan påverka dessa i olika stor utsträckning.  
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Bilaga 1: Intervjuguide  

Bakgrundsfrågor: 

Vilken utbildningsbakgrund har du? 

Hur länge har du arbetat på företaget? 

Innan din nuvarande tjänst, vart arbetade du då? 
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Har du bytt tjänst inom företaget? 

 

(Nu har vi gått igenom bakgrundsfrågorna så nu tänkte jag börja med själva intervjun) 

 

Kan du berätta lite om din nuvarande tjänst?  

Hur trivs du med din nuvarande tjänst? Varför? 

Får du möjlighet att arbeta med det som intresserar dig inom organisationen? Om nej, varför 

inte? 

Kan du påverka vilka arbetsuppgifter du har?  

Om du fick välja helt fritt, vilka arbetsuppgifter skulle du ha då? Finns det andra uppgifter 

inom HR här på avdelningen som du hellre skulle vilja arbeta med? Exempel! 

Skulle du vilja arbeta inom någon annan HR-avdelning inom företaget? Om nej, varför inte? 

Om ja, vad är det som lockar med att arbeta där? Finns det en möjlighet för dig att ta dig dit? 

Om ja, hur? Om nej, varför inte? 

Upplever du att du utvecklas i din roll? Om ja, hur? Om nej, varför inte? Exempel. 

Vad betyder ditt jobb för dig? Är det viktigt för dig? Varför då? 

Vad betyder framgång för dig? Beskriv när du har känt dig framgångsrik i ditt arbete. 

Vad betyder framgång på företaget? 

Vad driver dig i ditt yrkesliv?  

Vart vill du komma i ditt yrkesliv? Tror du att du kommer att få den möjligheten på det 

här företaget? Om nej, hur känns det? Vad gör du åt det? Finns det någonting som 

stoppar dig? Exempel! 

 

Tar du ofta eget initiativ i arbetet? Ge exempel! 

Om nej, varför inte? Uppmuntras du till att ta initiativ?  

Om ja, uppmuntras du till det? Av vem? Hur – exempel?  

Om du kommer med förslag och åsikter kring arbetet, hur bemöts detta av 

kollegor/chefer/resten av företaget? Exempel! 

Om du upplever att något är fel på din arbetsplats/ i ditt arbete, vad gör du då? Exempel! 

 

Hur upplever du HR’s möjligheter på företaget?  

Vilken roll upplever du att HR-avdelningen har på företaget? Hur stor frihet har HR att 

utforma sitt arbete? 

Tillämpas de förslag som kommer från HR-avdelningen till andra delar av företaget?  

 

Är du intresserad av att avancera hierarkiskt inom företaget? Inom HR? Andra delar av 

företaget? Om ja, hur tänker du ta dig dit? Om nej, hur kommer det sig? Hur skulle du ta dig 

dit om du ville? 

Hur upplever du dina möjligheter att avancera (hierarkiskt) inom företaget? Inom HR? 

Andra delar av företaget?  
Finns det något som hindrar dig att avancera hierarkiskt i organisationen? Exempel! 

 

Nätverk: 

Vilka har du kontakt med på företaget? Kollegor på samma nivå? Personer på högre 

ledningsnivåer? Inom HR? Utanför HR? 

Hur ofta har ni kontakt? Vad pratar ni om?  

Får du stöd av dina kollegor? Hur då? När då? Vad handlar stödet om? 

Får du stöd av personer på högre ledningsnivåer? Hur då? När då? Vad handlar stödet om? 

Vilka anser du ingår i ditt nätverk på företaget? Hur har du skapat dessa kontakter? I vilket 

syfte? 



 

 35 

Vad får du ut av ditt nätverk? Exempel! 

 

Förmåner/belöningar: 

Blir du belönad för ditt arbete (förutom lön)? Hur?  

Kan du förutsäga när belöningar kommer? (Vet du varför du blir belönad?)  

Vilka förmåner får du genom ditt arbete? Kan du påverka vilka typer av förmåner du får? Vet 

du varför du får förmåner? Kan du påverka huruvida du får dem?  

 

Vilka möjligheter upplever du finns för dig på det här företaget? Vad betyder 

möjligheter för dig?  
 

Proportioner: 

Män: Ni är färre män än kvinnor på HR-avdelningen. Hur upplever du detta? Ge 

exempel! 

Kvinnor: Ni är fler kvinnor än män på HR-avdelningen. Hur upplever du detta? Ge 

exempel! 

 

HR är starkt kvinnodominerat (i Sverige), hur upplever du detta? Ge exempel? 

Upplever du att ditt kön påverkar dina möjligheter inom företaget? Inom yrket? 


