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Sammanfattning 

En utbildning på ett PA-program förbereder studenter till ett arbete med personal och 

arbetsrelaterade frågor, och i utbildningen lärs allt från beteendevetenskap till ekonomi 

och arbetsrätt ut. Studien syftar till att undersöka hur olika yrkesroller inom 

personalvetaryrket upplever att de haft användning av sin utbildning senare i arbetslivet. 

En kvalitativ ansats valdes och det genomfördes intervjuer med relativt nyligen 

examinerade personalvetare som tillsammans utgör två olika yrkesroller inom 

personalvetarområdet. Resultatet visar att praktik samt rådande konjunktur på 

arbetsmarknaden, kan spela viss roll när det kommer till vilken yrkesroll en individ får. 

Beroende på vilken yrkesroll en individ har, ökar eller minskar möjligheten att få 

använda sig av den kunskap som skapades i universitetet senare i arbetslivet. Ett arbete 

med snäva arbetsområden och mycket företagsspecifika sysslor innebär ett hinder när 

det kommer till möjligheten att applicera det man lärt sig under studietiden på 

arbetssysslorna. Resultatet visar även att det finns en generell bild från de båda 

yrkesrollerna att universiteten och arbetslivet lär ut olika attityder kring 

personalvetaryrket. Universiteten lär i mångt och mycket ut en ”mjuk” bild av en 

personalvetare som någon som ska väna om människor och arbeta för arbetstagarna. 

Arbetslivet å andra sidan lär ut en ”hårdare” bild där personalvetaren ska arbeta för 

arbetsgivaren och för att gynna arbetsgivarens intressen. Slutligen diskuteras kring 

begreppet yrkesroll, och slutsatsen är att yrkesrollen kan utvecklas och ”må bra” om de 

som tillhör den får möjlighet att arbeta med det som de känner att de är utbildade till.  
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1. Inledning 

Att utbilda sig inom högre utbildning är något som alltfler väljer att göra och vad man som 

student vill ha ut av utbildningen varierar säkerligen mycket, särskilt beroende på vilken typ 

av utbildning eller kurser man går. För en del kanske själva studerandet är det viktiga, man 

vill fördjupa sina kunskaper inom något som man brinner för, kanske forska. För andra är 

utbildningen en nödvändighet för att över huvud taget få vara verksam inom det yrke som 

man eftersträvar. Det kan exempelvis handla om ett professionsyrke som läkare, som kräver 

legitimation för att över huvud taget få praktisera. I gränslandet mellan dessa finns de 

utbildningar som har ett tydligt yrkesområde i sikte, men där arbetsgivaren inte direkt kräver 

att studenterna har legitimation eller en licens. Personalvetarprogrammen kan tänkas vara 

exempel på sådana utbildningar.  

 

Personalvetarutbildningarna, eller PA-programmen som de ofta kallas, har funnits sedan tidigt 

90-tal och utbildar studenter inom frågor som rör personal och arbetsliv. Utbildningarna finns 

vid 16 universitet och högskolor i Sverige. Vad respektive utbildning innehåller för moment 

varierar något, men ämnen som beteendevetenskap, företagsekonomi och arbetsrätt är delar 

som återkommer i de flesta av PA-programmen (Granberg, 2011). Exakt vad en PA-student 

anses kunna när han eller hon först kommer ut i arbetslivet varierar förmodligen lika mycket 

som antalet olika PA-program som finns i Sverige, men på SACOS (Sveriges akademikers 

centralorganisation) hemsida över olika yrken kan man läsa följande: 

 

Är du intresserad av arbetsliv och människor? Med en personalvetarutbildning kan du arbeta med 

personal och organisationsfrågor inom alla branscher. Personalvetare har kunskap om verksamhet, 

människa och regelverk, kompetens som behövs vid förändringsarbete och när strategiska beslut om 

affärs och verksamhetsutveckling ska fattas. En sammanfattande beskrivning av personalvetarens 

arbete är att rekrytera personal, få medarbetarna att trivas och utvecklas i sin arbetssituation samt 

minska personalstyrkan på rätt sätt när det behövs (SACO, 2013) 
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Av beskrivningen ovan kan anas att de områden inom vilka personalmän eller kvinnor kan 

arbeta i en organisation är många, men ett intresse för människor och förmåga att få 

medarbetarna att trivas och utvecklas verkar vara fokus. Hur väl PA-programmen förbereder 

studenterna till arbete med personalfrågor råder det delade meningar om. 

Personalvetarutbildningarna har länge blivit kritiserade, bland annat av potentiella 

arbetsgivare, för att universiteten utbildar PA-studenter som inte har tillräckliga kunskaper 

inom viktiga områden som ekonomi och arbetsrätt. Det har riktats kritik mot att studenter vid 

PA-program saknar tillräckligt med praktiskt kunnande och inte är anställningsbara till den 

grad som efterfrågas på marknaden (Berglund, 2002; Martinsson, 2008). Försökt att göra 

personalvetarkåren till ett mer professionsliknande yrke med förtydligade arbetsuppgifter har 

gjorts (Martinsson, 2008). Detta har till viss del fungerat då resultaten från 2004 år CRANET-

undersökning visar på att personalvetaryrket går mot en alltmer erkänd, strategisk och 

stödjande roll och bort från administrativt arbete (Lindeberg & Månsson, 2006).  

1.2 Syfte och frågeställning 

Från vad som skrivs i inledningen kan sammanfattningsvists sägas att det trots en ljusnande 

framtid finns en diskrepans mellan olika aktörer om vart PA-programmet är på väg och vilken 

typ av kompetens som programmet ska generera. Å ena sidan talas om ”mjuka egenskaper” 

som konfliklösning, arbete med människor och trivsel (SACO, 2013), medan man å andra 

sidan talar om att personalvetarna inte är tillräckligt anställningsbara och därför behöver mer 

praktiska verktyg som arbetsrätt och ekonomi från sin utbildning (Berglund, 2002).  Med 

detta i åtanke väcktes intresset att undersöka hur tidigare PA-studenter som är ute i arbetslivet 

själva uppfattar de krav på kompetens som ställts på dem från deras arbetsgivare, i relation till 

vad de lärt sig i utbildningen. 

 

Syftet med studien är därför att undersöka hur olika yrkesroller bland personalvetare upplever 

att de har haft användning av sin utbildning senare i arbetslivet. Detta syfte mynnar ut i två 

stycken frågeställningar: 

 

- Vilka eventuella skillnader respektive likheter upplever yrkesrollerna generellt sett har 

varit de största när det kommer till vad universiteten lärt ut och vad arbetslivet 

efterfrågar? 
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- Vilka eventuella skillnader respektive likheter finns det mellan yrkerollerna avseende 

hur mycket av vad de lärt sig i utbildningen som de också kunnat applicera i 

arbetslivet? 

1.3 Avgränsningar 

Att undersöka ”glappet” mellan utbildning och arbetsliv för personalvetare kan bli väldigt 

omfattande och fokusera på en mängd olika områden. För att studien ska hållas inom ramarna 

för den sociologiska relevansen, ligger fokus på arbetslivet och yrkesrollen personalvetare och 

hur de uppfattar utbildningens relevans, snarare än ett fokus mot utbildningens uppbyggnad -  

och därmed en mer pedagogisk inriktning. De avgränsningar som valdes var att hålla studien 

till en organisation och studera de yrkesroller inom personalvetaryrket som finns där.  

1.4 Disposition 

I avsnitt 2 redogörs för yrkesrollen och vad den kan innebära. Också yrkeskunnande utifrån 

Ellströms (2008) fem dimensioner beskrivs, och två exempel på vad formell och reell 

kompetens i praktiken kan vara ges. Vidare diskuteras tidigare forskning och dess relevans i 

förhållande till studien. I avsnitt 3 redogörs för metodval och för studiens tillvägagångssätt. 

Det diskuteras även över olika kvalitetsbegrepp, över begränsningar i tillvägagångssättet samt 

över etiska aspekter. I det fjärde avsnittet redovisas för resultaten, först genom en presentation 

av respektive yrkesroller och hur de arbetar, följt av en presentation av studiens tre teman: Om 

att få arbeta med det man är utbildad till, Om att lära genom erfarenhet samt Det mjuka från 

utbildningen möter den hårda verkligheten. Varje tema i resultatdelen efterföljs av en analys 

av innehållet. Avsnitt 5 innehåller en diskussion av vad studien har kommit fram till, samt 

förslag på vidare forskning. 
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2. Teori 

2.1 Yrkesrollen 

Då syftet med studien är att undersöka hur olika yrkesroller upplever att de har haft 

användning av sin utbildning senare i arbetslivet, kan det vara av värde att titta närmre på 

begreppet yrkesroll och vad detta egentligen kan innebära. 

 

Angelöw & Jonsson (2000) talar om yrkesrollen i termer av socialisering. Generellt sätt, 

menar de, är socialisering är en livslång process där människor överför värderingar, attityder, 

beteenden och kunskaper mellan varandra och på så sätt skapar sig en identitet. Eftersom 

socialiseringen sker genom hela livet är den även något som sker vid skapandet av en 

yrkesroll. Angelöw & Jonsson (2000) menar att yrkesrollen byggs upp redan i utbildningen, 

där studenterna lär sig rent formella kunskaper i form av specifika kurser och teoretiska 

ramverk, men också informella sådana som exempelvis yrkesspecifika värderingar och 

attityder. Yrkesrollen fortsätter sedan att utvecklas genom en ständig process där individer 

delar sina värderingar, attityder och kunskaper mellan varandra. 

Sandström (2009) är mer konkret i sin definition av yrkesrollen och menar att begreppet 

bygger på tre delar: arbetsuppgifterna, utbildningen och personligheten. Individer med samma 

yrkesroll delar med andra ord snarlika arbetsuppgifter, de har en homogen utbildning och de 

associerar sig själva på ett eller annat sätt till det yrke som de tillhör. Vidare menar Sandström 

(2009) att yrkesrollen kräver omsorg för sin fortlevnad. Här handlar det om att få 

handledning, fortbildning bland annat i form av utbildingar, att man är del av ett stödjande 

team samt att man har en bra och stöttande chef (sid. 11).   

2.2 Yrkeskunnande  

För att individer ska kunna skapa sig en yrkesroll krävs med andra ord att de har snarlika 

arbetsuppgifter, en homogen utbildning, att de associerar sig själva till yrkesrollen samt att de 

delar yrkesrollsspecifika attityder och värderingar sinsemellan. För att individerna inom 

yrkesrollen sedan ska kunna utföra sina arbetsuppgifter krävs ett kunnande inom det som man 

arbetar med. Ellström (2008) beskriver yrkeskunnande utifrån fem dimensioner:  
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Kompetens     Kvalifikation 

Formell kompetens    Efterfrågad kompetens 

 

          Utnyttjad kompetens 

 

Faktisk kompetens    Den kompetens som 

     arbetet kräver 
  

            Ellströms modell för yrkeskunnande  (2008,  sid. 38) 

 

Grunden för de fem begreppen är kompetens och kvalifikation, där kompetensen innebär en 

individs potentiella förmåga i relation till ett visst arbete,  medan kvalifikation avser den 

kompetens, som objektivt krävs på grund av arbetsuppgifternas karaktär, och/eller som 

formellt eller informellt efterfrågas av arbetsgivaren (Ellström, 2008: 30). En individ kan 

således ha en mängd kompetenser som vare sig efterfrågas av arbetsgivaren eller krävs i 

arbetet och som därmed inte utgör kvalifikationer. Vidare till de fem begreppen: den formella 

kompetensen är den kompetens som en individ skaffar sig genom formell utbildning på 

exempelvis universitet och högskolor, och som kan intygas med betyg och intyg. Den reella 

kompetensen innebär den faktiska kompetens som en individ besitter och som denna kan 

använda sig av för att utföra ett arbete. Utnyttjad kompetens innebär den kompetens en 

individ besitter och som denna  faktiskt använder sig av i sitt arbete. Slutligen är den 

kompetens som arbetet kräver, den kompetens som på ett formell eller informellt plan krävs 

av en individ från en arbetsgivare (Ellström, 2008: 38).  

 

På en perfekt arbetsmarknad skulle kunna tänkas att formell och reell kompetens samt den 

efterfrågade komptensen och de krav som arbetet ställer, alltid innebär en smidig process där 

en individs kompetenser fullkomligt matchar arbetsmarknadens krav. Verkligheten ser dock 

inte alltid ut så. Ellström (2008) menar att en anledning till att det uppstår ett glapp mellan 

den formella och den reella kompetensen, i många fall beror på arbetsmarknadens rådande 

konjunktur och att det snarare är denna som styr kompetenskravet. Råder det brist på tjänster 

för en specifik yrkesgrupp pressas de formella kraven på de sökande upp, vilket kan leda till 

att en individ tvingas ta ett arbete som han eller hon är överkvalificerad för. På samma sätt 
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minskar de formella kraven på en viss typ av tjänster i det fall då arbetskraft är en bristvara 

(2008: 39).   

2.3 Olika typer av formell och reell kompetens 

Vilka kompetenser som hör till den formella kompetensen och vilka som ska ses som reella, 

är inte alla gånger så lätt att definiera. Vad som i ett sammanhang ses som reell kompetens, 

det vill säga en kunskap som en individ besitter och som denne potentiellt kan använda sig av 

sig sitt arbete, kan samtidigt i en annan kontext vara formell. I följande avsnitt ges en 

förklaring av begreppen social kompetens och erfarenhetsbaserat lärande, och vilken 

relevans de har när det kommer till den reella respektive formella kompetensen.    

2.3.1 Social kompetens 

För Persson (2000) handlar den sociala kompetensen om en individs förmåga att hantera olika 

sociala situationer. Han delar upp den sociala kompetensen i två delar; en individs fallenhet 

att anpassa sig till en grupp samt dennes förmåga att kunna samspela med andra människor. 

Huruvida den sociala kompetensen ska ses som en formell eller en reell kompetens, det vill 

säga om den är något som formellt kan läras ut på universitetet eller om den är något som 

skapas av sig själv, inom en individ, kan vara svårt att fullt få grepp om. Persson (2000) 

beskriver den problematik kring social kompetens som existerar i utbildningsväsendet, där 

han menar att utbildningar i mångt och mycket har svårt att tillgodose det föränderliga 

arbetslivet med rätt kompetens, då universiteten många gånger är alltför teoretiska och 

arbetslivet alltför praktiskt. Studenterna är därmed inte tillräckligt rustade i sociala 

kompetenser som exempelvis kommunikationsförmåga när de kommer ut i arbetslivet. 

Samtidigt menar han att universiteten den senaste tiden, med dessa aspekter i åtanke, har 

anpassat sig mer till ”näringslivet” än någonsin tidigare (Persson, 2000: 18). Hur dessa 

anpassningar i praktiken ser ur, utvecklar Persson inte vidare. Men med tanke på att mycket 

av den undervisning som sker på universiteten, och särskilt på PA-programmen, har ett visst 

fokus på att lära ut exempelvis gruppsykologi och kommunikation (Granbergs beskrivning av 

PAO-programmets upplägg, 2011: 42-43), så kan tänkas att i alla fall PA-utbildningar har 

arbetar för generera social kompetens bland studenterna. Ur den synvinkeln kan den sociala 

kompetensen även läras ut på ett mer formell sätt. Granberg (2011) menar att den sociala 

kompetensen är väldigt svårgreppbar, och låter sig nöja med att säga social kompetens alltid 

är beroende av sin kontext. Med det i åtanke borde den sociala kompetensen vara något som 
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kan generaras var som helst och hur som helst- omedvetet som medvetet och på ett informellt 

samt formellt sätt.    

2.3.2 Erfarenhetsbaserat lärande 

Hos Granberg och Ohlsson (2009) beskrivs psykologen Kolbs (1984) modell för 

erfarenhetsbaserat lärande. Kolbs modell går i huvudsak ut på att lärande skapas när 

erfarenhet omvandlas till kunskap. Detta sker i fyra olika steg. 

 

 

 

 

Modellen visar på att lärande sker i en ständig cirkelformad process, genom att uppleva ett 

fenomen, observera detta och reflektera över det, bilda abstrakta förklaringsmodeller av 

fenomenet samt genom att prova sig fram. Ellström (2008) förtydligar att lärande inte 

nödvändigtvis behöver skapas bara för att vi får erfarenheter av vår sociala omgivning, utan 

erfarenhetsbaserat lärande förutsätter att vi faktiskt, på någon typ av medvetet plan, väljer att 

ta lärdom av det vi erfar, att vi tar oss tid att använda oss av ovan beskrivna cirkelprocess. 

Även Granberg (2011) beskriver lärande som en process där människan är aktiv eller rationell 

i sitt lärande och lär genom att handla. Han menar att människan agerar i samspel med sin 

kontext och väger samman det hon ser med det hon redan vet, innan hon agerar.  

Bildande av 

abstrakta begrepp 

och teorier 

Aktivt prövande 

och 

experimenterande 

Observation och 

reflektion 

Konkreta 

erfarenheter genom 

upplevelser 

Kolbs (1984) fyra lärformer. Ur Granberg och Ohlsson (2009),  sid. 36 
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3. Tidigare forskning 

Lindeberg & Månsson (2006) beskriver hur CRANET (The Cranfield Network of Human 

Resource Management) är ett samarbete mellan flera europeiska länder, där det huvudsakliga 

syftet är att genom enkätundersökningar med personalchefer, ta reda på hur olika europeiska 

länder arbetar med personal-relaterade frågor. Vidare redogör de i sin rapport för 2004 års 

resultat i Sverige. Rapporten fokuserar på personalvetarnas roll i organisationen och hur den 

har utvecklas, och handlar inte så mycket om personalvetarutbildningen i sig. Dock kan några 

aspekter vara intressanta att ta upp. Bland annat kan läsas att andelen personalchefer med 

akademisk examen har ökat markant sedan PA-programmen infördes under 90-talet. Vidare 

har de allra flesta personalchefer en samhälls- och beteendevetenskaplig examen. Det är med 

andra ord ovanligt att som personalchef ha grundutbildning i företagsekonomi, trots att det 

verkar vara efterfrågat på marknaden. Det redovisas vidare att personalvetarna går mot en mer 

stödjande roll, och att alltmer administrativt arbete förflyttas till linjecheferna. 

Personalvetarrollen blir mer och mer en konsultativ specialistroll.    

 

Martinsson (2008) inleder sin doktorsavhandling med att beskriva att det finns en generell 

diskrepans mellan högre utbildning och arbetsliv, till följd av bland annat högskolereformer 

och diverse förändringar i arbetsmarknadens struktur. Vidare diskuterar hon den problematik 

som existerar för just personalvetare när det kommer till glappet mellan universitet och 

arbetsliv, och menar att det är naivt att tro att man kan eliminera detta glapp. Vad hon menar 

att man måste göra, är att öka förståelsen kring varför och hur detta glapp existerar, för att på 

så sätt motverka missuppfattningar och felbedömningar. Här fokuserar hon på begreppen 

anställningsbarhet och professionalisering, där hon bland annat beskriver hur fackförbund 

och studentkårer har arbetat för att höja personalvetarna till en mer professionsliknande nivå 

genom att öka förståelsen ute på företag kring vad en personalare gör och ska ha kompetens 

att göra samt genom att förtydliga personalvetarnas kompetensområden i bland annat yrkes – 

och utbildningsbeskrivningar. Dessutom, menar hon är en viktig aspekt anställningsbarheten 

och vikten av att göra studenterna på PA-programmen mer anställningsbara. Just inom ämnet 

anställningsbarhet utför hon sedan en empirisk undersökning där hon intervjuar studenter på 

ett PA-program, för att utreda möjligheterna kring hur anställningsbarhet kan genereras i 

högre utbildning. Trots att avhandlingen har som fokus det glapp som existerar mellan 
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utbildning och arbetsliv för personalvetare har den ett litet annat fokus än denna studie. Hon 

fokuserar på utbildningen och intervjuandet av studenter, och inte på ”färdiga” personalvetare 

ute i arbetslivet och hur de uppfattar sin kompetens i förhållande till arbetslivet.    

 

Berglund (2002) har som syfte i sin avhandling att studera hur personalvetare går tillväga för 

att stärka sin yrkesroll, eftersom han menar att personalvetare i allmänhet har en ganska så 

svag eller icke erkänd roll i många organisationer. Han studerar med andra ord inte så mycket 

glappet mellan arbetslivet och utbildningen, utan snarare vilka aspekter som gör eller inte gör 

att personalvetarkåren går mot ett mer professionsliknande yrke. Bland annat analyserar han 

tidskriftartiklar inom personalgenren, där han drar slutsatsen att personalvetarna ser sig själva 

som experter inom beteendevetenskap och organisationsteori, men att de, i andras ögon, är 

dåligt rustade inom ”hårdare” ämnen som ekonomi och att de i många fall saknar tillräcklig 

arbetslivserfarenhet.  

 

Hallier & Summers (2011) menar i sin studie att det råder en oklarhet i exakt hur en 

personalvetare arbetar, dels eftersom de potentiella arbetsområdena för personalvetare är så 

många, och dels för att yrket (trots försök) inte riktigt har lyckats med att bli en profession än. 

Författarna menar att yrkesrollen personalvetare är något som inte endast genereras senare i 

arbetslivet, utan även är något som skapas under utbildningen. Syftet med deras studie är att 

undersöka hur yrkesroller skapas bland studenter inom personalvetarområdet. Det empiriska 

materialet är inhämtat genom intervjuer med sistaårsstudenter på ett motsvarande PA-program 

på ett universitet i Storbritannien. Studien visar bland annat på att det finns en allmän syn 

bland studenterna av vad yrket i praktiken skulle komma att innebära, som studenterna inte 

ansåg de lärde sig i särskilt hög grad på universitetet. Studenterna uppfattade i många fall att 

lärarna på universitetet inte hade tillräckliga verktyg för att lära ut personalfrågor i praktiken, 

eller den syn på personalyrket som studenterna ansåg var den rätta; att lärarna mest talade om 

abstrakta teorier och egentligen inte hade koll på arbetslivet. Hallier & Summers drar 

slutsatsen att de studenter som inte kunde släppa sin förutfattade syn på vad yrket i praktiken 

skulle innebära, löpte en stor risk att påverkas av detta negativt senare i arbetslivet. Vilka de 

egentliga konsekvenserna av detta fixerade synsätt är, utvecklar författarna inte särskilt 

mycket. Men det kan tänkas att om en student inte anser att det denna lär sig på universitetet 

är relevant för arbetet, minskar studiemotivationen och öppenheten för att ta till sig teorier och 

kunskaper under studietiden, och innebär en begränsning när denna väl är ute i arbetslivet. 

Studenten blir på något sätt begränsad till sin egen förutfattade mening. Kan studenten istället 
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släppa dessa förutfattade meningar blir denna inte lika begränsad och får större potential att ta 

in och applicera det som formellt lärts ut, också senare i arbetet. 

4. Metod 

Syftet med studien är att undersöka hur olika yrkesroller inom personalvetarbranschen anser 

att de har kunnat applicera den kunskap de fått i utbildningen senare i arbetslivet. Eftersom 

denna uppfattning förmodligen varierar från individ till individ och nog är väldigt subjektiv, 

valdes en kvalitativ ansats i studien, då den kvalitativa metoden inriktar sig på att skapa en 

djup förståelse kring människors upplevelser och tolkningar av den värld de lever i (Aspers, 

2011; Bryman, 2008).  

 

Nedan följer en redovisning av studiens urval och tillvägagångssättet, som följs av valet av 

metodologisk ansats. Därefter redovisas för hur operationaliseringen av intervjufrågorna i 

förhållande till de teoretiska begreppen har gått till. Vidare diskuteras kring validitet och 

reliabilitet; de begräsningar som förekommer i studiens tillvägagångssätt tas upp, och 

slutligen diskuteras de etiska aspekterna som är relevanta för studien.  

4.1 Urval och övergripande tillvägagångssätt 

För att hitta lämpliga respondenter skickades förfrågningar via e-post ut till ett flertal 

organisationer med stora HR
1
-avdelningar. Önskan var att finna en organisation med många 

anställda inom HR, eftersom det då skulle finnas större chans att få utföra samtliga intervjuer 

på samma företag, något som verkade intressant ur en kontextbaserad analys (mer om detta 

följer i avsnittet om metodologisk inriktning). Av de cirka fem e-post som skickades återkom 

snabbt ett svar från en organisation som kunde tänka sig att ställa upp med samtliga 

intervjuer. Organisationen är en stor statlig organisation med över 20 000 anställda. 

Intervjuerna genomfördes på organisationens HR-center, som har över 200 anställda som 

                                                 

1 HR står för Human Resources och är engelskans motsvarighet till personalvetarfunktionen. Termen är 

väl etablerad i Sverige och syftar således på allt som har med personal/personalvetarområdet i en 

organisation att göra.  
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samtliga arbetar med HR-relaterade frågor. Främst handlar det om chefsstöd, men också om 

områden som rekrytering, administration, arbetsmiljö och arbetsrätt. De krav som fanns på 

respondenterna e-postades till kontaktpersonen på organisationen. Kraven på respondenterna 

var att de skulle ha minst en kandidatexamen, det vill säga tre års heltidsstudier inom ett PA-

program på något av landets universitet eller högskolor, samt att de skulle ha hunnit arbeta 

minst ett år inom HR-relaterade frågor. Kontaktpersonen mailade sedan ut förslag på personer 

att intervjua, som tackades ja till. Respondenterna arbetar alla på organisationens HR-

centrum, men inom olika avdelningar. Hälften av respondentera arbetar som så kallade HR-

administratörer inom löne- och semesteradministration, medan resterande hälft har titeln HR-

generalister och främst arbetar med support åt chefer i HR-relaterade frågor. Samtliga 

respondenter har relevant utbildning inom olika PA-program, fem av respondenterna har en 

kandidatexamen och en har en magisterexamen. Dessutom har en av respondenterna med 

kandidatexamen även en påbyggnadsutbildning inom HR från en yrkeshögskola. 

Respondenterna består av en kille och fem tjejer, de är mellan 26 och 29 år gamla och har 

hunnit arbeta mellan 1 och 3 år sen sin personalvetarexamen. Intervjuerna ägde rum på den 

organisation som respondenterna arbetar på och varade mellan 30-50 minuter.  

4.2 Metodologisk inriktning  

Uppsatsen är byggd kring en hermeneutiskt forskningsansats. Hermeneutiken syftar till att 

förstå innebörden i handlingar och fenomen, snarare än att undersöka om ett resultat blivit 

effektivt och rationellt utgjort. Hermeneutiken vill begripa vad en händelse betyder och 

innebär för människor – den vill skapa förståelse. Människor kan inte förstå en sak endast 

genom att betrakta den, genom att mäta den eller genom att väga den, utan måste även 

använda den för att till fullo förstå dess innebörd. För att förstå ett social fenomen måste man 

förstå att världen inte ter sig lika för alla människor, utan människor tolkar sin värld genom de 

personliga förutsättningar som de har. Ju närmre en individ kommer till sina egna 

”hemtrakter”, till sådant som för henne eller honom är bekant, desto bättre kan individen 

också förklara de processer som denna omges av. Det talas inom hermeneutiken om 

förförståelsen, och vikten av att ha en sådan för att på ett djupare plan kunna tolka ett socialt 

fenomen. Kontexten, eller det sociala sammanhang som människor befinner sig i blir 

följaktligen centralt inom detta synsätt (Aspers, 2011; Bryman, 2008; Ödman, 2007). Det kan 

alltså tänkas att individer som tillhör samma kontext har en rätt så lika förförståelse kring 

frågor som rör just deras gemensamma sociala sammanhang. I denna studie blir detta 
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intressant att tänka på då respondenterna på många plan tillhör samma kontext, i och med att 

de arbetar med HR inom samma organisation. Respondenterna är även ungefär lika gamla och 

har läst om inte identiska, så ändå snarlika utbildningar. Arbetsuppgifterna är likadana för 

hälften av respondenterna och likadana för den andra hälften, men av annan karaktär. På ett 

generellt plan delar respondenterna i många fall således samma kontext. Blir man mer 

specifik i sin tolkning och går djupare in i materialet kommer dock graden till vilken 

kontexten är gemensam för respondenterna att variera beroende på vilken yrkeskategori 

respondenterna tillhör. Kontexten varierar givetvis också eftersom respondenterna är individer 

med olika bakgrund.    

Man kan vidare likna hermeneutiken vid ett pussel där varje bit spelar en roll för att vi ska se 

den stora bilden. Precis som pusselläggaren startar forskaren med en hög olika bitar som till 

synes inte verkar hänga ihop. Med tiden som bitarna studeras hittas mer och mer 

sammanlänkningar och bitar som hör ihop, och sakta men säkert börjar olika moment  ta 

form, som med tiden går mer och mer mot en helhet. Utan vetskapen om att en helhet 

existerar blir det svårt att få bitarna att falla på plats. Samtidig behövs varenda liten bit och 

dess mening eller innebörd för att kunna skapa en uppfattning av helheten (Ödman, 2007). 

Tolkningen inom hermeneutiken växlar med andra ord mellan studerandet av varje enskild 

liten bit, till tolkningen av helheten. Detta växelspel kallas för den hermeneutiska cirkeln.  

Aspers beskriver cirkeln som att förståelse sker genom en process där delen, t.ex. en mening, 

förstås i förhållande till helheten, t.ex. en text, och omvänt (2011: 41). Sett till denna studie är 

det respondenternas respektive utsagor som tillsammans skapar en helhet, dock en helhet som 

endast kan förstås genom att också djupgående tolka varje enskild respondents berättelse. 

Anledningen till att dessa utsagor faktisk kan utgöra en gemensam tolkning, är det faktum att 

respondenterna på många plan delar en gemensam kontext.     

4.3 Operationalisering 

Operationalisering innebär att man beskriver hur man har gått tillväga för att mäta de begrepp 

som studien bygger på (Bryman, 2008). I studien har teorierna (yrkesroll, yrkeskunnande, 

formell kompetens samt reell kompetens) varit vägledande när intervjuguiden utformades, och 

valet av frågor har valts för att fånga dessa begrepp. Formell kompetens har kommit till 

uttryck genom frågor som har med utbildningen och praktik inom denna att göra; för den 

reella kompetensen har frågor ställts som har med de faktiska arbetsuppgifterna och 

vidareutbildningar att göra. För yrkesrollen och yrkeskunnande har frågor ställts som bland 
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annat rör vad respondenterna anser kännetecknar en typisk personalvetare samt vart 

respondenterna tror att personalvetarkåren i stort är på väg.  

 

Intervjuguiden bestod vidare av femton stycken i förväg förebredda frågor, som var öppna i 

karaktären och därmed motverkade så kallade ”ja- och nej-svar”; detta för att låta 

respondenterna tala relativt fritt kring varje fråga och få ett rikare material. Intervjuguiden var 

semi-strukturerad, varpå det lämnades öppet att kunna ställa följdfrågor samt att ändra 

frågornas ordningsföljd. Semistrukturerad intervju är bra eftersom den gör det möjligt för 

respondenten att i högre grad tolka frågorna fritt, något som är centralt inom kvalitativ, och 

speciellt hermeneutisk metod (Aspers, 2011; Bryman, 2008).  

4.4 Validitet och reliabilitet  

Validitet och reliabilitet är i grund och botten kvalitetsbegrepp som används i kvantitativ 

forskning. Dock är det av värde även i en kvalitativ studie att tänka kring kvalitet rörande 

studien och dess tillvägagångssätt. För att validitet och reliabilitet ska gå att applicera på den 

kvalitativa metoden, nämner Bryman (2008: 352) begreppen extern och intern reliabilitet 

samt extern och intern validitet. Den externa reliabiliteten handlar om till vilken grad man 

kan upprepa studien vid senare tillfälle och få samma resultat. Detta är svårt inom kvalitativ 

metod eftersom det är ogörligt att ”frysa” en social miljö. I denna studie har så hög extern 

reliabilitet som möjligt uppnåtts genom att så utförligt som möjligt beskriva studiens 

tillvägagångssätt, den miljö som respondenterna befinner sig i samt deras arbetsuppgifter. 

Intervjuguiden har utformats så att det ska vara tydligt vilka frågor som är tänkta att fånga 

vilka av de teoretiska begrepp som studien bygger på. Intern reliabilitet handlar om att vara 

noggrann i sitt tolkningsförfarande. Detta är särskilt viktigt då man är flera forskare i en 

studie, eftersom man vill sträva efter en så gemensam tolkning som möjligt, exempelvis vid 

transkribering och analys. Som ensam forskare i studien är synkronisering av 

tolkningsprocessen med någon annan inte aktuellt, men likväl ska vissa aspekter tänkas på vid 

tolkandet av materialet. Mer om detta följer i avsnittet om begränsningar. Extern validitet, 

eller överförbarhet, handlar om till vilken grad resultaten kan appliceras på andra sociala 

miljöer. Det finns vissa svårigheter när det kommer till extern validitet inom kvalitativ metod 

och inom hermeneutiken, eftersom intervjuer och tolkning är kontextbundna och  fångar hur 

respondenterna tolkar sina liv utifrån sin kontext. Även om studiens resultat inte går att helt 

generaliseras, så kan det vara möjligt att exempelvis jämföra studien med en annan studie av 
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en liknande organisation. Eftersom det empiriska materialet grundades på intervjufrågor som i 

sin tur grundas på generella begrepp och teorier, kan en jämförelse av detta slag således 

bringa mening. Den interna validiteten är central inom kvalitativ forskning och handlar om att 

skapa överensstämmelse mellan forskarens observationer och de teoretiska begrepp som 

denne använder sig av. Detta har uppnåtts, bland annat genom att basera intervjuguiden på de 

teoretiska begrepp som är viktiga i uppsatsen samt genom kodningen av materialet som till 

stor del är kodat efter samma begrepp.    

4.5 Begränsningar  

Inom det hermeneutiska förhållningssättet är en central del förförståelsen och det faktum att 

alla människor har en sådan. Människans förförståelse eller meningsskapande är något som 

alltid finns där och som hjälper en individ att förstå och tolka sin vardag. Med det sagt går det 

inte att undvika att även forskaren i en studie har en förförståelse som spelar in när han eller 

hon tolkar sitt resultat (Aspers, 2011; Bryman, 2008). Att jag själv går likadan eller en snarlik 

utbildning som mina respondenter har gått, gör att min förförståelse nog är starkare än om jag 

inte själv gått utbildningen – jag känner själv igen mig i mycket som mina respondenter 

lägger fram och kan i vissa fall själv relatera till de problem som tas upp. Detta kan på ett plan 

vara mig till hjälp, då många av de begrepp och aspekter inom exempelvis utbildningen som 

respondenterna tar upp, är bekanta för mig och kan hjälpa mig att verkligen förstå och korrekt 

tolka innebörden i det som respondenterna beskriver. Samtidigt måste jag vara försiktigt så att 

min egen förförståelse inte tar över alltför mycket. En viktig aspekt för mig som forskare har 

därför varit att acceptera att jag är en tolkande varelse, men samtidigt ständig ha dessa tankar i 

bakhuvudet och arbeta aktivt med att exempelvis inte färga resultatet genom att låta egna 

åsikter spela in. 

En annan viktigt aspekt inom hermeneutiken är att, som tidigare nämnts, hitta mening genom 

studerandet av flera olika utsagor och förhållandet som dessa har till helheten. Vad som inte 

får bortses från är dock att denna tolkningsprocess är långt ifrån felfri eller enkel. 

Respondenternas olika svar på olika frågor behöver inte nödvändigtvis utgöra meningsfulla 

helheter som är fullständigt förståeliga. Respondenternas respektive utsagor kan i många fall 

vara motsägelsefulla och osammanhängande. Hermeneutiken är ingen sanning som ger de 

rätta svaren på livets frågor, utan metoden är ett tolkningsverktyg som hjälper forskaren att 

skapa förståelse.  
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4.6 Etiska aspekter 

Studien har tagit hänsyn till de fyra forskningsetiska principerna: informationskravet, 

samtyckekravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2009). 

Respondenterna meddelades om syftet med studien samt att medverkan är frivilligt och att de 

kan dra tillbaka sin medverkan när de så önskar. De försäkrades även att samtliga 

respondenter godkände att  intervjuerna spelades in, vilket alla gjorde. I studien är namn på 

respondenterna och på organisationen anonyma. Det faktum att respondenterna består av fem 

tjejer och endast en kille, kan göra det problematiskt ur en anonymitetspunkt då det enkelt kan 

gå att lista ut vem killen är av mina respondenter om fraser som ”han anser” eller ”hon 

beskriver” används. Resultatdelen undviker därför att avslöja respondenternas kön. De 

uppgifter som samlats in kommer inte användas till några andra ändamål än till denna studie.   

5. Resultat 

Syftet med studien har varit att undersöka hur olika yrkeroller inom HR upplever att de har 

haft användning av sin utbildning senare i arbetslivet. Från det empiriska materialet har 

funnits att respondenterna tillhör två olika yrkesroller: HR-administratörer och HR-

generalister. Administratörerna som grupp har i många fall givit samständiga svar på de 

frågor som ställdes, och även generalisterna tenderade att svara snarlikt som sina 

generalistkollegor. Vidare skiljer sig de båda yrkesrollernas svar sig åt i många fall, samtidigt 

som yrkesrollerna även delar vissa åsikter. Det blev således intressant att jämföra de båda 

yrkesrollerna för att se vilka likheter respektive skillnader de uppfattar när det kommer till de 

frågor som ställdes. Samtliga avsnitt i resultatdelen nedan är följaktligen uppdelade i 

Administratörernas respektive Generalisternas utsagor. Inledningsvis följer en redogörelse för 

de faktiska arbetsuppgifter som respektive yrkesroll har, för att åtföljas av de teman i det 

empiriska materialet som är mest relevanta för att beskriva hur de båda rollerna uppfattar sin 

utbildning i relation till arbetet.   
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5.1 Bakgrund 

Innan de båda yrkesgruppernas syn på sitt arbete och på utbildningens relevans redovisas, kan 

det vara av intresse att veta vad det är för dagliga arbetsuppgifter som Administratörerna 

respektive Generalisterna har. 

5.1.2 Administratörerna  

Administratörerna arbetar allra främst med, precis som namnet antyder, administration. Det 

handlar om allt från löner, anställningar och semester till sjukskrivningar och tjänstledighet. 

Dessa uppgifter registrerar sedan administratörerna i ett datasystem. Eftersom det är stort 

fokus på registreringen, handlar arbetet mycket om datakunskaper inom exempelvis de löne- 

och semestersystem som de använder sig av, men också om att kunna hantera elektroniska 

hjälpmedel som Excel bra. Arbetet innehåller även mycket arbetsrätt – att känna till hur 

många semesterdagar en anställd har, att veta vad som gäller vid tjänsteledighet och sjukdom, 

att veta när en visstidsanställning går över till tillsvidareanställning etc.  

5.1.3 Generalisterna 

Generalisterna arbetar inom något som kallas HR-direkt. Detta är en central stödfunktion för 

hela organisationen dit främst organisationens chefer kan vända sig via e-post eller telefon, 

för att få hjälp i de flesta frågor som rör HR-området. Som en av generalisterna beskriver det:  

 

Det kan vara allt från hur man lägger ut en annons till planering av organisationen, 

till systemfrågor som har med vårt personalsystem att göra, lönesystem att göra, till 

utbildningar och avtalsfrågor  

 

Som generalisten berättar, arbetar de väldigt brett, med i stort sett alla HR-frågor. Tanken är 

att generalisterna ska ta hand om 75 % av alla frågor som kommer in till dem från 

organisationens alla chefer. De frågor som de inte kan svara på eller som ska till annan enhet, 

skickar de vidare till specialistenheterna (exempelvis jurister eller rekryteringsspecialister) 

eller till administratörerna. 
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5.2 Om att få arbeta med det man utbildat sig till 

5.2.1 Administratörerna  

Administratörerna arbetar väldigt specialiserat inom sina arbetsområden. Man kan bli 

specialist inom löne- och semesterhantering, inom anställning och avslut eller liknande. 

Uppgifterna är med andra ord väldigt avgränsade. Bland administratörerna verkar finnas en 

gemensam uppfattning om att deras huvudsakliga arbetsuppgifter, administration i 

datasystem, egentligen kan utföras av vem som helst. Som en av administratörerna beskriver 

det:  

 

Själva uppgiften som jag är anställd att göra är egentligen att ta det som kommer in 

till mig, och överföra det till datasystemet…och det kan vem som helst göra  

 

Själva datasystemhanteringen, menar administratören, kan med andra ord vem som helst 

utföra och kräver ingen personalvetarutbildning, vilket samtliga administratörer håller med 

om. Dock är de överens om att det är när något går snett, när exempelvis ett avtal ser konstigt 

ut eller när semestern blir fel, som de får möjlighet att applicera vad de har lärt sig på 

universitetet. Emellertid, menar de, gav arbetsrätten som de lärde sig på universitetet bara 

grunden, eftersom mycket av den i praktiken, på deras organisation, är kopplad till 

företagsspecifika avtal och bestämmelser, och man måste därför på många plan lära sig på 

nytt från grunden. En av administratörerna utvecklar detta: 

 

(…) för man kommer kanske inte ihåg att den här paragrafen säger det här och det 

här, men du märker när något är rätt och fel, och du får någon slags känsla för hur 

arbetsrätten fungerar och vad du ska tänka på, som du inte hade haft om du inte 

hade läst arbetsrätt  

 

Den främsta aspekten som administratörerna anser ha haft med sig från utbildningen i sina 

dagliga uppgifter är således arbetsrätten och tänket kring detta, men också mjukare 

egenskaper som kommunikation och problemlösning nämn som användbara när något 

problem uppstår.  

Hos administratörerna finns vidare en gemensam uppfattning om att deras yrke är ett 

”ingångsyrke”, det vill säga ett arbete som man tar för att få in en fot i branschen för att helt 



 

 18 

enkelt kunna börja någonstans. De menar att det är ont om ingångsjobb inom 

personalvetaryrket och att de flesta arbeten inom HR som annonseras ut kräver ganska så hög 

reell kompetens inom HR, främst i form av arbetslivserfarenhet, vilket många som är nya på 

arbetsmarknaden inte hunnit samla på sig. Därför, menar de, är det vanligt att man får ta ett 

administratörs- eller assistentjobb som första arbete i sin karriär, som en av administratörerna 

beskriver, får börja på ett steg längre ner än vad man egentligen har kompetens för. De anser 

med andra ord att mycket av det som de har lärt sig på universitetet, inte behövs i deras 

nuvarande yrke och ligger ”latent”. En annan av administratörerna beskriver sin kunskap och 

att den inte är benägen på samma sätt att vara kvar i huset, följaktligen att mycket av det som 

administratören har lärt sig på universitetet inte kommer till användning i det nuvarande yrket.  

5.2.2 Generalisterna 

Generalisterna upplever sitt arbete som ett varierande och bra första yrke där de får pröva på 

att arbeta inom alla delar av HR-kedjan. Eftersom organisationen är så pass stor som den är, 

är i sin tur variationen på frågorna som kommer in till generalisterna väldigt stora. Eftersom 

generalisterna är den första instansen dit organisationens chefer kan vända sig i HR-relaterade 

frågor får de chans att lösa en mäng frågor inom olika kategorier, vilket samtliga anser vara 

positivt och omväxlande. En av generalisterna beskriver organisationen och arbetet på 

följande sätt: 

 

[Organisationen] är enorm, det är över 20 000 anställda, och det finns så många 

olika yrkeskategorier (…) det finns allt möjligt. Det är väldigt mycket information 

som kommer till oss och som vi behöver hålla reda på och sådär. Så det är roligt.  

 

De upplever inte heller att deras uppgifter skulle kunna utföras av någon som saknar 

personalvetarutbildning, då den anser att utbildningen har givit dem en grund att stå på som 

de sedan kunnat applicera på mycket i arbetslivet. Här har en viktigt del från utbildningen 

varit arbetsrätten. En generalist beskriver att en väldigt specifik sak som jag har med mig från 

utbildningen är arbetsrätten. Även mer mjuka aspekter som förmåga att snabbt hitta 

information och tänka kritiskt anser de har varit moment från utbildningen som de har kunnat 

applicera i sitt arbete.   
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5.2.3 Analys 

Resultatet visar på att det finns en skillnad i hur pass ”mycket” de olika yrkesrollerna får 

arbeta med som de är utbildade att göra, och det finns en skillnad i hur mycket av det som 

respondenterna lärt sig på universitetet, som faktiskt efterfrågas i deras arbete. I regel kan man 

säga att administratörerna får applicera mindre av vad de kommer ihåg från universitetet i sitt 

vardagliga arbete än vad generalisterna får. Administratörerna arbetar väldigt nitschat med 

HR – de har ett område inom en administrativ del där de blir specialiste och arbetsuppgifterna 

varierar med andra ord inte särskilt mycket. Generalisterna å andra sidan arbetar väldigt brett 

med alla olika delar av HR-kedjan, de får prova på lite av det mesta, och lär sig lite inom allt. 

De gånger då administratörerna verkligen har nytta av det som de lärt sig på utbildningen är 

vid de tillfällen då något krånglar eller går snett, då får de användning av sina kunskaper inom 

arbetsrätt och möjlighet att tillämpa sitt på universitetet upptränade analytiska tänkande. Man 

kan tänka sig att samtliga respondenter har en mängd formella kompetenser som de fått 

genom utbildningen, och när dessa kompetenser även är sådant som de kommer ihåg och som 

de skulle ha möjlighet att applicera på sitt arbete, blir den formella kompetensen reell. Den 

reella kompetensen, beskriver Ellström (2008) blir utnyttjad kompetens när en individ faktiskt 

får använda sig av den i sitt arbete. Man kan av resultatet att döma således konstatera att 

administratörerna genom sin utbildning har reella kompetenser, men som de inte får 

användning av särskilt ofta i sitt arbete; de fall där deras reella kompetens blir utnyttjad 

kompetens, är de fall där något går snett eller i en knivig situation. Då får administratörerna 

användning av vad de kan inom arbetsrätt eller vad de lärt sig om kritiskt tänkande. 

Generalisternas reella kompetens å andra sidan, blir mycket oftare och i mycket högre grad 

även utnyttjad sådan, i och med att deras arbetsområde är mycket bredare och spänner över 

fler områden än vad administratörernas arbete gör.  

Administratörerna nämner vidare arbetsmarknaden och det faktum att när de sökte tjänst 

rådde stor brist på ingångsyrken, och att de därför tvingades ta ett arbete som de egentligen 

var överkvalificerade till. Detta går hand i hand med det som Ellström (2008) beskriver som 

ett av problemet med formell och reell kompetens, när det snarare är trycket på marknaden 

som styr efterfrågan på kompetens, än det verkliga behovet och att man som nyexaminerad på 

en arbetsmarknad med många sökande, i många fall tvingas ta ett jobb som är under ens 

kompetensnivå.  
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5.3 Om att lära sig ett yrke 

5.3.1 Administratörerna  

Trots att administratörerna samtliga menar att praktik är något som de ser positivt på, 

eftersom de menar att man har lättare att förstå sig på och komma in i arbetslivet med relevant 

erfarenhet, så har ingen av dem haft praktik på sin utbildning. En av administratörerna menar 

att det kan bli väldigt abstrakt att bara sitta och läsa teorier på universitetet, och att praktik 

därför hade varit ett välkomnat avbrott: 

 

Min utbildning hade inget arbetslivserfarenhetskrav. Och jag tror att det hade givit 

mig väldigt mycket framförallt att ha en praktik och komma ut i arbetslivet och se 

vad man jobbar med  

 

Även en annan av administratörerna upplever att praktik på utbildningen hade gett betydlig 

mer att stå på senare i arbetslivet. Administratören upplever det som negativt att många 

universitet tar avstånd från praktik och en av administratörerna nämner hur den ansvarige för 

programmet sa att vi är inte här för att utbilda folk i arbetslivet, utan vi är här för att utbilda 

forskare, något som administratören upplevde som extremt mossigt, då det endast var ett fåtal 

procent på utbildningen som gick vidare till att forska.  

Trots att praktiken var något som administratörerna saknade, så nämner de alla att mycket av 

det som de arbetar med i sitt dagliga arbete, är väldigt företagsspecifikt, och något som de 

behövt lära sig på arbetsplatsen och med tiden. En av administratörerna beskriver det på 

följande sätt: 

 

Men man lär sig efter hand, och det tror jag i och för sig kommer vara svårt för 

universiteten att möta, för det är ju en skola fortfarande, det är ju inte en arbetsplats  

 

En annan av administratörerna är inne på samma spår och menar att trots att praktik är väldigt 

bra, måste man inse när man kommer ut i arbetslivet så fattar man ingenting. Mycket av det 

som gäller när administratörerna började på sin arbetsplats handlade således om att lära sig 

företagsspecifika arbetsuppgifter som inte så mycket hade att göra med det HR som man lärde 

sig på universitetet. För administratörerna har detta lärande kommit till uttryck främst genom 
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genomgångar av system, arbetsrättskurser inom kollektivavtal och statliga avtal samt 

Excelkurser.  

 

5.3.2 Generalisterna 

Samtliga generalisterna har haft praktik i någon form i sin utbildning och de känner alla att 

den har givit dem mycket i form av HR-relaterad erfarenhet som de senare har kunnat 

applicera i arbetslivet. En av generalisterna har en magisterexamen, vilket på detta universitet 

innebar en termins praktik (skulle det bara gällt en kandidatexamen skulle praktik inte ha 

ingått). En annan av generalisterna har en påbyggnadsutbildning inom HR från en 

yrkeshögskola, och har på så sätt fått praktisera. Den tredje generalisten läste en kandidat där 

det faktisk ingick praktik. En av generalisterna beskriver hur man som nyexaminerad ofta är  

väldigt tunn, och märker att  de som har arbetat med HR under tiden som de har pluggat, har 

lättare att få jobb efteråt också. En annan generalist beskriver hur viktigt praktiken var, 

eftersom man i och med den fick ett hum om hur det var att arbeta med HR, och dessutom 

kunde dela sina erfarenheter med sina kurskamrater. Att få en inblick i arbetslivet och känna 

på lite hur det är, har med andra ord setts av samtliga generalister som en väldigt värdefull 

erfarenhet i deras utbildning. Dock menar de alla att när det kommer till arbetsplatsen och de 

sysslor som de utför där, så är det ”learning by doing” som gäller främst. På frågan om hur 

detta lärande har sett ut mer specifik, så berättar generalisterna att de när de började på 

organisationen fick två veckors introduktion, men att det sen egentligen mest handlade om att 

kasta sig in i arbetet.  Som en generalist beskriver det: 

 

Det är svårt kanske att lära sig personalarbete bara genom att ha studerat, man 

måste ju…jag praktiserade på [organisationens namn], och där sa de att ”det här 

ett yrket där man bara blir bättre och bättre med åren”. Så är det ju verkligen, ju 

mer erfarenhet man har, och ju fler situationer man varit med i på olika 

arbetsplatser, så plockar man upp mer och mer som man kan använda i sin 

personalvetarroll  

 

Även en annan av generalisterna håller med om att det är ”learning by doing” som gäller att 

man får grunderna i exempelvis arbetsrätt inom utbildningen, men vilket jobb man än kommer 

till så är det mycket man måste kolla upp på vägen. Ytterligare en generalist talar om att varje 

arbete har sin kunskap och man lär sig lite varje dag. Mycket av det som generalisterna lär 
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sig på organisationen är företagsspecifikt, och som hjälpmedel på vägen har generalisterna fått  

gå kurser inom organisationen i bland annat arbetsrättsliga frågor som avtal och 

kollektivavtal. Sen har de fått mycket hjälp, utbildning och stöd av enhetens specialister inom 

exempelvis rekrytering eller juridik.  

 

5.3.3 Analys 

Resultatet visar att det finns en positiv bild av praktik bland samtliga av studiens 

respondenter, både från administratörerna som själva inte haft praktik och från generalisterna 

som har haft det. Administratörerna önskar samtliga att de fått möjlighet att  ha praktik 

eftersom de ser den som ett värdefullt verktyg till erfarenhet, i en annars så teoretiskt 

uppbyggd utbildning. Administratörerna menar att arbetslivserfarenhet i form av praktik 

skulle ha kunnat vara dem till hjälp när de sökte arbete. Generalisterna, som alla haft praktik i 

utbildningen, anser att den gav nyttig erfarenhet och en inblick i hur det var att arbeta, något 

som för en del av dem även underlättat vid sökandet av arbete. Något som bör tilläggas här är 

att två av generalisterna har studerat längre och i och med det fått möjlighet att ha praktik. 

Den tredje generalisten läste en kandidat där det faktisk ingick praktik. Det är således endast 

en av samtliga respondenter i studien som har haft praktik de första tre åren fram till 

kandidatexamen. De vars utbildning har varit längre har således mer formell kompetens än 

övriga respondenter, och därmed fler verktyg med sig från utbildningen som potentiell kan bli 

reell eller utnyttjad kompetens.  

När det kommer till hur respektive yrkesroll lär, visar resultatet på att det verkar finnas vissa 

skillnader mellan administratörerna och generalisterna, där administratörerna talar om 

utbildingar, kurser och systemhanteringar, medan generalisterna till mycket högre grad tar 

upp begrepp som ”learning by doing” och att ”lära eftersom”. Med andra ord visar resultatet 

på att generalisterna lär sig genom konkreta upplevelser, genom att observera och genom att 

pröva sig fram, likt den process för erfarenhetsbaserat lärande som Granberg & Ohlsson 

(2009) nämner i teoridelen.  Generalisterna menar vidare att utbildningen givit dem en bred 

grund att stå på, där de lärt sig lite av varje som de sedan kunnat applicera på arbetslivet. 

Administratörerna verkar snarare anse att det som de lärt sig på universitetet ligger latent i 

deras nuvarande yrke, men att det är något som de hoppas kunna applicera i framtida yrken. 

Administratörernas arbete efterfrågar att de lär sig system och verktyg som de inte hade 

kunskap om tidigare, och de får mest använda sig av dessa nya kunskaper på arbetet, och får 

inte så ofta chans att applicera det som de sedan tidigare lärt sig inom HR på utbildningen. 



 

 23 

Eftersom människan agerar i samspel med sin kontext när hon lär genom erfarenhet 

(Granberg, 2011), och eftersom generalisterna verkar i en mer HR-orienterad kontext än vad 

administratörerna gör, kan tänkas att de har lättare att applicera sådant som de lärt sig under 

utbildningen på sina faktiska arbetsuppgifter. Detta går även hand i hand med det 

hermeneutiska synsättet som menar att individer tar hjälp av sin egen förförståelse när de vill 

förstå den värld de lever i (Bryman, 2008). Eftersom generalisterna tills större del får arbeta 

med sådant som de är utbildade till, har de också en vidare förförståelse, och därmed lättare 

att tolka vad som händer runt omkring dem. 

Sett ur ett yrkesrollsperspektiv visar resultatet på att generalisterna är nöjda och tillfreds med 

sin yrkesroll; man kan tänka sig att de genom sitt varierande arbete får det ”smörjmedel” som 

Sandström (2009) beskriver som väsentlig för att en yrkesroll ska fortsätta att utvecklas. De 

verkar även ha lyckats med att associera sig själva till sin roll och på ett positiv sätt 

socialiserats in i den, något som Angelöw & Jonsson beskriver också är viktigt vid skapandet 

av en yrkesroll. Administratörerna å andra sidan känner inte att de i dagsläget riktigt kan 

associera sig till sin nuvarande yrkesroll som administratörer. Administratörerna ser inte sitt 

nuvarande yrke som något som de kommer vilja arbeta med i framtiden, eftersom de inte 

associerar sig själva till administratörsrollen. Vad de i framtiden vill arbeta med är det bredare 

spektret av HR eller med mer kvalificerade uppgifter, och först när de får göra det, när deras 

formella och reella kompetenser inom personalvetarområdet även utnyttjas i deras arbete, 

först då är det möjligt att de kommer att landa rätt och känna att de kan associera sig till en 

yrkesroll.  

5.4 Det mjuka från utbildningen möter den hårda 

verkligheten 

5.4.1 Administratörerna 

På frågan om vad som kännetecknar en typisk personalvetare är samtliga administratörer 

överens om att man som personalvetare ska arbeta för en bra arbetsplats och att det är för 

organisationen och människorna däri som man arbetar. Man ska bry sig om människor och ha 

ett intresse för deras välfärd. De menar vidare att deras utbildning var bra på att lära ut detta 

synsätt. Mycket av deras utbildning hade fokus på kommunikation och hur människor beter 

sig i grupper och det var mycket grupparbeten där man fick lära sig att samspela med andra. 

Beteendevetenskap lyfter en av administratörerna fram som något som var ett återkommande 
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tema i utbildningen eftersom det är ju ändå människor som man ska ha att göra med. En 

annan Administratör beskriver hur de hade ett kursmoment som hette ”svåra samtal”, där 

studenterna fick lära sig hur man lär ut saker och ting på bästa sätt till en kollega, hur man 

kommer med svåra besked som uppsägning eller liknande. En annan av administratörerna är 

inne på samma spår: 

 

Vi läste mycket sociologi och psykologi där man fick lära sig ganska så mycket hur 

man ska möta människor och hur man ska jobba för att ta situationer som skulle 

kunna gå fel  

 

Att universiteten förberett dem på ett arbete med människor verkar med andra ord vara en 

gemensam uppfattning bland administratörerna. Huruvida de sedan har fått applicera dessa 

kunskaper på arbetslivet är en annan fråga. Trots att deras generella syn på hur en  

personalvetare ska vara finns kvar, verkar det inte som att Administratörerna riktigt har fått 

applicera denna på sin arbete. En administratör beskriver hur tidigare tankar om att arbeta 

med människor inte riktigt matchade administratörens nuvarande yrke, och att man 

visserligen arbetar med människor i det nuvarande yrket, men inte på samma sätt som jag 

först hade tänkt sig. En annan administratör beskriver hur många som arbetar på 

organisationen har gjort det väldig länge och de har sina rutiner och åsikter om hur saker och 

ting ska vara, och att det därför är svårt för nyexaminerade personalvetare att försöka få till 

förändringar och göra sin röst hörd i den typen av frågor.  

På frågan hur de tror att HR:s roll kommer att utvecklas i framtiden nämner samtliga 

administratörer att de tror att HR kommer få en mer erkänd och strategisk roll i 

organisationen, och att bilden av personalvetaren som en kaffetant kommer att suddas ut helt. 

En av administratörerna menar dock att det är svårt att spekulera kring saker som dessa när 

man själv inte upplevt problematiken, och att mycket av det som administratören har snappat 

om vart HR är på väg, har denna gjort genom att läsa branschtidningar.  

 

5.4.2 Generalisterna 

En typisk personalvetare ska enligt generalisterna ha ett människointresse och ha de 

mänskliga faktorerna i tanke. Man ska som HR även vara serviceinriktad, menar 

generalisterna, eftersom yrket i grund och botten är en servicefunktion. Dessa aspekter anser 

de att de på ett bra sätt fick med sig från universiteten, där mycket undervisning gick ut på att 
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öka studenterna samarbetsförmåga, få dem att tänka kritiskt och att skapa en positiv 

människosyn. En generalist beskriver hur man genom utbildningen blivit utvecklad som 

människa och ytterligare en generalist beskriver att man diskuterade alltid det här med 

jämnställdhet, etnicitet, klass, i utbildningen.  

Dock är de alla överens om att man som personalvetare även måste förstå att man hela tiden 

har arbetsgivarens intresse i bakhuvudet och arbetar ur ett perspektiv som alltid är gynnande 

för organisationen, och kanske inte alltid för den anställde. Som en av generalisterna säger: 

 

Man är ju inte här för att arbeta fackligt, utan man företräder ju arbetsgivaren och 

ska utifrån arbetsgivarens perspektiv se till att personalen har det så bra som 

möjligt   

 

Detta synsätt på personalvetaren som en arbetsgivarföreträdare anser samtliga generalister 

inte var något som universiteten förberedde dem till särskilt väl; universiteten förberedde dem 

mer på de ”mjuka” frågorna, med personalens välfärd i fokus, anser de. Som en generalist 

beskriver det: 

 

(…) men medan man sen kommer ut i verkligheten på något sett, så finns det inte 

lika mycket tid eller resurser till de här mjuka frågorna som man vill att det ska 

finnas i teorier och i skolan. Är man i arbetslivet så är de så att de här frågorna på 

något sätt får stryka på foten, man måste kanske prioritera bort lite, lägga pengarna 

på annat  

  

Denna mer hårda inställning upplevde generalisterna som något av en chock för dem när de 

kom ut i arbetslivet. En generalist beskriver hur synen på en personalvetare som någon som 

slåss för personalen, var något som man ganska så snabbt fick kasta ifrån sig, och att denna 

vetskap kom som en Aha-upplevelse för generalisten när denne insåg att det visserligen var 

arbete med personal man skulle syssla med, men från ett arbetsgivarperspektiv. En annan 

generalist tror att många på universiteten säger att de vill arbeta med människor, men att 

verkligheten ser annorlunda ut, då man som personalare i verkliga livet arbetar för att 

personalen ska må bra, men utifrån arbetsgivarens syfte, och att det är sällan som man gör det 

för personalenspersonliga syften.  

I framtiden tror samtliga generalister att HR:s funktion kommer bli mer erkänd och att mer 

administrativt ansvar kommer att ges till cheferna.  



 

 26 

5.4.3 Analys 

Resultatet visar på att samtliga respondenter upplever att man som personalvetare ska ha 

”människotänket” och det sociala i bakhuvudet, eftersom man i grund och botten arbetar med 

personal. De uppfattar också samtliga att universiteten har varit bra på att generera och lära ut 

detta synsätt genom kommunikation, grupparbeten, kritiskt tänkande, gruppsykologi och så 

vidare Detta synsätt från respondenternas sida går inte riktigt hand i hand med Perssons 

(2000) tankar om att universiteten inte lär ut tillräckligt med social kompetens, i 

respondenternas ögon verkar universiteten i hög grad göra det, kanske till och med för 

mycket. Samtliga respondenter uppfattar nämligen ett generellt glapp mellan utbildning och 

arbetsliv när det kommer till vilken roll HR ska ha i en organisation, där de upplever att deras 

utbildningar har lärt ut synen på en personalvetare som ett medarbetarstöd och någon som ska 

slåss för personalen, medan arbetslivet lärt ut att man ska stödja arbetsgivarsidan och alltid ha 

det bästa för organisationen i fokus. Denna tvetydighet verkar stämma överens med de 

aspekter som tas upp i Martinssons (2008) och Berglunds (2002) doktorsavhandlingar som 

bland annat diskuterar att det finns en osäkerhet kring vad en personalare verkligen ska göra 

och vilken roll denna har i organisationen. Även Hallier & Summers (2011) nämner att 

studenter inom HR ofta har två olika synsätt på personalarbete, det som lärs ut i utbildningen 

och det som de anser existerar i arbetet. För att lyckas i sin yrkesroll, måste studenter när de 

tar examen och kommer ut i arbetslivet vara medvetna om denna problematik, och inte låsa 

sig till i förväg bestämda synsätt på vad HR ska göra.  

Resultatet visar också att det även finns ett glapp mellan vad administratörerna och 

generalisterna upplever, när det kommer till appliceringen att detta synsätt i deras yrkesroll. 

Administratörerna är i grund och botten inget chefsstöd och har inte i praktiken kommit i 

kontakt med dessa frågor. Dock är de inlästa på ämnet och har en mer generell bild av vad en 

personalvetare ska arbeta med; bort från personalansvar och mer åt stöd till chefer och 

arbetsgivarsidan, något som stämmer överens med Månsons & Lindebergs (2006) redovisning 

av CRANET-undersökningarna som visade på att HR går mot en mer strategisk och stödjande 

roll. Generalisterna å andra sidan applicerar detta synsätt dagligen i sitt arbete, de har genom 

egna erfarenheter upplevt ”krocken” mellan synen på en personalvetare som någon som ska 

vara på arbetarnas sida, till att egentligen vara arbetsgivarföreträde och ”stå på chefernas 

sida”. Generalisterna verkar med andra ord i sin yrkesroll som personavetare, och är i en 

process där den ständigt utvecklas. Administratörerna anser sig inte tillhöra yrkesgruppen 

personalvetare riktigt än, trots att de i framtiden vill göra det – de spekulerar således kring 
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problematiken på ett generellt plan, utifrån vad de har hört från andra eller läst, men har inte 

ännu själva upplevt den i praktiken.  

6. Diskussion 

Syftet med studien har varit att undersöka hur olika yrkesroller har haft användning av vad de 

lärt sig på universitetet senare i arbetslivet, och frågorna att besvara för att uppnå syftet var 1. 

Vilka eventuella skillnader respektive likheter upplever yrkesrollerna generellt sett har varit 

de största när det kommer till vad universiteten lärt ut och vad arbetslivet efterfrågar? 2. 

Vilka eventuella skillnader respektive likheter finns det mellan yrkerollerna avseende hur 

mycket av vad de lärt sig i utbildningen som de också kunnat applicera i arbetslivet? 

 

När det kommer till fråga ett, vad de olika yrkesrollerna generellt ser som de största 

skillnaderna mellan universitetet och utbildningen, dras slutsatsen att det råder en allmän bild 

bland båda yrkesroller att personalvetare som yrkesgrupp ska ha ett människotänk och 

intresse för människor och deras utveckling, och att universiteten är bra på att lära ut detta 

synsätt. Denna bild stämmer överens med bland annat SACO:s (2013) beskrivning av att en 

personalman eller kvinna ska få personalen att trivas och utvecklas på arbetsplatsen. Bilden 

stämmer mindre väl med Perssons (2000) åsikt om att universitet inte lär ut tillräcklig social 

kompetens. Dock verkar dessa mjuka aspekter som universiteten lär ut ibland ha fått för stort 

fokus i utbildningen, då allt som lärs ut inom detta inte verkar vara applicerbart på arbetet 

eller spegla arbetet på ett korrekt sätt. Det råder med andra ord ett glapp mellan vad 

universitetet lär ut och vad som gäller på arbetsplatsen när det kommer till attityder om HR, 

där universiteten lär ut synen på en personalvetare som människokännare och någon som 

arbetar för personalen, medan arbetslivet lär ut att man visserligen ska ha ett människotänk, 

men i grund botten ska arbeta för arbetsgivaren och alltid ha arbetsgivarens intresse i fokus. 

Detta går till viss del hand in hand med många av de åsikter som lades fram i inledningen där 

flera forskare menar att det finns en osäkerhet kring vad en personalare egentligen ska arbeta 

med och ha kompetens till att göra (Berglund, 2002; Martinsson, 2008; Hallier & Summers, 

2011).  
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En annan punkt när kommer till vad de olika yrkesrollerna generellt anser har varit den största 

skillnaden mellan universitetet och utbildningen, handlar om det faktum att mycket av de 

båda yrkesrollernas arbetsuppgifter är företagsspecifika, och inte något som universiteten 

egentligen kan tillgodose. Man är som nyexaminerad personalvetare på sitt första jobb i 

mångt och mycket ett blankt papper som måste fyllas på genom utbildningar, genom 

erfarenhet och genom att lära av mer seniora kollegor. Att som personalvetare tro att 

universiteten kan tillgodose en sådana företagsspecifika kunskaper är således fel och något 

som många nyexaminerade får lära sig ”den hårda vägen”.   

 

När det kommer till den andra frågeställningen - vilka skillnader respektive likheter som det 

finns mellan de båda yrkesrollerna när det kommer till hur mycket av vad de lärt sig i 

utbildningen som de också kunnat applicera i arbetslivet, verkar val av yrkesroll ha stor 

betydelse. Trots att mycket av det som yrkesrollerna arbetar med är sådant som de lär sig på 

plats på arbetet, finns det en gemensam önskan bland yrkesgrupperna om att ofta och så 

mycket som möjligt ändå få använda sig av de kunskaper som de har samlat på sig under 

studierna. Beroende på vilken yrkesroll man tillhör får man möjlighet att mer eller mindre 

använda sig av vad man lärt sig från universitet under tiden som man även lär sig på 

arbetsplatsen. Får man ett arbete där uppgifterna är väldigt företasspecifika och snäva övergår 

den formella och reella kompetens som man fått från utbildningen inte så ofta till utnyttjad 

kompetens. Får man däremot en bred generalistroll med många olika arbetsuppgifter, bäddar 

det för att man även har större möjlighet att applicera det som man lärt sig på universitetet 

även i arbetslivet. Arbetar man väldigt snävt och specifik kan man bli låst till att i stort sett 

endast arbeta med det som man lärt sig på arbetsplatsen. Arbetar man bredare och med fler 

områden inom HR finns det friare tyglar att applicera kunskap man har med sig från 

utbildningen på arbetet under tiden som man också lär sig annat.   

 

Vilken typ av yrkesroll man har spelar således roll i hur mycket man får applicera från 

utbildningen på arbetsuppgifterna. Hur enskilda individer inom personalvetaryrket får sitt 

arbete har inte analyserats speciellt i studien, men det kan säkerligen bero på en mäng olika 

saker som personlig lämplighet, tidigare erfarenheter eller rentav på slumpen. De aspekter 

som dock har tagits upp när det kommer till chansen att få ett yrke som man är nöjd med, är 

bland annat trycket på arbetsmarknaden samt arbetslivserfarenhet i form av praktik. Finns det 

få ingångsjobb på marknaden, visar resultatet, som även Ellström (2008) nämner, på att 

marknaden spelar roll när det kommer till vilket arbete man får, eftersom man kan tvingas att 
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ta ett jobb som man formellt sätt är överkvalificerad till. Praktik är något som ses som positivt 

bland yrkesrollerna och som i och med erfarenheten som den ger, anses göra det lättare att 

sedan få ett första arbete. Dock är praktik ovanlig när man endast läser en kandidatexamen 

och det krävs ofta att man förlänger sin utbildning på olika sätt för att få göra praktik. Läser 

man några extra år eller ser till att få praktik eller relevant arbetslivserfarenhet på annat håll, 

finns det vissa belägg för att man senare också har lättare att få arbete inom relevant område 

och med något man trivs att arbeta med.   

 

Sammanfattningsvis kan sägas att om man får arbeta med det man anser sig vara utbildad till, 

leder denna nöjdhet till en rad positiva effekter för yrkesrollen. Ju större matchning mellan det 

man får arbeta med och det man lärt sig från universitetet, alltså ju närmre den kontext som 

man känner sig bekväm i som yrkesroll, desto lättare blir det att tolka det som händer runt 

omkring en och ta lärdom av det. Är man nöjd med sin yrkesroll och känner att den stämmer 

väl överens med vad man har utbildat sig till, och anser man att arbetsuppgifterna och arbetet i 

sig är varierande och relevanta, ger det som Sandström (2009) benämner, smörjmedel att 

fortsätta att utvecklas i sin yrkesroll. Är man inte nöjd med yrkesrollen och inte känner att den 

stämmer överens med vad man utbildat sig till och tänkt att man ska göra, har man svårare att 

utvecklas i sin yrkesroll. Hallier & Summers (2011) nämner att studenter måste vara mer 

öppna i sina förväntningar på vad HR ska göra, och inte fastna i en fix bild av vad de anser 

vara det ”rätta arbetet”. Om man som student inte känner att det man lär sig på universitetet är 

relevant i arbetslivet minskar motivationen och innebär en begränsning för skapandet av 

yrkesrollen. Detta är nog applicerbart inte bara på studenter, utan även på människor i stort 

och inte minst i arbetslivet; ser man ingen mening i det man gör och känner man att man är 

begränsad i vad man kan göra, är det svårt att utvecklas. 

6.1 Förslag till vidare forskning 

De två yrkesroller som har studerats i denna studie utgör endast en bråkdel av alla de roller 

som man som nyexaminerad personalvetare kan ha. Ett intressant uppslag till vidare forskning 

skulle därför kunna vara att undersöka fler yrkersroller inom yrket och hur dessa förhåller sig 

till utbildningens relevans. En annan intressant aspekt skulle kunna vara att jämföra individer 

som arbetar med HR och som har gått ett PA-program med individer som arbetar med HR 

men som inte har gått ett PA-program, för att se om det finns några skillnader mellan dessa i 

andel formell kompetens som kan appliceras på arbetslivet.   
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8. Bilaga 

8.1 Intervjuguide  

Inledande frågor 

 Födelseår 

 Tidpunkt för påbörjade av studier 

 Vald inriktning 

 Lärosäte 

 Typ av examen (kandidat eller magister) 

 Nuvarande arbete (längd och befattning i företaget) 

 

Om utbildningen/den formella kompetensen 

 Vad fick dig att välja läsa till personalvetare?  Hur tänkte du när du 

 började? 

 Vad känner du har givit dig mest i utbildningen? Varför? 

 Uppfattade du en röd tråd i utbildningen och i sådana fall, på vilket sätt? 

 Kommer du ihåg om det har funnits någon arbetslivsanknytning i utbildningen? I så 

fall, vad bestod dessa av? 

 Hur känner du för praktik i utbildningen? 

 Vilka aspekter i utbildningen uppfattade du som mest positiva respektive negativa? 

 

Om yrkesrollen och yrkeskunnande 

 Vilka olika typer av arbeten tycker du att P-programmet förbereder för?  

 Vad anser du kännetecknar en typisk personalvetare?  

 Vilken roll anser du att en personalvetare har i en organisation idag? Hur väl 

förberedde PA-programmet dig inför denna roll? 

 Hur tror du att den roll som HR har i organisationen kommer att ändras i framtiden? 

 

Reell kompetens  

 Vad är dina nuvarande arbetsuppgifter? Vad tycker du är roligast i ditt nuvarande 

arbete? 

 Har du behövt vidareutbilda dig på din nuvarande arbetsplats? I så fall, vilken typ av 

utbildning var det och vad var syftet med utbildningen?  

 Anser du att du fått några teoretiska kunskaper från utbildningen du tycker att du 

kunnat applicera senare i arbetslivet och i sådana fall vilka?  

 Vad har du haft mest nytta av från utbildningen? Tror du att du likagärna kunde ha 

studerat något annan utbildning än PA-programmet, och ändå kunnat arbeta med 

personalarbete? 

 Hade du någon arbetslivserfarenhet innan du påbörjade dina studier på PA-

programmet? Hur tror du i sådana fall att detta påverkade dina studier? 


