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Sammanfattning 

 
Personalarbete är ett komplext område med en historisk grund i förhållandet mellan individ 

och organisation. Det är ett område som är och har varit föremål för ständig förändring. 

Personalvetare är därför en yrkesgrupp som utmärks av en kontinuerlig anpassning till dessa 

förändringar. Personalvetare och personalarbete beskrivs idag på en mängd olika sätt och med 

en stor variation av termer. I en del sammanhang har termer med personal som grund bytts ut 

mot termen HR (Human Resources). Parallellt med nya sätt att beskriva och benämna 

yrkesgruppen lever gamla synsätt kvar. Som konsekvens förekommer en otydlighet kring vem 

personalvetaren är, vad personalvetaren gör samt vem personalvetaren representerar. Syftet 

med denna uppsats är att undersöka hur personalvetarens yrkesidentitet konstrueras i 

beskrivningar av yrket och yrkesgruppen. Socialkonstruktionism, Foucaults diskursbegrepp 

samt antaganden om att kollektiva identiteter är något som diskursivt skapas och upprätthålls, 

utgör uppsatsens teoretiska ramverk. Materialet som analyserats består av nio stycken 

strategiskt utvalda yrkesbeskrivningar. Metoden är diskursanalys och med ett antal 

diskursanalytiska verktyg har konstruktionen av personalvetarens yrkesidentitet undersökts. I 

analysen framträder motsättningar mellan olika positioner i personalvetarens yrkesidentitet. 

Personalvetaren framställs diskursivt som en arbetsgivarrepresentant men också som en länk 

mellan arbetsgivare och arbetstagare. Således skapas olika förståelser av möjligheten att 

förena dessa perspektiv i personalarbetet. Beskrivna egenskaper hos yrkesgruppen görs till 

både styrkor och svagheter, och vad andra tycker att de borde kunna eller borde göra blir till 

en del av personalvetaridentiteten. Övergripande framträder en diffus yrkesgrupp då likheter 

inom gruppen hamnar i skymundan till förmån för en mängd olika tänkbara sätt att vara 

personalvetare. Det konstrueras således en personalvetare som inte enkelt kan beskrivas eller 

förstås. 

 

Nyckelord: personalvetare, HR, yrkesidentitet, diskursanalys  
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1. Inledning 

Vet du vad en personalvetare är? Om svaret är ja, hur skulle du beskriva vad en 

personalvetare gör och kan? Personligen skulle jag utan att tveka benämna mig själv som en 

personalvetare, men upplever samtidigt att det är svårt att förtydliga för andra vad det innebär. 

Min förklaring skulle nog också kunna skilja sig en del från någon annans definition av 

yrkesgruppen. Osäkerhet om vad personalvetare egentligen kan och gör tycks vara utbredd. 

Personalvetare själva tenderar att definiera sitt yrke och sina kunskaper på olika sätt (Löfgren 

Martinsson, 2008). Hos andra yrkesgrupper och de som berörs av personalarbetet ifrågasätts 

ibland personalvetares kunskap och hur väl den möter organisationers behov, vad 

personalarbete är eller borde vara samt vem som egentligen ska utföra personalarbetet 

(Berglund, 2002; Thilander, 2013).  

 

Utbildningen till att bli personalvetare har varierande namn och innehåll beroende på var i 

Sverige man väljer att studera. Övergripande tycks dock personal- och arbetslivsprogram eller 

personalvetarprogram vara de vanligaste benämningarna, och programmen innehåller 

traditionellt disciplinerna sociologi, pedagogik, psykologi, ekonomi och arbetsrätt 

(Högskoleverket, 2004). Utbildningen finns på 19 lärosäten och cirka 1200 studenter per år 

påbörjar dessa program. Då utbildningen är populär, med många sökande per plats, är 

konkurrensen om att få läsa till personalvetare hård (Dickson, 2014). Personalvetare brukar 

beskrivas som en kvinnodominerad yrkesgrupp, vilket visar sig både i andelen kvinnor som 

studerar till personalvetare, samt andelen kvinnor som är yrkesverksamma personalvetare 

(Akademikerförbundet SSR, 2013). Högskoleverket (2004) beskriver, i en rapport efter 

utvärderingen av tolv av lärosätena, att personalvetarprogrammen tydligt fyller en funktion på 

arbetsmarknaden. Det hävdas dock i samma rapport att den innehållsmässiga variationen, 

mellan de olika lärosätena, kan leda till en otydlighet i vad personalvetare kan och vad 

utbildningen förväntas leda till. Högskoleverket anser också att det är anmärkningsvärt att 

utbildningen tenderar att uppfattas som yrkesförberedande, trots att programmen leder till en 

generell akademisk examen på kandidat- eller magisternivå i ett huvudämne (ibid).  

 

Hur man talar om personalarbete tycks skilja sig åt, Damm och Tengblad (2000) menar att en 

tvetydighet präglar hela personalområdet som yrkesområde. Ett exempel är att de perspektiv 

som framkommer inom utbildningen, på vad personalvetare gör och ska göra, stundtals skiljer 
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sig åt från de perspektiv man möter från arbetsmarknaden. En personalvetarstudent som 

intervjuades för tidningen Akademikern beskriver hur hon tror att vissa studenter får en chock 

när de kommer ut i arbetslivet och inser att arbetet handlar mer om tillgodose behov hos 

chefer och företagsledning än hos personalen (Holmqvist, 2013). Sociologen Ulfsdotter 

Eriksson citerar en yrkesverksam personalvetare med titeln HR-generalist ”Jag tänkte på det 

häromdagen – att när jag påbörjade utbildningen såg jag det som arbetstagarens 

representant men jag har helt bytt sida. Det är ju arbetsgivaren, verksamheten som vi ska 

stötta.”(Ulfsdotter Eriksson, 2013:74). 

 

Personalvetarutbildningen i sig leder alltså inte nödvändigtvis till en tydlig bild av vad yrket 

handlar om. Som personalvetarstudent har jag ofta uppfattat mig hänvisad till att kombinera 

egna erfarenheter med andras beskrivningar för att forma min uppfattning om personalvetare 

och personalarbete. Därför är det just beskrivningar av yrket som kommer att studeras i denna 

uppsats. Syftet är att se hur personalvetare framställs i yrkesbeskrivningar och vilken 

förståelse av yrkesgruppen dessa framställningar skapar. I avsnittet nedan tecknas en 

bakgrund till dagens förståelse av personalvetare och i efterföljande avsnitt förtydligas 

uppsatsen syfte och frågeställning.  

 

1.1 Bakgrund 

Personalarbete som eget yrke kan härledas tillbaka till början av 1900-talet. Historiskt sett så 

framträder två olika perspektiv på personalarbete vilka i sin tur speglar förhållandet mellan 

arbetstagare/arbetsgivare, individ/ organisation och humanism/ekonomi. Till en början var 

fokus för personalarbetet just individen och yrket hade ett humanitärt och socialt fokus. 

Verksamma inom personalarbete kallades vid den tiden för personalkonsulenter och 

arbetsuppgifterna handlade om att se över hygieniska anordningar samt sjukvården på 

arbetsplatsen, och att verka stödjande för personalens utveckling och bildning (Granberg, 

2009:22).  

 

Vid mitten av 1900-talet utvecklades personalarbetet i en mer administrativ riktning. 

Arbetsuppgifterna vidgades och började innefatta rekrytering, personalutbildning och 

löneadministration. Personalkonsulenterna började benämnas som personaladministratörer 

och var de som skulle hjälpa företagen att anpassa sig till utvecklingen i samhället. 



 

 3 

Chefsutbildning, personalplanering och organisationsutveckling var en del av tidens anda 

(Damm & Tengblad, 2000:33ff).  

 

Efter hand kom de två grenarna av personalsocialt och personaladministrativt arbete att 

tillsammans bli grunden för dagens personalarbete. Under tiden har arbetsrättsreformer som 

medbestämmandelagen och arbetsmiljölagen, men även globalisering, kundfokusering och 

olika organisationsteorier haft stort inflytande på utvecklingen (Granberg, 2009:22ff).  

 

I takt med att innehållet i personalarbetet förändrats har också benämningarna på yrket och 

yrkesgruppen skiftat. Personalarbete och personalvetare har historiskt kallats för en mängd 

olika saker och idag är termerna många. Det finns en uppsjö av olika yrkesroller med olika 

yrkestitlar, vilket snabbt visar sig när man söker på rekryteringsannonser inom området. 

Termer med ”personal” som grund, såsom personalarbete och personaladministratör, har i 

vissa sammanhang ersatts av engelska Human Resources (HR). HR kan närmast översättas 

med personalresurser, alltså betoning på arbete med de mänskliga resurserna inom en 

organisation. Förekomsten av termerna personalarbete eller HR-arbete tenderar att vara 

knuten till specifika kontexter och därmed inte slumpmässig. Vilken term som används kan 

således bero på både organisation och situation (Granberg, 2011:27).  

 

Efter att personalchef, av bemanningsföretaget Manpower, konstaterats vara svenskarnas nya 

drömjobb stod följande att läsa i Dagens Nyheter: ”Länge hade "personalchef" en ganska 

dammig klang, som väckte associationer främst till personal- och löneadministration. Men 

med de senaste årens fokus på management, HR, CSR och andra modeord som handlar om 

ledarskap, personalutveckling och ansvarigt företagande har personalchefsjobbet fått en ny 

udd, och allt större affärsstrategisk tyngd inom både företag och organisationer… Företagets 

affärsidéer ska översättas till personalpolitik.” (Nandorf, 2012).  

 

HR beskrivs i citatet ovan som ett ”modeord”. Är det då så att termerna personalarbete och 

HR kan förstås som samma innehåll men med olika paketering? Eller står HR och 

personalarbete för olika saker? Pedagogen Granberg hävdar att den nya terminologin inte står 

för ett annat sorts personalarbete än det ”gamla”, men att perspektiven på personalarbete 

däremot förändras i takt med samhällsutvecklingen i stort (Granberg, 2011:28). Ekonomen 

Thilander menar att förändringen som skett i hur man betraktar och talar om personalarbete 

kan ha bakomliggande orsaker i och effekter på professionens status och attraktivitet. Att 
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fokus på ett mer strategiskt personalarbete ger förhoppningar om ökat erkännande och 

förstärkning av yrkesidentiteten hos de som arbetar inom området (Thilander, 2013). 

 

Då termerna inom personalområdet är många blev det relevant för mig att bestämma vilka jag 

ska använda mig av. I denna uppsats är utgångspunkten att termen personalvetare används för 

att beskriva yrkesgruppen samt att termen personalarbete används för att beskriva vad 

yrkesgruppen gör. Termen personalvetare används som en benämning på både yrkesgruppen 

och en yrkesverksam person, men också på den som genomgått ett personalvetarprogram. 

Termen personalarbete används för att beskriva yrket och arbetsuppgifterna, då det 

återspeglar bilden av arbete som uppkommer från och kretsar kring personalen inom en 

organisation. 

 

Personalarbetet har varit präglat av förändring och personalvetaren har ständigt anpassat sig 

till allmänna trender i samhället. Denna anpassning kan ses som en överlevnadsstrategi hos en 

yrkesgrupp som haft få möjligheter att själva definiera personalarbetets syfte och innehåll 

(Damm & Tengblad, 2000:48). Under 2000-talet har en mängd omorganiseringar av 

personalarbetet i svenska företag och organisationer skett med motiveringen att arbetet kan bli 

mer kostnadseffektivt, värdeskapande och strategiskt. Behov av ett förändrat personalarbete 

förklaras med en ökad affärsmässig konkurrens (Thilander, 2013). Samtidigt som nya 

influenser påverkar personalarbetet, har många aspekter av det som från början var grunden i 

personalarbetet hållits konstanta. Behovet av personaladministration inom rekrytering, 

utbildning, löner och juridik lever således kvar och förblir arbetsuppgifter för personalvetare 

(Damm & Tengblad, 2000:49) Idag finns dynamiken i förhållandet mellan individ och 

organisation kvar som en grund till personalarbete. I denna dynamik uppstår också frågan om 

huruvida personalvetare ska ses som arbetstagar-, arbetsgivar- eller bådas representanter, en 

fråga som hävdas vara ständigt aktuell (Ulfsdotter Eriksson, 2013:86).  

 

1.2 Syfte och frågeställning 

Med bakgrund i ovan beskrivna komplexitet i personalarbete och förekomsten av mycket 

skilda sätt att tala om detta yrke, är syftet med min studie att närmare undersöka 

framställningen av personalvetare. Med utgångspunkt i definierade termer kommer jag att 

undersöka ett antal olika beskrivningar av personalvetare och vad de gör. Texterna har 

strategiskt valts ut för att fånga olika perspektiv på hur man talar om personalvetare. Avsikten 
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har varit att hitta beskrivningar som inte har fokus på en specifik yrkesroll i en specifik 

organisation utan som istället beskriver yrkesgruppen personalvetare och arbetsområdet 

personalarbete. Beskrivningarna kommer hädanefter att benämnas som yrkesbeskrivningar. 

 

Då mitt teoretiska perspektiv är socialkonstruktionistiskt och min metod är diskursanalys 

fokuserar jag på den språkliga konstruktionen av personalvetare respektive personalarbete. 

Jag kommer därmed inte att försöka säga något om vad personalvetare ”egentligen” gör, utan 

hur man från olika perspektiv beskriver vad de gör. Intressant blir på så sätt hur verkligheten 

skapas och reflekteras genom språket. Givet min teoretiska utgångspunkt konstrueras identitet 

i hur man talar om den. Därmed är mina antaganden att yrkesidentitet också konstrueras 

genom hur man talar om den samt att framställningen av yrket får konsekvenser för hur man 

förstår och ser på yrket respektive yrkesgruppen. Genom hur man beskriver personalarbete 

och personalvetare möjliggörs olika positioner/sätt att vara och dessa blir en del i 

personalvetarens identitetsarbete.  

 

Min övergripande frågeställning är därför följande: 

Hur konstrueras personalvetares yrkesidentitet i beskrivningar av yrkesgruppen och yrket? 

 

1.3 Fortsatt disposition 

Efter detta inledande kapitel där bakgrund, studiens syfte samt frågeställning presenterats 

kommer följande kapitel att redogöra för tidigare forskning inom det generella området 

yrkesidentitet samt tidigare forskning om personalvetares yrkesidentitet. Därefter kommer ett 

kapitel som behandlar uppsatsens teoretiska utgångspunkter inom socialkonstruktionism, samt 

begreppen diskurs och kollektiv identitet. Metodkapitlet som följer beskriver diskursanalys 

som metod samt uppsatsens metodologiska överväganden. I de två avslutande kapitlen 

presenteras först genomförd analys och därefter en diskussion i vilken analysen kopplas till 

tidigare forskning och teoretiskt ramverk.  
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2. Tidigare forskning 

I detta kapitel behandlas tidigare forskning utifrån en uppdelning mellan studier som handlar 

om yrkesidentitet inom vårdyrken och hos lärare, och studier som handlar om personalvetares 

yrkesidentitet. Då det enbart finns ett fåtal studier om yrkesidentitet där studieobjektet är 

personalvetare gjordes valet att även inkludera studier om andra yrkesgrupper samt studier 

som belyser personalvetare och personalarbete även utan fokus på yrkesidentitet. Ett exempel 

på en studie där yrkesbeskrivningar använts som material, återfinns också i kapitlet.  

 

Det första avsnittet belyser ett antal studier som undersökt konstruktionen av sjuksköterskors, 

läkares och lärares yrkesidentitet. Bakgrunden till urvalet är dels att tidigare forskning om 

yrkesidentitet framförallt bedrivits utifrån valda yrkesgrupper, dels att den stora mängden 

studier inom området yrkesidentitet medförde behov av en tydlig avgränsning. Sjuksköterska 

är liksom personalvetare ett kvinnodominerat yrke, vilket bidrog till urvalsbeslutet. Studier 

med genusteoretiska utgångspunkter har därför bedömts som intressanta och relevanta att 

lyfta fram.  

 

I det efterföljande avsnittet redogörs för forskning om yrkesidentitet för personalvetare och 

hur personalarbete har beskrivits i dessa studier. Här har ingen större avgränsning gjorts utan 

samtliga funna studier om personalvetare som bedöms ha relevans för uppsatsens 

frågeställning finns med. 

 

Majoriteten av de studier som valts ut har bedrivits utifrån sociologisk disciplin. Dock har 

tanken varit att inkludera samtliga studier som belyser forskningsfältet ur ett relevant 

perspektiv, vilket resulterat i att även forskning med utgångspunkt i pedagogik och ekonomi 

representeras i kapitlet, tillsammans med sociologisk forskning. För en nutida förankring har i 

första hand studier som genomförts efter år 2000 valts ut. 

 

Kapitlet speglar enbart en begränsad bild av forskning med relevans för denna uppsats. 

Självklart hade andra typer av avgränsningar och val av studier kunnat vara aktuella. Efter 

omfattande sökningar i olika databaser samt motivering av det urval som gjorts, anser jag 

dock att följande ger en möjlig ingång till forskningsfältet. Kapitlets syfte är att verka 

perspektivgrundande och att belysa hur yrkesidentitet tidigare har studerats, både med 

utgångspunkt i den specifika yrkesgruppen personalvetare men också i andra yrkesgrupper. 
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Allt för att skapa en kontext till uppsatsens syfte och frågeställningen om hur 

personalvetarens yrkesidentitet konstrueras i beskrivningar av yrkesgruppen och yrket.  

 

2.1 Yrkesidentitet 

För att studera, förstå och förklara vad yrkesidentitet är och hur den blir till, är teoretisk 

utgångspunkt och definition av begreppet identitet central. Ett flertal studier inom området har 

utgått från identitetsskapande som en ständigt pågående process (Leonard, 2003; Holmes, 

2005). Här ses identitet som något som förhandlas fram mellan individer och i relation till 

omgivningen, till skillnad från synen på identitet som en inneboende egenskap hos individen. 

Förståelsen av begreppet identitet blir då inte att den är stabil utan att den antar olika former 

och uttryck i olika sammanhang (Holmes, 2005). Samtidigt medför strukturer i samhället och 

inom olika organisationer begränsningar för möjliga och ens tänkbara sätt att vara (Grosvenor 

& Lawn, 2001).  

 

Identitet kan belysas från olika håll, dels individens förståelse av sig själv och dels 

omgivningens förståelse av individen. Yrkesidentitet kan på så sätt ses som individens 

definition av sig själv som tillhörande en viss yrkesgrupp och därigenom innehavande av en 

viss position i en organisation och i samhället. Även gruppens tillskrivna egenskaper och 

kunskaper blir då en del i individens egen identifikation. I en brittisk studie om utvecklingen 

av läraridentitet inom ramarna för engelsk nationalidentitet undersöker pedagogerna 

Grosvenor & Lawn (2001) hur uppfattningen om lärare diskursivt konstruerades i texter om 

utbildning på 1900-talet. De menar att läraridentiteten byggdes upp av det som var typiskt 

engelskt i den rådande diskursen vilket innebar att lärare och ”engelsk” båda sammanlänkades 

med ord som integritet och demokrati. Konstruktionen av yrkesidentitet beskrivs i artikeln 

som praktisk då den förenklar verkligheten. Den förklaras som en för givet tagen uppfattning 

om lärare och av lärare att ”This is who we are and this is what we do”, alltså en kollektiv 

identitet (Grosvenor et al, 2001:368).  

 

Yrkesidentitet har även beskrivits som att spela olika roller (Leonard, 2003). Att 

institutionella strukturer diskursivt konstruerar olika möjliga roller och att identitetsarbete på 

så sätt består av att utifrån kontext inta och växla mellan dessa roller (Apesoa-Varano, 2007; 

Leonard, 2003). I en studie av läkare och sjuksköterskor i Storbritannien framhävdes att 

diskurser om effektivitet, hemmet kontra arbetet samt könsroller innebar olika positioner för 
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arbetstagarna att förhålla sig till. Yrkesidentiteten beskrevs som föränderlig och 

identitetsprocessen kretsade mellan dessa potentiella och många gånger motstridiga positioner 

(Leonard, 2003). I en amerikansk studie argumenteras för en komplexitet i sjuksköterskors 

identitetsarbete och en motsättning mellan att vara omvårdande och att vara professionell 

(Apesoa-Varano, 2007). Studien utgick från intervjuer med studenter och ansvariga utbildare 

på sjuksköterskeutbildningen vid ett college i USA. I intervjuerna, menar forskaren, 

framträder två olika diskursiva konstruktioner av sjuksköterska som yrkesidentitet. Ansvariga 

för utbildningen och undervisningen fokuserade mycket på de teoretiska aspekterna av yrket, 

den medicinska kunskapen, medan studenterna istället lade stor vikt vid omvårdande element 

av yrket. Motsättningen mellan dessa konstruktioner förklaras med olika utgångspunkter, där 

utbildningsdiskursen speglar strävan mot en professionalisering av yrket, och där 

studentdiskursen speglar synen på sjuksköterskeyrket som ett ”kall”. Att vara omvårdande 

uppgavs av studenterna som en viktig aspekt till varför de valt sjuksköterskeyrket och därför 

definierade de också denna egenskap som viktig i arbetet (Apesoa-Varano, 2007).  

 

Utifrån ett genusperspektiv hävdar Apesoa-Varano (2007) att studenterna själva inkorporerar 

både professionell, medicinskt kunnig och omvårdande i sin yrkesidentitet. Problematiken i 

att vara antingen det ena eller det andra konstrueras istället utifrån rådande stereotyp om 

sjuksköterska som ett omvårdande kvinnligt lågstatusyrke vilket krafter bakom utbildningen 

vill ta avstånd ifrån, för att höja statusen på och professionalisera yrket. I deras konstruktion 

av verkligheten blir det på så sätt omöjligt att både vara professionell och ”kvinnligt 

omvårdande”. Att sjuksköterska och omvårdande sammanlänkas blir då ett problem, medan 

studenterna snarare såg det som en självklarhet (Apesoa-Varano, 2007).  

 

Yrkesidentitet har även studerats utifrån narrativ teori och metod (Holmes, 2005; Åmossa, 

2004). I dessa studier lyfts berättelsen/narrativet fram som viktig för att förstå hur 

yrkesidentitet konstrueras. Att berättelser om arbetet och arbetsrelaterade situationer utgör 

möjlighet att lägga tyngdpunkt på och lyfta fram olika aspekter av identitet. Dels kan 

berättelser som skapas av organisationen möjliggöra indelning i olika kategorier och grupper 

samt klargöra vilka egenskaper och förväntningar som kopplas till dessa (Åmossa, 2004). 

Dels kan berättelser bidra i den individuella identitetsprocessen genom hur individen 

positionerar sig själv på arbetsplatsen. Berättelserna kan innehålla både arbetsrelaterade och 

privata inslag med syfte att framhäva yrkesmässiga kompetenser och personliga egenskaper 

(Holmes, 2005).  
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Inte bara innehållet i berättelser utan även formen för dessa har studerats utifrån 

konstruktionen av yrkesidentitet. Lingard et al (2003) argumenterar för att ”case-

presentationer” som form för berättelser om patienter, skapar sätt för vårdpersonal att förhålla 

sig till begränsningar i egen kunskap, begränsningar i vetenskaplig kunskap och 

begränsningar i patientens kunskap om sitt eget tillstånd. Genom att presentera information 

om patienter som case så underbyggs yrkesidentiteter och hierarkier mellan exempelvis läkare 

och läkarstudenter. Formen för en case-presentation möjliggör en objektiv och distanserad 

hållning till informationen som ska delas. Den retoriska formen ses som ”common-sense” och 

blir en naturlig del för hur man kommunicerar inom sjukvården, vilket gör att forskarna anser 

den intressant att studera (Lingard et al, 2003).  

 

Gemensamt för tidigare forskning om yrkesidentitet är att kvalitativa metoder, främst 

intervjuer och observationer, har använts för att belysa hur individer förhåller sig till möjliga 

positioner/roller/identiteter i arbetssammanhang. Vilka yrkesidentiteter som blir möjliga att 

utveckla förklaras med institutionella strukturer och diskursiva konstruktioner. Denna uppsats 

tar avstamp i själva den diskursiva konstruktionen av yrkesidentitet och vilket/ vilka sätt att 

vara personalvetare som görs möjliga i yrkesbeskrivningarna. 

 

2.2 Personalvetares yrkesidentitet 

Samtliga funna studier vilka kan kopplas till personalvetares yrkesidentitet har en teoretisk 

utgångspunkt i socialkonstruktionism och institutionell teori. Återkommande beskrivs 

personalarbete som ett diversifierat fält där uppfattningar om vad personalarbete är, hur och 

av vem det ska utföras, skiljer sig åt (Boglind, Hällstén & Thilander, 2007; Thilander, 2013). 

Olika perspektiv på vad personalvetare gör och ska göra förekommer både inom 

yrkesgruppen personalvetare, samt mellan personalvetare och andra yrkesgrupper. Det 

förefaller finnas en diskrepans mellan vad personalvetare själva vill göra och vad andra, 

såsom linjechefer och andra yrkesgrupper, anser att de borde göra (Berglund, 2002; 

Thilander, 2013).  

 

Värt att anmärka är att termen personalvetare inte förekommer i samtliga studier utan även 

termer som HR-medarbetare, personalspecialister och ”staffing personel” används i följande 
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hänvisade texter. Jag kommer dock att liksom tidigare använda personalvetare för benämna 

yrkesgruppen i fokus.  

 

Fokus i ekonomen Thilanders studie (2013) ligger på hur samspel och sociala relationer 

mellan linjechefer och personalvetare (i studien benämnda som HR-medarbetare) påverkas av 

förändringar i personalarbetets organisering. Han menar att det finns en historiskt 

återkommande problematik mellan dessa aktörer angående vem som förväntas utföra 

personalarbetet (Thilander, 2013). Tillsammans med Boglind och Hällstén (2007) pekar 

Thilander på att personalarbetet i många organisationer i Sverige har förändrats kraftigt under 

2000-talet och att detta förändringsarbete skett utifrån idéer om ett mer affärsinriktat och 

kundanpassat personalarbete. Outsourcing av administrativa delar av personalarbetet till 

externa aktörer, lyfts fram som en del av förändringstrenden. Forskarna hävdar att 

institutionell teori och begreppet isomorfism (likriktning) kan användas för att förklara varför 

idéer om ett förändrat personalarbete fått så stor genomslagskraft. De menar att få 

vetenskapliga studier har undersökt vad konsekvenserna är av det förändrade personalarbetet, 

och att de studier som finns ensidigt pekat på kostnadsbesparing som ”positiva resultat”. Ändå 

har en dominerande uppfattning växt fram om att personalarbetet i svenska organisationer 

måste förändras för att bli mer effektivt, och att lösningen på detta är ett fokusera mer på 

kundanpassning och ekonomiska aspekter (Boglind, Hällstén & Thilander, 2007). 

 

Personalvetarens roll och uppfattningen om denna studeras i avhandlingen ”De otillräckliga. 

En studie av personalspecialisternas kamp för erkännande och status” (Berglund, 2002).  

Ekonomen Berglund utgår från artiklar i tidskriften Personal & Ledarskap och observationer 

av samt intervjuer med yrkesverksamma personalvetare för att visa hur yrkesgruppen 

personalvetare diskursivt går tillväga för att konstruera och stärka sin yrkesidentitet. Han 

menar att personalvetare försöker positionera sig som beteendevetenskapligt skolade experter 

medan andra mer uppfattar dem som otillräckliga vad avser ekonomisk kunskap och praktisk 

yrkeserfarenhet. En viktig del i personalvetarens identitetsarbete framstår på så sätt vara 

anpassning till vad andra tycker att de borde kunna eller borde göra. Avhandlingens teoretiska 

utgångspunkt i socialkonstruktionism används för att förklara hur kritikernas bild av 

verkligheten accepteras av personalvetarna själva, vilket resulterar i en gemensam 

verklighetshetskonstruktion där personalvetarens otillräcklighet tas för givet (ibid).   
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Berglund (2002) hävdar att det under lång tid varit en strävan hos dem som verkar inom 

området personalarbete, att öka erkännande och status för yrkesgruppen. Thilander (2013) 

menar att denna strävan är viktig att ha i åtanke för att förstå populariteten för förändringar av 

personalarbetet i hur man talar om och organiserar denna funktion inom företag. På så sätt blir 

förklaringen till populariteten för förändringsprocesser inte enbart att företag och 

organisationer motiveras av tanken på ett mer kostnadseffektivt personalarbete, utan även att 

de som företräder och utför personalarbetet, ser möjligheter till förstärkning av den egna 

yrkesidentiteten. Att arbeta med strategiskt personalarbete sammanlänkas med möjligheter för 

personalvetare att erhålla större inflytande genom att exempelvis sitta med i ledningsgrupper 

(Thilander, 2013). Dock finns behovet av traditionellt personalarbete kvar, exempelvis 

personaladministrativa uppgifter, vilket innebär en splittring mellan olika typer av 

personalarbete som också får olika status (Boglind, Hällstén & Thilander, 2007). 

 

En del av personalyrkets problematik med erkännande och status förklaras med att det är ett 

kvinnodominerat yrke och att det traditionellt anses representera mjuka och ”kvinnliga” 

värderingar (Berglund, 2002). För att undersöka vilka faktorer som bidrog till att 

”femininisera” personalarbete i USA efter 1970 har sociologerna Ross och Stanley (1996) 

analyserat statistik, myndighetsdokument, statliga policyer, samt vetenskapliga artiklar i en 

fallstudie. Resultatet av studien visade att ökat behov av personalvetare, till följd av nya 

statliga regelverk, i kombination med ett minskat intresse för yrket hos män, bidrog till att 

företag istället drevs till att anställa kvinnlig arbetskraft för personalarbetet. Den minskade 

attraktionskraften hos männen förklaras i studien med att yrket sammanlänkades med låg lön, 

låg status och svårigheter att klättra i karriären. Ross och Stanley argumenterar för att yrket 

enligt rådande syn ansågs kräva "people skills", närmast översatt med god 

människokännedom, vilket traditionellt ses som en kvinnlig egenskap. Därför ansågs det 

också mer naturligt och passande att anställa kvinnor på dessa positioner (Ross & Stanley, 

1996). 

 

Pedagogen Löfgren Martinsson (2008) har studerat relationen mellan högre utbildning och 

personalarbete. I studien framkommer en diskrepans mellan nyutexaminerade personalvetares 

kompetens och den kompetens som arbetsgivare efterfrågar. Studien är en del av 

avhandlingen ”Högre utbildning och arbete med personal- och arbetslivsfrågor – om 

professionalisering och utveckling av anställningsbarhet”, och består av en omfattande 

teoretisk undersökning av tidigare internationell forskning kring ”higher education and 
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graduate employment” samt ”employability”. Syftet med undersökningen var att skapa 

underlag för analysen av vad anställningsbarhet kan anses vara för personalvetare. Termen 

diskuteras för personalvetare i relation till två olika konstruktioner; anställningsbarhet med 

betydelse faktiska färdigheter jämfört med anställningsbarhet utifrån förmågan till livslångt 

lärande. Studien pekar på att dessa olika förståelser av anställningsbarhet är viktiga för att 

förstå varför arbetsgivare tenderar att uppfatta att personalvetare inte har den kompetens som 

personalarbetet kräver (Löfgren Martinsson, 2008).     

 

2.3 Yrkesbeskrivningar som material 

Yrkesbeskrivningar från Arbetsförmedlingen har tidigare studerats utifrån skillnader i 

beskrivning av mans- och kvinnodominerade yrken samt yrkens status (Ulfsdotter Eriksson, 

2006). Givet att yrkesbeskrivningarna anses vara en ”neutral” källa till information 

genomfördes en kritisk textanalys för att undersöka hur beskrivningarna kan tänkas bidra till 

att upprätthålla föreställningar om yrkens status och vilka yrken som anses ”passa” för 

kvinnor respektive män. I resultatet argumenterades för att Arbetsförmedlingens 

yrkesbeskrivningar tenderar att skilja sig åt i hur yrken med olika status porträtteras. 

Ulfsdotter Eriksson menar att tilltalet och uppbyggnaden av texten reflekterar huruvida det är 

ett låg- eller högstatusyrke som beskrivs. Däremot pekar resultatet av analysen på att mans- 

och kvinnodominerande yrken beskrivs ”könsneutralt” av Arbetsförmedlingen (Ulfsdotter 

Eriksson, 2006). 

 

2.4 Sammanfattning av tidigare forskning  

Yrkesidentitet är ett relativt välstuderat område där studieobjekten främst varit vårdyrken och 

lärare. Några av metoderna som använts för att studera dessa yrkesidentiteter är observationer, 

intervjuer, diskursanalys och narrativ metod. Studierna har pekat på att institutionella 

strukturer och diskursiva konstruktioner är viktiga för att förstå vilka yrkesidentiteter som 

görs möjliga för yrkesgrupperna.  

 

Den definition av yrkesidentitet som varit utgångspunkt i de flesta av studierna är att 

yrkesidentitet innebär att individen definierar sig själv som tillhörande en viss yrkesgrupp och 

därigenom innehavande av en viss position i en organisation och i samhället. Även gruppens 

tillskrivna egenskaper och kunskaper blir då en del i individens egen identifikation. Denna 
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utgångspunkt medför antaganden om att yrkesidentitet konstrueras i sociala processer och 

därmed kan den studeras genom att belysa just dessa konstruktioner. 

 

Mindre forskning har bedrivits om personalvetares yrkesidentitet. De studier som kan kopplas 

till området har pekat på att personalvetares identitetskonstruktion kan förstås utifrån bland 

annat problematik med erkännande och status, otillräcklighet och en splittring mellan olika 

typer av personalarbete.  

 

Denna uppsats avser att undersöka hur personalvetares yrkesidentitet konstrueras i 

beskrivningar av yrkesgruppen och yrket. Då materialet består av yrkesbeskrivningar vill jag 

undersöka hur personalvetare framställs i dessa och vilka eventuella egenskaper och 

arbetsuppgifter som görs till en del av personalvetaridentiteten. Då tidigare forskning tyder på 

att det finns motsättningar i personalvetares identitetskonstruktion kommer jag även att se om 

liknande eller andra motsättningar konstrueras i yrkesbeskrivningarna. Allt med syfte att 

ytterligare belysa aspekter av personalvetares identitetskonstruktion. Som ett tillägg till min 

övergripande frågeställning om hur personalvetarens yrkesidentitet konstrueras i 

beskrivningar av yrket och yrkesgruppen, kommer jag att fokusera på framställningen av vem 

personalvetaren är, vad personalvetaren gör samt vem personalvetaren representerar. Således 

blir dessa tre teman ett sätt att bryta upp och belysa personalvetarens identitetskonstruktion. 
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3. Teoretiska perspektiv och utgångspunkter 

I detta kapitel beskrivs inledningsvis socialkonstruktionistiska utgångspunkter och därefter 

hur begreppet diskurs, enligt Foucault, kan användas för att förstå hur språket bidrar till att 

konstruera och skapa förståelseramar för verkligheten. En redogörelse för det 

diskursteoretiska perspektivet på identitet finns också med för att lägga en grund till 

uppsatsens analys av personalvetarens yrkesidentitet. Avslutande sammanfattas teoretiska 

utgångspunkter med fokus på kopplingen mellan teori, vald metod samt uppsatsens syfte och 

frågeställning. 

 

3.1 Den sociala konstruktionen av verkligheten 

Den teoretiska grunden i denna uppsats är, liksom i en stor del av tidigare nämnda studier om 

yrkesidentitet, socialkonstruktionism och teorier om att verkligheten är socialt konstruerad. 

Det innebär att det vi tar för givet och hur vi ser på världen skapas och upprätthålls genom 

sociala processer. Det innebär också att kunskap aldrig ska ses som självklar utan kritiskt 

granskas genom att lyfta fram andra möjliga förklaringsmodeller. Sådant vi ser som självklara 

sanningar ska belysas och måste förstås som en av många olika versioner av sanning. 

Kunskap blir på så sätt aldrig objektiv eller neutral utan en produkt av den sociala situation 

den har uppkommit i (Johansson, 2012:26). 

 

3.1.1 Institutioner, typifiering och legitimering 

Berger och Luckmann (2011) använder begreppet institution för att förklara strukturer för hur 

vi förstår vår verklighet. Dessa förståelsestrukturer blir i institutionen sanningar för hur 

verkligheten är, när de enligt socialkonstruktionismen istället ska ses som ett sätt av flera att 

tänka om och förstå verkligheten (Berger & Luckmann, 2011:71). Det finns alltså ingen 

objektiv verklighet som existerar i sig själv, fristående från människan. ”Det är viktigt att 

hålla i minnet att den institutionella världens objektivitet, hur solid den än kan tyckas för den 

enskilde, är en konstruerad objektivitet som producerats av människor” (Berger & Luckmann, 

2011:77). 

 

Teorier om institutioner kan vara användbara för att förstå att och hur en samhällsordning 

växer fram, upprätthålls och överförs (Berger & Luckmann, 2011:69). Institution används här 

som en benämning på när ett flertal människor delar en samling vanor och tankemönster. 
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Vanor och tankemönster gör att vi kommer att förstå händelser på ett visst sätt varje gång de 

inträffar och kanske också agera på ett och samma sätt i dessa situationer (Berger & 

Luckmann, 2011:69). För individen skapar dessa mönster en begränsning i vad som är möjligt 

att uttrycka, göra eller ens tänka (Berger & Luckmann, 2011:79).  

 

Begreppet typifiering syftar till att förklara den fördelning av roller och kategorisering som 

sker inom en institution. Typifiering innebär en förståelse för att en viss typ av handling alltid 

utförs av en viss person eller grupp, ”Institutionen postulerar att handlingar av typ X kommer 

att utföras av aktörer av typ X” (Berger & Luckmann, 2011:71). Den kan också innebära ett 

antagande om att det är en viss person eller grupp som har legitimitet att uttala sig i en 

specifik fråga. Genom en typifiering av vanemässiga handlingar blir individens verklighet på 

förhand definierad och antalet handlingsalternativ i en viss situation begränsas. Det innebär 

också en förenkling av verkligheten där eget och andras agerande kan förutses vilket kräver 

mindre av individen (Berger & Luckmann, 2011:73).  

 

De handlingar som typifieras är de handlingar som är relevanta för ett flertal individer inom 

en specifik och gemensam situation. Berger och Luckmann beskriver hur 

kommunikationsprocesser är ett område med omfattande ”vanemässig prägel”. Även 

arbetssituationer kräver typifiering av handlingar och roller (Berger & Luckmann, 2011:74). 

Allt handlande inom en institution innebär en rollfördelning och rollerna kan på så sätt ses 

som representerande av den institutionella ordningen. Genom att individen handlar utifrån 

institutionens roller blir institutionen ”verklig” (Berger & Luckmann, 2011:92). Rollerna blir 

också en del av en ”social kunskapsfördelning”. Det kan innebära att vissa kunskaper knyts 

till en viss roll för att skilja mellan specialistkunskap och allmän kunskap (Berger & 

Luckmann, 2011:94). Berger och Luckmann hävdar att grunden till denna kunskapsfördelning 

beror på att vissa individer måste få koncentrera sin kunskap inom ett specifikt område, om ett 

samhälle ska kunna utvecklas. Om alla hela tiden ska göra allt utvecklas inte expertkunskaper, 

istället kan alla lite om mycket. Specialist-/expertkunskap bygger istället på en fördelning av 

vem som ska kunna vad. I den allmänna kunskapen blir förståelsen för vem som är specialist 

en viktig del, ”Specialisterna definieras som individer som kan sina specialiteter men alla 

måste veta vilka specialisterna är för den händelse att deras speciella kunnande behövs” 

(Berger & Luckmann, 2011:95). Som exempel kan ses att gemene man inte förväntas kunna 

något om att dra elledningar. Han förväntas däremot veta att det är just en elektriker man 

vänder sig till för att få hjälp med denna uppgift. Elektrikernas specialistkunskap vilar alltså 
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på institutionella strukturer, kunskapsfördelning och således förståelsen av att det är elektriker 

som kan el.  

 

Om en institution och dess typifieringar ska kunna upprätthållas krävs att den bekräftas som 

giltig och att den kan förklaras och rättfärdigas för nya generationer. Berger och Luckmann 

använder legitimering som begrepp för denna process av överföring från en generation till en 

annan. En del i denna process är förståelsen av vad som är självklar kunskap, ”Legitimeringen 

talar inte bara om för individen varför han bör utföra en handling och inte en annan; den låter 

honom också få veta varför saker och ting är som de är” (Berger & Luckmann, 2011:113). En 

grundläggande del i legitimeringsprocessen är språket och överföring av ord och innebörden 

av dessa ord. Institutionalisering sker när aktörer interagerar och accepterar gemensamma 

föreställningar om verkligheten. I denna interaktion blir de språkliga processerna viktiga för 

att fastställa gemensamma uppfattningar. Både tal och text är en del av 

institutionaliseringsprocessen och institutionens normer, regler och för givet tagna sanningar 

kan man säga materialiseras genom dessa (Berger & Luckmann, 2011:113). 

 

3.2 Diskurs 

Ett sätt att närmare förklara de förståelsestrukturer som bildar vår uppfattning om 

verkligheten är att utgå från just språkets betydelse. Den franska idéhistorikern Foucault är en 

av de som allra starkast argumenterat för vikten av att se att världen skapas i hur vi talar om 

den. Han använder begreppet diskurs som benämning på dessa mönster och samband som 

bildar strukturer inbäddade i språket. Diskurser skapar ordning för hur ord förhåller sig till 

varandra och hur de förstås. Foucault argumenterar för att diskursen framförallt fungerar 

reglerande: ”Alla vet att man inte får säga allt, att man inte kan tala om vad som helst när som 

helst och, slutligen, att inte vem som helst får tala om vad som helst” (Foucault, 

1971/1993:7). Han vigde en stor del av sitt arbete till att visa hur diskurser skapar regler för 

vad som är sant och vad som är falskt i ett samhälle, att diskurserna gör något med hur vi 

förstår världen och oss själva (Foucault, 1971/1993:8). Synliggörande av dessa 

utestängningssystem för hur världen får beskrivas och förstås innebär en förståelse för att 

diskurser är tätt sammanflätade med kunskap och makt (Foucault, 1971/1993:32). Diskurser 

möjliggör en uppdelning i vad som är objektiv kunskap och vad som inte är det. Varje 

samhälle har sitt sätt att värdera och fördela kunskap och Foucault beskriver detta som ”viljan 

till sanning” (Foucault, 1971/1993:13). Denna vilja visar sig genom institutionellt 
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meningsskapande och praktik. Foucault beskriver det som att ”denna vilja till sanning, som 

alltså vilar på institutionellt stöd och institutionell distribution” har en tendens att utöva ett 

slags press på och tvingande makt över samhället och individer (Foucault 1971/1993:13). 

 

3.3 Kollektiv identitet 

Inom den diskursteoretiska utgångspunkten ses gruppbildning och kollektiva identiteter som 

en ”reducering av möjligheter”. Identitet är något som diskursivt byggs upp genom mönster 

av vad man är och vad man inte är, och detta görs genom kategorisering och förhållandet till 

”den andre”. Till skillnad från att se identitet som något som kommer inifrån individen och 

uttrycks utåt, blir identitet inom diskursteori något som tillkommer genom sociala processer 

och som därför förhandlas fram och kan anta olika former. Identitet uppkommer genom att 

den representeras diskursivt, oavsett om den är individuell eller kollektiv. Den kommer också 

alltid att existera i relation till något annat, man vet vad man är genom att veta vad man inte är 

(Laclau & Mouffe, 1985:120ff). I diskursiva gruppbildningar framhävs likheter inom gruppen 

i förhållande till andra grupper. Eventuella olikheter inom gruppen blir oviktiga och på så sätt 

försvinner andra möjliga sätt för hur grupper skulle kunna formeras (Winther Jørgensen & 

Phillips, 2012:51ff). Kollektiva identiteter såsom yrkesidentitet skapas av och förhandlas fram 

i relation till omgivningen. Foucault beskriver hur en författare i sitt skrivande på samma 

gång förhåller sig till den författarfunktion han tilldelats av sin kontext och den version av 

författaren han själv skapar (Foucault, 1971/1993:21). 

 

3.4 Teoretiska utgångspunkter kopplat till syfte, frågeställning och metod 

Den institutionella teoriansatsen kan bidra till att förklara att och delvis hur individer 

konstruerar sin verklighet i ett samspel med andra individer och att 

institutionaliseringsprocesser bidrar till att skapa gemensamma föreställningar om 

verkligheten. För att inte tappa aspekter av individens möjligheter att omförhandla och 

förändra strukturer väljer jag att se på institutioner som inte enbart fasta utan även 

föränderliga. Dock utan att tappa förståelsen för att strukturer har en begränsande makt 

(Berger & Luckmann, 2011:79). Utgångspunkten är således att människan och hennes sociala 

värld förhåller sig dialektiskt till varandra, produkten och producenten interagerar och 

påverkar varandra (Berger & Luckmann, 2011:77).  
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Med diskursernas verkan som utgångspunkt blir det intressant att undersöka hur vi beskriver 

världen. Då språket förlorar sin roll som direkt avspeglande av verkligheten blir det istället en 

aktiv del i hur vi konstruerar vår verklighet. Denna uppsats har som syfte att studera hur 

personalvetares yrkesidentitet konstrueras i beskrivningar av yrkesgruppen. Med det 

teoretiska ramverket som presenterats i detta kapitel är förutsättningen alltså att undersöka de 

diskursiva konstruktioner av personalvetare som framträder i yrkesbeskrivningarna. Istället 

för att se det som att yrkesbeskrivningarna berättar vad personalvetaren är, blir de då en del i 

hur förståelsen av personalvetaren skapas och upprätthålls. Framställningen av vad 

personalvetaren gör och vem personalvetaren är, blir därför intressant att studera för att 

synliggöra och förstå vilka strukturer som begränsar och formar personalvetares 

yrkesidentitet.    

 

Det valda metodologiska angreppssättet är diskursanalys och metoden beskrivs och diskuteras 

i nästkommande kapitel.   
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4. Metod 

Detta kapitel byggs upp av en genomgång av val av metod, etiska överväganden, redogörelse 

för val, insamlande och tematisering av material, beskrivning av diskursanalys som metod 

samt utvalda diskursanalytiska verktyg och hur de används i analysen, samt avslutande en 

sammanfattning av metodologiska överväganden.  

 

4.1 Val av metod 

Som nämnts i tidigare kapitel om teoretiska utgångspunkter är socialkonstruktionistiskt 

perspektiv en viktig grund till min studie om konstruktionen av personalvetares yrkesidentitet. 

Denna grund medför också antaganden om hur forskning kan och ska bedrivas. Uppsatsen 

byggs på så sätt upp av en oundviklig koppling mellan vald teori och metodologi. Valet att 

utgå från socialkonstruktionism gör att vissa metoder inte är lämpliga att applicera i en studie. 

På samma sätt innebär diskursanalys som metod att vissa typer av frågeställningar inte blir 

möjliga att besvara eller att vissa teorier inte går att förena med metoden.   

 

4.2 Etiska överväganden 

Grunden i forskningsetik innebär att fyra huvudkrav ska uppfyllas. Dessa fyra huvudkrav är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002). Då dessa krav till stor del handlar om hur forskaren ska behandla 

sina informanter anser jag att kraven inte relevanta att applicera på min studie, då inga 

informanter har använts. Till skillnad från om jag exempelvis hade genomfört en 

intervjustudie och på så sätt själv skapat det empiriska materialet, har jag använt mig av redan 

existerande texter som underlag för min analys. Även om jag tagit dessa texter och skapat 

något nytt utifrån dem fanns de redan där från början. Vad som kanske därför bör beaktas 

utifrån etiska aspekter är det faktum att jag använt texterna i ett annat syfte än de troligtvis var 

menade för.  

 

4.3 Material 

Materialet som analyseras i genomförd studie är yrkesbeskrivningar av personalvetare och 

personalarbete. Yrkesbeskrivningar kan ses som brukstexter. Det innebär att de till skillnad 

från konstnärligt producerade texter med estetiska syften istället har mer praktiskt orienterade 
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ändamål (Hellspong, 2001:13). I det här fallet att fungera som yrkesinformation om 

personalvetare och att upplysa om vad personalarbete innebär. Hellspong (2001) menar att det 

är viktigt att analysera brukstexter då de är vanligt förekommande samt att de kan ge insikt i 

hur språket verkar i samhället. Yrkesbeskrivningar har valts ut därför att de framstår som 

generella och neutrala beskrivningar av yrket och yrkesgruppen. Utifrån vald metod är det just 

beskrivningar av verkligheten som framställs som objektiva/neutrala som kan vara intressanta 

att studera då diskursanalys handlar om att synliggöra konstruktioner av ”sanning”.  

 

Yrkesbeskrivningarna har valts ut på basis av att de beskriver personalvetare som yrkesgrupp 

och personalarbete som generellt fenomen. En av mina första idéer inför uppsatsen, som 

sedan förkastades, var att studera rekryteringsannonser inom personalarbete för att se hur 

personalvetares yrkesidentitet konstrueras i dessa. Dock blev min uppfattning att annonserna 

beskrev en mängd olika yrkesroller inom personalarbete och inte personalarbetet i sig. De 

texter som till sist valdes ut som material har varit baserade på ett alltigenom strategiskt urval. 

Jag har helt enkelt sökt brett och valt ut de texter som jag anser beskriver personalvetare som 

yrkesgrupp och vad de gör. Jag har också samlat på mig yrkesbeskrivningar som jag tagit del 

av som personalvetarstudent. För att avgränsa omfånget har jag försökt beakta vilka 

organisationer som ger ut och står bakom beskrivningarna. Således har jag valt ut 

beskrivningar av yrkesgruppen som kan anses få en viss status av sin kontext, men också 

beskrivningarna som kan antas spegla olika perspektiv på personalvetare och personalarbete.  

 

Materialet består således av en yrkesbeskrivning från Arbetsförmedlingens hemsida, 

tidningen Personalvetare som distribueras av Akademikerförbundet SSR till bland annat 

personalvetarstudenter, en beskrivning av personalarbete från boken BESTA-koder som ges 

ut av Arbetsgivarverket, en beskrivning av personalvetare från Personalvetares riksförbunds 

(P-riks) hemsida, en rapport om Personalvetare från Jusek, utbildningsinformation från 

Högskola i Gävle samt Umeå Universitet angående personalvetarprogrammet samt två artiklar 

från ett temanummer av tidningen Personal & Ledarskap, vilket kom ut i samband med att 

personalvetarutbildningen firade 30 år. I en av artiklarna intervjuas Sveriges HR-förenings 

dåvarande ordförande Kurt-Ove Åhs och i den andra intervjuas Magnus Söderström som 

beskrivs som en av de personer som var delaktiga när personalvetarprogrammet infördes (Se 

bilaga 1).  
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Motiveringen till att ta med artiklarna från tidskriften Personal & Ledarskap hittade jag hos 

Berglund (2002). Han använder i sin avhandling den ovan nämnda tidskriften som underlag 

för analys och beskriver den som ”en viktig källa för (re)produktion och spridning av 

retoriska resurser för skapandet av mening och därmed yrkesidentitet” (Berglund, 2002:47). 

Att analysera personalvetarnas egen facktidning och de beskrivningar av yrkesgruppen som 

finns där, kan vara ett sätt att studera vilken verklighetskonstruktion som personalvetare 

befinner sig inom. Texterna i tidningen bidrar till att producera diskurser om vem 

personalvetarens är och vad personalvetaren gör, och texterna kan därför analyseras för att 

förstå hur personalvetarens yrkesidentitet byggs upp och av vad (Berglund, 2002). 

 

4.4 Tematisering 

I arbetet med att genomföra en diskursanalys av yrkesbeskrivningarna skapade jag först tre 

olika teman för att koda/ dela in texterna. Tematiseringen användes för att få en överblick av 

materialet, samt för att rikta min uppmärksamhet mot det som är relevant i beskrivningarna 

utifrån min frågeställning. De teman som skapades baseras på tidigare beskriven bakgrund till 

forskningsfrågan samt tidigare forskning inom området.  

 

Texterna kodades utifrån följande teman: vad personalvetaren gör, vem personalvetaren är 

och för vem personalvetaren arbetar/ vem personalvetaren representerar. Det första temat 

syftar till att undersöka hur personalarbetet beskrivs och vilka arbetsuppgifter som lyfts fram. 

Genom att analysera konstruktionen av vad personalvetaren gör och ”ska göra” vill jag se om 

det framträder motsättningar mellan olika typer av personalarbete. Det andra temat skapades 

för att belysa exempelvis egenskaper och kunskaper som kopplas samman med personalvetare 

i texterna. Det användes för att leta efter både konstruktioner av vad personalvetare är och kan 

men också konstruktioner av vad personalvetare inte är eller vad de ”borde kunna”. Målet var 

att undersöka om den otillräcklighet som Berglund (2002) beskriver, framträder som en del av 

personalvetaridentiteten. Det tredje temat skapades med bakgrund i frågan om huruvida 

personalvetare förstås som arbetstagar-, arbetsgivar- eller bådas representanter. Då frågan 

anses vara ständigt aktuell (Ulfsdotter Eriksson, 2013:86) ville jag analysera hur och om det 

skapas motsättningar mellan arbetsgivar- och arbetstagarperspektiv i yrkesbeskrivningarna. 

Jag ville se om det konstrueras olika möjliga positioner för personalvetare att förhålla sig till 

eller om rådande diskurs innebär att personalvetaren förstås som representant för enbart den 

ena sidan. Slutligen markerade jag också vilka olika termer och benämningar som 
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förekommer för att beskriva personalvetare och personalarbete i yrkesbeskrivningarna. Denna 

markering gjordes baserat på ett intresse väckt av, den i inledningskapitlet nämnda, 

förvirringen som uppstår på grund av mängden av termer inom området.  

 

4.5 Diskursanalys som metod 

Diskursanalys innebär att synliggöra betydelsefixeringar för det som ses som sanning och 

istället belysa faktumet att mycket av det vi tar för givet kan förstås på andra sätt (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2012:19). Studier av diskurser och sociala konstruktioner kan ses som 

att reflektera över det som sägs, hur det sägs och hur det alternativt skulle kunna sägas 

(Börjesson, 2003:21). Metoden bygger på antagandet att språket inte är ett neutralt 

kommunikationsmedel som speglar verkligheten. Istället bidrar språket till att skapa 

verkligheten eftersom det ger mening till det vi ser och upplever. Man kan säga att vi förstår 

världen genom språket. Genom att då analysera hur språket är organiserat kan vi alltså lära 

oss om hur mening skapas och reproduceras (Winther Jørgensen & Phillips, 2012:7). Genom 

hur man pratar eller skriver om något flyttas också fokus åt ett visst håll vilket innebär att 

något annat hamnar i skymundan. Just hur det som tas för givet inom en viss diskurs bidrar till 

hur vi ser på vad som är viktigt eller rätt, gentemot det som är oviktigt eller fel, har stor 

betydelse för diskursanalys (Winther Jørgensen & Phillips, 2012:43). 

 

Diskursanalys kan genomföras från flera olika perspektiv med något skilda teoretiska 

utgångspunkter. De vanligaste samlingsnamnen för diskursanalytiska perspektiv är 

diskursteori, kritisk diskursanalys och diskurspsykologi (Börjesson, 2003:30ff). Jag har valt 

att utgå främst från ett diskursteoretiskt perspektiv och foucauldiansk diskursanalys, men 

kommer även att plocka in användbara redskap från den kritiska diskursanalysen.  

 

Foucaults genealogi kan ses som att undersöka den historiska process som har lett till att 

diskursen växt fram. Analysen kan användas för att synliggöra att det som idag tas för givet 

har varit annorlunda förr. Man kan också se det som att analysera hur ett flertal diskurser har 

lett till fram till en diskurs idag och vilka utgångspunkter som har förkastats på vägen. Något 

som genealogi kan hjälpa till med är att upptäcka vilka motdiskurser som finns till en viss 

diskurs, hur olika diskurser hänger samman och vilka effekter diskursen har. Här är det av 

intresse att försöka se på sådant som tas för givet inom olika diskurser, vad som 

överensstämmer och vad som skiljer sig åt. Det kan också vara av vikt att försöka se till vad 
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som lämnas utanför texten, så kallade ”tystnader” (Wetherell,Taylor & Yates, 2001:280ff). En 

genealogisk diskursanalys handlar om att försöka ”få grepp om diskursens bekräftande makt” 

(Foucault, 1971/1993:49). Detta sker genom att analysera det faktiska utformandet av 

diskurser och hur dessa skapar förståelsestrukturer för vad som är sanna eller falska 

påståenden (Foucault, 1971/1993:49). Genealogi handlar om att analysera diskursiva 

regelbundenheter och kontrollinstanser, alltså hur diskursen är strukturerad, vilka mönster 

som framträder och hur diskursen skapar begränsningar för hur verkligheten förstås (Foucault, 

1971/1993:47).  

 

För att förtydliga olika nivåer av diskursbegreppet används begreppet diskursordning inom 

kritisk diskursanalys. När man analyserar diskurs kan man göra detta utifrån två olika 

dimensioner. Dels kan man se till den kommunikativa händelsen (en text, en artikel eller en 

intervju) och vilka diskurstyper som visar sig i denna, dels kan man undersöka hur olika 

diskurstyper förhåller sig till övergripande diskursordningar. En diskursordning kan alltså ses 

som summan av de diskurstyper som exempelvis används inom en social institution, och inom 

diskursordningen existerar olika diskursiva praktiker för hur tal och skrift produceras och 

tolkas (Winther Jørgensen & Phillips, 2012:73). 

 

4.6 Diskursanalytiska verktyg 

Efter att yrkesbeskrivningarna sorterats in under tidigare nämnda teman genomfördes själva 

analysen av texterna. Jag kommer nedan att presentera ett antal utvalda diskursanalytiska 

verktyg vilka användes för analysarbetet. Verktygen kan ses som en hjälp för forskaren att 

skapa distans till sitt material (Bergström & Boréus, 2012:405). Genom att använda verktygen 

analyserar jag inte texterna med enbart mitt eget språk utan med begrepp från 

diskursanalytiska perspektiv. Verktygen får också till funktion att ”rikta blicken” i 

analysarbetet och på så sätt hitta sådant som kan vara intressant och relevant att analysera i 

texterna. Syftet är att använda verktygen för att analysera hur språket/diskurserna konstruerar 

personalvetares yrkesidentitet. Jag gick således igenom den text som kodats in under 

respektive tema för att se vad som kunde belysas och analyseras med hjälp av följande 

beskrivna diskursanalytiska verktyg. 
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4.6.1 Modalitet 

Begreppet modalitet syftar till talarens grad av instämmande med en sats. Genom hur man 

väljer att uttrycka sig skapas exempelvis antingen distans eller närhet mellan sig själv och sitt 

påstående. Starten på en mening med ”Jag tycker att det är viktigt att personalarbete utförs av 

de som har en personalvetarexamen” skapar en helt annan närhet och instämmande än att bara 

säga att ”Det är viktigt att personalarbete utförs av de som har en personalvetarexamen”. I det 

första exemplet skapas en närhet mellan mig själv och påståendet, yttrandet har en subjektiv 

modalitet. Någon hävdar något och denne någon är jag. I det andra exemplet skapas en distans 

till påståendet, med en objektiv modalitet görs det inte längre till min personliga åsikt. Utöver 

att se till vilken närhet eller distans som skapas är begreppet modalitet användbart för att 

analysera hur diskursen skapar sanningsanspråk. Något som uttrycks utan avsändare genom 

att ”det är…” blir lätt uppfattat som en vedertagen sanning då det får sväva fritt utan 

avsändare som en form av objektiv kunskap. Det framstår som att det bara är så (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2012:87ff).  

 

Utifrån modalitet kan det också vara intressant att se till skillnader i betydelse mellan att säga 

att något ”kan vara” på ett visst sätt till skillnad från att något ”är” på ett visst sätt. Det 

föregående skapar förståelse för att det finns fler möjliga alternativ, om något ”kan vara” på 

ett sätt, kan det också vara på andra sätt. Om något beskrivs som att det ”är” möjliggörs 

istället bara ett ”rätt” sätt som fenomenet kan förstås (Winther Jørgensen & Phillips, 

2012:87ff). Jag använder modalitet främst för att komma textnära och analysera vad som görs 

till ”sanning” i yrkesbeskrivningarna samt för att belysa att små nyansskillnader i språket, 

som skillnaden mellan att något är eller kan vara, även gör skillnad för hur personalvetare 

förstås. 

 

4.6.2 Subjektspositioner 

Begreppet subjektsposition kan förklaras som att det inom en diskurs finns olika sätt att ”tala 

till” subjekt. Genom att subjektet accepterar sig själv som mottagare intas också en viss 

position med exempelvis krav och förväntningar knutna till sig. Individen förstår sig själv 

utifrån de positioner som görs möjliga i diskursen. Genom att exempelvis skriva om 

personalvetaren som en arbetsgivarrepresentant görs en position möjligt. Denna position kan 

sedan stå i kontrast till eller stämma överens med annat som utgör konstruktionen av 

personalvetaren. Inom olika diskurser kan olika positioner göras möjliga och att studera 
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positionerna, och vad de utgörs av, blir ett sätt att se vad som överensstämmer/skiljer sig åt 

mellan diskurserna (Winther Jørgensen & Phillips 2012:22). Subjektspositioner kan också 

förstås som reglerande av handlingsutrymme. De diskursivt skapade positionerna begränsar 

handlingsmöjligheter och sätt att vara för subjektet. Då det inte finns hur många positioner 

som helst är inte heller handlingsutrymmet hur stort eller litet som helst (Bergström & 

Boréus, 2012:361). 

  

Subjektspositioner används i denna uppsats främst för att analysera den dubbelhet och de 

motsättningar som tidigare forskning pekar på är en del av personalvetarens identitetsarbete 

(Berglund, 2002). En subjektsposition innebär i denna kontext just de krav och förväntningar 

som knyts till en viss position (Bacchi, 2009:16). I analysen av de olika yrkesbeskrivningar 

har ansatsen varit att försöka synliggöra de olika sätt som finns att tala till personalvetare och 

om personalarbete. Dessa diskurser kan förstås som konstruerande av olika 

subjektspositioner, alltså olika möjliga sätt att vara personalvetare.  

 

4.6.3 Kategorier och dikotomier 

Kategorisering handlar inte bara om att namnge ting och grupper, utan om att konstruera 

dessa ting och grupper som kategorier, och att tillskriva kategorierna egenskaper som 

särskiljer dem från något annat. På så sätt verkar kategorierna hämmande, genom att förstå 

dig själv som en medlem av en viss kategori innebär det också att det finns en massa saker 

som du inte är eller förväntas göra. Språkliga kategorier medför antaganden om vad som är en 

rimlig, meningsfull och giltig indelning av världen. Diskursanalys har som utgångspunkt att 

det inte finns någon gräns mellan vad som är en rationell kategori och exempelvis en 

generaliserande fördom. På så sätt existerar inga ”naturliga” kategorier utan indelning av 

människor, materiella ting och fenomen ska alltid ses som skapade av sociala processer. Det 

intressanta blir istället hur verkligheten konstrueras genom de existerande kategorierna i en 

diskurs. Vad gör det för medlemmarna av en grupp att de förstår sig själva som just en grupp? 

Vad gör det för hur andra utanför gruppen förstår dem som individer? Och vad finns det för 

alternativa och konkurrerande kategoriseringar (Börjesson, 2003:87ff)?  

 

Dikotomier kan beskrivas som motsatspar där två begrepp får betydelse av att de ställs mot 

varandra. Genom att vara det ena är du per automatik inte det andra. Ett exempel på detta är 

manligt/kvinnligt. Dikotomier särskiljs från kategorier av att det ofta finns en hierarkisk 
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förståelse av denna indelning, där det ena anses mer viktigt och värdefullt än det andra. 

Genom att identifiera dikotomier inom en diskurs blir det på så sätt synligt hur de strukturerar 

och begränsar hur vi tänker om vissa fenomen och kategorier (Bacchi, 2009:7).  

 

Begreppet kategorier används i min analys för att belysa om och hur personalvetare görs till 

en kategori. Vad tillskrivs gruppen personalvetare och hur särskiljs den från andra grupper? 

Vad är personalvetaren inte, alltså vad ingår inte i förståelsen av personalvetaren eller vad gör 

att någon inte kategoriseras som personalvetare? Finns det underkategorier till 

personalvetarkategorin och på så sätt olika kategorier av personalvetare? I analysen kommer 

jag även att leta efter dikotomier, om det konstrueras motsatspar i yrkesbeskrivningarna och 

vad dessa byggs upp av. 

 

4.6.4 Ekvivalenskedja 

En ekvivalenskedja kan förstås som ett antal ord och begrepp som hör ihop inom diskursen. 

Genom att de hör ihop ger de också varandra betydelse. Ett ord förstås i förhållande till ett 

antal andra ord. Inom en diskurs kanske hälsa ekvivaleras med fysiskt och psykiskt tillstånd, 

människokroppen, och frisk/sjuk. Denna diskurs medför antaganden om vad hälsa är och inte 

är samt vad som är hälsosamt för en människa. Inom en annan diskurs kanske hälsa istället 

ekvivaleras med själsligt tillstånd och inre frid vilket leder till en annan förståelse av vad 

hälsa är och således också vad som är hälsosamt (Winther Jørgensen & Phillips, 2012:57ff).  

 

Begreppet ekvivalenskedja används i analysen tillsammans med övriga diskursanalytiska 

verktyg. Exempelvis kan en kategori synliggöras och analyseras genom att se vad den 

ekvivaleras genom, alltså sådant den representeras av eller liknas med. I analysen kommer jag 

att använda begreppet för att undersöka vad personalvetare ekvivaleras med i de olika 

diskurserna.  

 

4.7 Sammanfattning av analysmetod  

Analysprocessen inleddes alltså med att texterna kodades och sorterades in under tre olika 

teman: vad personalvetaren gör, vem personalvetaren är och för vem personalvetaren arbetar/ 

vem personalvetaren representerar. Efter tematisering av materialet genomfördes analys, med 

hjälp av de diskursanalytiska verktygen, av samtliga tre teman var för sig. Allt för att försöka 
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svara på min grundläggande fråga om hur personalvetarens yrkesidentitet konstrueras. 

Analysen genomfördes först textnära genom att applicera verktygen för att se vilka diskurser 

och konstruktioner som framträdde i yrkesbeskrivningarna. Sedan kopplades det som 

framkom i analysen till tidigare forskning samt teoretiska utgångspunkter, vilket hittas i 

avslutande kapitel under rubriken ”Diskussion”.  

 

4.8 Metodologiska överväganden 

Med diskursanalys som metod blir det inte relevant att fråga sig hur något är, utan istället hur 

det representeras eller konstrueras inom en viss diskurs. Det blir alltså motsägelsefullt för 

forskaren att försöka inta en objektiv hållning eller att komma fram till en ”sann” slutsats då 

varken objektivitet eller sanning är något som bara naturligt existerar, enligt diskursanalytiska 

perspektiv (Winther Jørgensen & Phillips, 2002:21). Därmed är det inte sagt att man med 

diskursanalys inte kan komma fram till rimliga och giltiga resultat. Diskursanalytikern kan 

fortfarande, genom att ta hänsyn till ett antal olika aspekter, öka kvaliteten på sin studie. 

Precis som med andra forskningsmetoder är det således möjligt att göra en diskursanalys bra 

eller dåligt (Bergström & Boréus, 2012:405ff). 

 

Jag tagit del av tidigare forskning av relevans för uppsatsens syfte och frågeställning, och 

byggt vidare på en tradition av att undersöka konstruktionen av en yrkesidentitet med 

diskursanalys och med socialkonstruktionism som teoretisk utgångspunkt. Därmed har jag 

försökt att uppnå en god validitet i min studie. Validitetskravet handlar om att den metod 

forskaren valt faktiskt ska kunna besvara frågeställningen som ligger till grund för studien 

(Bergström & Boréus, 2012:41). Då tidigare forskning pekar på att detta är fallet, att 

diskursanalys kan användas för att besvara frågeställningar om identitetskonstruktioner, har 

jag utgått från att det är så.  

 

Även forskarens insikt om sin egen förförståelse är en del av validitetsbegreppet (Bergström 

& Boréus, 2012:42). Forskaren måste själv reflektera över vilka diskurser som styr dennes 

tänkande och därför behövs en reflexiv ansats hos den som tar sig an att göra en diskursanalys 

(Börjesson, 2003:25). Jag har genom att välja ut ett antal diskursanalytiska verktyg försökt att 

skapa en distans mellan mig själv och mitt material. Jag har så att säga tagit på mig 

diskursanalytiska glasögon när jag har genomfört analysen. Genom att skapa teman utifrån 

tidigare forskning och bakgrund till problemformuleringen har jag också försökt att använda 
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mig av redan existerande förståelseramar kring personalvetare och personalarbete för att styra 

in min analys på de områden som förefaller rimliga och där jag kan placera min egen analys i 

förhållande till vad andra kommit fram till. Jag är dock medveten om att min egen 

identitetskonstruktion och den sociala kontext jag befinner mig i har influerat både val av 

problemformulering och analysen som syftar till att besvara den (Wetherell, Taylor & Yates, 

2001:17).  

 

Genom att tydligt beskriva mitt analysförfarande har jag försökt uppnå en transparens så att 

läsaren av denna uppsats förstår hur jag tänkt samt varför och hur analysen byggs upp kring 

mina tre teman, samt hur de diskursanalytiska verktygen har använts. Genom väl utvecklade 

analysverktyg och en strävan efter transparens ökar förutsättningarna för att uppnå 

intersubjektivitet, vilket tillsammans med noggrannhet utgör reliabilitetskraven. 

Intersubjektivitet innebär att skapa möjligheter för någon annan att komma fram till samma 

resultat. Diskursanalysens teoretiska utgångspunkter kan visserligen hävdas medföra 

antaganden om att detta inte är ett relevant krav att ställa. Dock kan man fortfarande 

argumentera för vikten av att, även i en diskursanalytisk studie, noggrant förklara hur man 

kommit fram till sitt resultat. En god tolkning uppnås således genom att den är tydligt 

motiverad (Bergström & Boréus, 2012:405ff).   

 

Med ovan beskrivna överväganden anser jag att jag har försökt ta hänsyn till de fallgropar 

som finns när man genomför en diskursanalys. Den slutgiltiga domen om huruvida jag har 

lyckats eller ej, överlåter jag till läsaren. Det betyder inte att jag aspirerar på att ha kommit 

fram till en objektiv och allmängiltig ”sanning”, men däremot att min analys och slutsats 

bygger på tydliga metodologiska avvägningar och motiverade beslut utifrån diskursanalysens 

grundpelare. Därmed kan min studie förhoppningsvis bidra till en ökad förståelse av den 

språkliga konstruktionen av personalvetaren och synliggöra motsättningar och områden som 

personalvetarens identitetsprocess kretsar kring. Vad gör yrkesbeskrivningarna för förståelsen 

av personalvetare? Hur skulle personalvetaren kunna förstås och beskrivas annorlunda? Vilka 

diskurser blir med mitt analysförfarande synliga? Dessa frågor utgör olika delar av 

nästkommande kapitel där genomförd analys presenteras, allt med det övergripande syftet att 

svara på frågan om hur personalvetarens yrkesidentitet konstrueras. 
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5. Analys 

Utifrån tidigare beskrivna teman presenteras här min analys av yrkesbeskrivningarna och 

vilka diskurser och konstruktioner som framträder i dessa. Jag har valt att disponera analysen 

så att samtliga tre teman redogörs var för sig, i tur och ordning. Inledningsvis analyseras 

konstruktionen av vad personalvetaren gör, därefter analyseras konstruktionen av vem 

personalvetaren är och slutligen analyseras konstruktionen av vem personalvetaren arbetar 

för/ representerar. Värt att ha i åtanke är mitt val att konsekvent använda termen 

personalvetare för att beskriva yrkesgruppen samt termen personalarbete för att beskriva vad 

yrkesgruppen gör. För att kunna genomföra analysen bedömde jag det som viktigt att 

bestämma vilka termer jag skulle använda och att hålla mig till dessa. Avslutande avsnitt i 

detta kapitel behandlar kortfattat vilka termer som används i yrkesbeskrivningarna och hur 

dessa bidrar till konstruktionen av personalvetares yrkesidentitet. 

 

Då min analys utgått från en tematisering av yrkesbeskrivningarna har kontexten fått mindre 

betydelse. Jag har därför inte i avsnitten nedan resonerat utifrån ”vem som beskriver vad” 

utan istället vilka mönster som framträder i hur personalvetaridentiteten konstrueras. Jag har 

även valt att referera till yrkesbeskrivningarna som beskrivning ett till nio istället för att skriva 

ut fullständiga referenser (Se bilaga 1). Därmed har jag säkerligen tappat en del intressanta 

aspekter av hur de olika texterna förhåller sig till varandra utifrån vem som står bakom dem. 

Mitt mål har dock inte varit att jämföra exempelvis hur Arbetsförmedlingen konstruerar 

personalvetaren jämfört med hur facket konstruerar personalvetaren. Istället har jag försökt 

analysera de olika delar som tillsammans utgör personalvetarens yrkesidentitet och således 

hur olika diskurser och konstruktioner skapar olika möjliga sätt att vara och förstå 

personalvetare. 

 

5.1 Konstruktionen av vad personalvetaren gör  

Personalvetare framställs i yrkesbeskrivningarna som ett varierande yrke som kan innebära 

olika typer av arbetsuppgifter. Diskursivt konstrueras en personalvetare som arbetar med 

många olika saker och vanligtvis brett och på olika nivåer samtidigt. Förståelsen blir att det 

inte finns ett svar på frågan om vad personalvetaren gör utan flera olika möjliga svar. Det 

konstrueras på så sätt ett yrke som inte enkelt kan förstås eller förklaras. Återkommande 

används ord som ”tillexempel”, ”bland annat” och ”med mera” vid uppräkning av vad 

personalvetaren gör. Ett mönster framträder och en verklighet konstrueras där ramarna för vad 
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som är och inte är personalarbete är diffusa. Som en motdiskurs till denna konstruktion av 

personalarbetet som ett otydligt arbetsområde, skapas i några av beskrivningarna en bild av att 

personalvetarens arbetsuppgifter generellt utgörs av att rekrytera, behålla, utveckla och 

avveckla personal. Det blir i denna konstruktion därmed möjligt att avgränsa och ringa in 

området personalarbete. 

 

Generellt representeras personalarbetet av en mängd olika arbetsuppgifter. Något som dock 

återkommer och som framträder som en kärna i konstruktionen av vad personalvetaren gör, är 

att personalarbete innebär att arbeta med människor. Samtidigt framträder en kategorisering 

av ett nytt och ett gammalt personalarbete. Här görs det nya personalarbetet till att inte bara 

handla om människor utan även om andra aspekter.  

 

”I personalarbete ingår många olika arbetsuppgifter: rekrytering, utbildning, 

rådgivning, löneförhandling med mera” (Beskrivning 1).  

”Personalvetare kan arbeta både strategiskt och praktiskt… Det typiska för 

HR-specialiteten och det moderna arbetslivet är att man ofta arbetar med 

dessa saker samtidigt” (Beskrivning 2).  

”Bland de vanligaste arbetsuppgifterna märks rekrytering, headhunting, 

personlighetsbedömningar, coachning, lönefrågor, arbetsmiljöfrågor, 

inventering av kompetensen på en arbetsplats, kompetensutveckling, 

ledarskapsfrågor, vägledning i de anställdas karriär, att förhandla och att 

avveckla personal (Beskrivning 2). 

Man kan jobba med allt möjligt…” (Beskrivning 5). 

”Konkret innebär arbetet att rekrytera, behålla, utveckla och avveckla 

personal…” (Beskrivning 6). 

”Arbetsuppgifterna för en personalvetare varierar mycket, men kretsar kring 

att rekrytera, behålla, utveckla och avveckla personal.” (Beskrivning 7). 

”Personal- och arbetslivsfrågor omfattar ett brett område av 

arbetsuppgifter…” (Beskrivning 8). 

 

Genom att använda begreppen modalitet och kategorier syns i ovanstående utdrag från 

yrkesbeskrivningarna hur det varierande personalarbetet konstrueras. Personalvetaren ”kan 

arbeta” med exempelvis rekrytering och kompetensutveckling men den kan också arbeta med 

andra uppgifter. Arbetsuppgifterna ”varierar mycket” och personalvetaren arbetar ”ofta” men 
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inte alltid både operativt och strategiskt samtidigt. Personalarbete görs helt enkelt inte till en 

tydlig kategori då det ekvivaleras med en mängd olika arbetsuppgifter och få begränsningar 

av vad det inte är. I detta sätt att tala om vad personalvetare gör, är det inte gemensamma 

nämnare som lyfts fram utan istället olikheter inom gruppen. Det framträder en bild av att 

olika personalvetare arbetar med olika saker och personalarbetet framställs som flytande och 

föränderligt. Det blir varken möjligt eller relevant att definiera exakt vad personalvetare gör 

då diskursen inte formar bilden av en sammanhållen yrkesgrupp.  

 

I beskrivning 6 och 7 återfinns vad jag ser som en motdiskurs, och ett sätt att tala om 

personalarbete som ett mer explicit definierat arbetsområde. Med en objektiv modalitet görs 

det till en sanning att allt som personalvetaren gör kan sammanfattas med att yrket innebär att 

rekrytera, behålla, utveckla och avveckla personal. Det som inte täcks in i denna definition 

avgränsas alltså från personalarbetet. Med denna konstruktion blir personalarbete mer tydligt 

en kategori med förståelseramar av vad det är och inte är. Det blir således också möjligt att 

säga att personalarbete utgörs av att rekrytera, behålla, utveckla och avveckla personal och att 

sedan sätta punkt. I fokus ligger det som är gemensamma nämnare för vad personalvetare 

arbetar med och förståelsen blir att det är möjligt och betydelsefullt att konkretisera 

personalarbetet. 

 

”Allt handlar i grunden om samma sak: att arbeta med människor och 

människors utveckling.” (Beskrivning 2). 

”I grunden ska man vara intresserad av människor och ha en övertygelse att 

företagen utvecklas i den takt som deras anställda utvecklas” (Beskrivning 4).  

”Tycker du om att arbeta med människor och är intresserad av ämnen som 

psykologi, sociologi… Personal- och arbetslivsprogrammet ger dig en bred 

samhällsvetenskaplig utbildning samt ett yrke som personalvetare” 

(Beskrivning 8). 

 

Trots motsättningar mellan olika sätt att tala om personalvetarens arbetsuppgifter och en 

diskursivt konstruerad personalvetare som är svår att få grepp om, framställs ”att arbeta med 

människor” som en grund i personalarbetet. Således blir också ett intresse för människor en 

väsentlig del i personalvetares identitetskonstruktion. Personalvetaren ”ska vara” intresserad 

av människor och tycka om att arbeta med människor, då detta är vad personalarbetet i 
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grunden handlar om. Arbete utifrån mänskliga aspekter görs viktigare än andra aspekter i 

förståelsen av vad personalvetaren gör.  

 

”… många som utbildar sig inom HR gör det för att de är intresserade av 

människor… Men studenterna behöver också intressera sig för vad ändrade 

livsmönster, IT, klimatförändringen och globaliseringen innebär för 

företagen… det blir mer och mer viktigt att kunna analysera ekonomiska 

nyckeltal och omvärldsdata” (Beskrivning 4). 

”… kompetensfrågor betonas mer idag, i kombination med ekonomi och 

motivation…” (Beskrivning 5). 

”Allt fler personalvetare och HR-specialister arbetar dessutom med 

övergripande strategiska frågor på sin arbetsplats och sitter ofta i 

ledningsgruppen… Vi befinner oss i en tidsålder då HR är hett”  

(Beskrivning 2). 

”Personalvetare är i allt högre utsträckning en del av affärsidén och ingår 

ofta i ledningsgruppen” (Beskrivning 2). 

 

I textutdragen ovan framträder en potentiellt motstridig diskurs till konstruktionen av att 

”personalvetaren arbetar med människor”. Begreppet kategorier hjälper till att se att det 

konstrueras ett nytt personalarbete som delvis skiljer sig åt från det gamla personalarbetet. 

Analys med hjälp av modalitet synliggör att i denna diskurs handlar personalarbetet idag 

”också”, ”dessutom”, ” i allt högre utsträckning” och ”mer” om ekonomi, omvärldsdata, 

strategiska frågor och att vara en del av ledningsgruppen. Samtliga aspekter vilka inte förstås 

som sådant som personalvetare gjorde förut. Genom att framställa det som att 

personalvetarstudenterna ”också” måste intressera sig för ekonomiska nyckeltal och 

omvärldsdata separeras detta från att vara intresserad av människor. Det görs således till olika 

saker som båda utgör delar av vad personalvetaren gör och ska kunna. Intresse för människor 

och intresse för ekonomi ställs mot varandra och det senare görs till viktigare för att kunna 

hantera det nya personalarbetet. Det tyder på att det här skapas en dikotomi mellan människa 

och ekonomi. Även om det diskursivt skapas en förståelse för att personalvetare behöver ha 

ett intresse för båda dessa aspekter, ställs de mot varandra och det uppstår en hierarkisk 

indelning där det ena värderas högre än det andra. 
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I denna diskurs konstrueras en yrkesidentitet för personalvetare där fokus på strategiska frågor 

ekvivaleras med positivt och ett ökat intresse för personalarbete. Det görs med en objektiv 

modalitet till sanning att ju mer av personalvetarens arbete som rör sig på en strategisk nivå, 

ju mer attraktivt blir yrket och desto högre blir yrkets status. Det blir ”hett” att vara 

personalvetare när yrket kopplas samman med inflytande och strategiska frågor. Genom att 

beskriva att vi nu ”befinner oss i en tidsålder där HR är hett” finns i diskursen också ett 

antagande om att det har funnits en tid förut då personalarbetet inte var ”hett”. Sammantaget 

konstrueras personalvetare som ett yrke som blivit mer attraktivt då det inte längre handlar 

enbart om att arbeta med människor utan där även andra aspekter har inkluderats i 

personalarbetet. De ekonomiska och strategiska aspekterna av arbetet blir i denna diskurs 

viktiga för yrkesgruppens status. 

 

”Personalvetare kan arbeta både strategiskt och praktiskt med att rekrytera 

personal, vara med och utveckla medarbetarna genom utbildningar och 

kompetensutvecklingsprogram” (Beskrivning 2). 

”Personalarbete. Arbetsinnehåll. Hit hör t.ex. att: … Svara för strategiska 

personalfrågor som rör t.ex. personalförsörjning, kompetensutveckling och 

avveckling, löne- och belöningspolitik… Utföra personaladministrativt 

utredningsarbete som rör t.ex. förhandlingar, avtal, klassificering, 

diskriminering… Ha hand om personalsociala frågor och frågor om pension, 

försäkringar, arbetsmiljö, hälsovård och rehabilitering” (Beskrivning 3). 

 

I beskrivning 3 konstrueras tre olika kategorier av personalarbete då det delas in i strategiskt, 

personaladministrativt och personalsocialt arbete. Olika områden och arbetsuppgifter knyts 

till de olika kategorierna och diskursivt görs de alltså till olika saker. Strategiskt 

personalarbete ekvivaleras med bland annat kompetensutveckling och löne-/belöningspolitik 

medan förståelsen blir att personaladministration innebär att hantera förhandlingar och avtal. 

Det personalsociala arbetet ekvivaleras med pensioner, försäkringar och arbetsmiljöfrågor. 

Samtidigt framställs kompetensutveckling i beskrivning 2 som något som personalvetaren kan 

arbeta med ”både strategiskt och praktiskt”. Här blir förståelsen istället att strategiskt 

personalarbete inte handlar om en specifik typ av arbetsområde eller arbetsuppgifter, utan 

snarare om en nivå som personalarbetet kan utföras på.  
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”I ett större företag är det vanligare att specialisera sig på något område, till 

exempel rekrytering. I ett mindre företag är det vanligt att arbeta med alla 

typer av ärenden” (Beskrivning 1). 

”De vanligaste huvudämnena för personalvetare är psykologi, pedagogik och 

sociologi. Bransch och typ av arbete hänger ofta ihop med vilka kurser och 

vilken inriktning man väljer… Arbetsuppgifterna varierar, till stor del 

beroende på studieinriktning” (Beskrivning 7). 

 

I yrkesbeskrivningarna framträder inga tydliga mönster av att en viss typ av personalvetare 

arbetar med en viss typ av arbete. I en av beskrivningarna konstrueras en förståelse för att val 

av studieinriktning påverkar vad personalvetaren gör, något som dock inte återkommer i 

någon av de andra beskrivningarna. Vad personalvetaren gör sammanlänkas inte heller med 

exempelvis kontext vilket man skulle kunna tänka sig. Istället beskrivs en mängd olika 

möjliga arbetsuppgifter för personalvetare samt en mängd olika möjliga arbetsplatser. 

Sammanhang mellan arbetsplats och arbetsuppgifter beskrivs som jag ser det enbart på ett 

ställe där personalarbete på ett större företag ekvivaleras med att arbeta mer specialiserat och 

personalarbete på ett mindre företag ekvivaleras med att arbeta mer brett. Ingenstans 

separeras exempelvis personalarbete inom offentlig sektor och personalarbete inom privat 

sektor, vilket skapar en förståelse för att dessa två nödvändigtvis inte skiljer sig så mycket åt.  

 

5.2 Konstruktionen av vem personalvetaren är 

I yrkesbeskrivningarna byggs personalvetarens yrkesidentitet upp av en akademisk utbildning 

som kan benämnas på olika sätt och variera i innehåll, men som alltid består av ett antal 

definierade och avgränsade ämnen. Förståelsen blir att personalvetaren i grunden är generalist 

och att utbildningen ger breda kunskaper inom beteendevetenskap, arbetsrätt och ekonomi. 

Personalvetaren blir specialist genom arbetslivserfarenhet eller genom vidareutbildning utöver 

det som personalvetarprogrammet innehåller. Därmed finns underliggande antaganden om att 

personalvetaren inte automatiskt blir specialist på något genom sin utbildning, hen lär sig lite 

om flera olika områden snarare än mycket om ett specifikt område. Utbildningen till 

personalvetare ger därför ett förhållningssätt snarare än praktiska kunskaper vilket konstrueras 

som både en styrka och en svaghet. Ett helhetsperspektiv på människan i organisationen görs 

till personalvetarens främsta styrka. I konstruktionen av att personalvetaren arbetar med 

människor blir empati, samarbets- och kommunikationsförmåga till viktiga egenskaper. Den 
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konstruerade förståelsen för att personalarbete allt mer handlar om ekonomi medför 

antaganden om att personalvetare också måste kunna mer om ekonomi. Då det konstateras 

som fakta att personalvetare inte kan tillräckligt om ekonomi görs detta till en svaghet hos 

yrkesgruppen. Med det diskursiva antagandet om att personalvetarens kunskap inte räcker till 

för det som det nya personalarbetet kräver, görs andra yrkesgrupper som har denna kunskap 

till personalvetarens konkurrenter. Det blir inte därmed inte självklart att personalarbete ska 

utföras av personalvetare. Personalvetare framställs som en yrkesgrupp som främst består av 

kvinnor. Något svar på varför det är så finns inte förklarat, inte heller görs det till ett problem.   

 

”Utbildningsprogram för personal- och arbetslivsfrågor finns idag på ett 

flertal högskolor… De olika utbildningsorterna skiljer sig åt vad gäller 

programinnehåll… En annan väg är att själv kombinera ämnen som 

pedagogik, psykologi eller sociologi med arbetsrätt, företagsekonomi och 

personaladministration till en examen” (Beskrivning 1). 

”Personalvetare ska ha en akademisk examen där arbetsrätt, 

personalekonomi och ett beteendevetenskapligt ämne ingår” (Beskrivning 2). 

”De vanligaste huvudämnena för personalvetare är psykologi, pedagogik och 

sociologi” (Beskrivning 7). 

”Personal- och arbetslivsprogrammet ger dig en bred samhällsvetenskaplig 

utbildning samt ett yrke som personalvetare” (Beskrivning 8). 

 

Genom att använda begreppet modalitet för att analysera hur personalvetarens yrkesidentitet 

konstrueras, synliggörs hur diskursen gör att personalvetare förstås som någon som har gått 

ett personalvetarprogram. Dock görs det inte till självklart att alla personalvetare har en 

akademisk examen men att de ”ska ha” det. Förståelsen blir att det vanligaste och mest 

önskvärda är att de har det, för att arbeta med personalarbete krävs det att du är 

personalvetare.  

 

Då det framställs att innehållet i personalvetarprogram skiljer sig åt blir förståelsen att denna 

akademiska examen inte är enhetlig. Det finns därmed inte en väg att studera till 

personalvetare utan flera olika. Härmed finns underliggande antaganden om att personalvetare 

som utbildad sig på olika lärosäten också kan olika saker. Det innebär även en förståelse för 

att det inte finns ett behov av att säkerställa att alla personalvetare kan samma saker, till 

skillnad från exempelvis legitimationsyrken.  
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Personalvetarens skiftande kunskap byggs dock upp på en grund av vissa ämnen och 

discipliner. En avgränsning görs av vad som ingår i en personalvetares utbildning och vad 

som inte gör det. Därmed skapas en ekvivalenskedja mellan personalvetarens utbildning och 

beteendevetenskap, samhällsvetenskap, sociologi, pedagogik, psykologi, arbetsrätt och 

ekonomi.  

 

Personalvetares varierande kunskap kan kopplas samman med diskursen om det varierande 

personalarbetet. Med en förståelse för att arbetet som personalvetaren ska utföra kan innebära 

mycket olika arbetsuppgifter och att området personalarbete inte är tydligt definierat, blir det 

naturligt att se svårigheter med att skapa en utbildning som matchar allt personalarbete. 

 

”Personalvetare med yrkeserfarenhet startar också egna konsultföretag 

specialiserade på några av de arbetsområden som nämnts” (Beskrivning 1). 

”En personalvetare kan specialisera sig inom något område men också 

arbeta brett…” (Beskrivning 2). 

 

Då personalvetarutbildningen förstås som bred görs personalvetaren till någon som i grunden 

är generalist och där det krävs något mer än bara examen för att bli specialist. En del i denna 

förståelse blir att det krävs yrkeserfarenhet för att personalvetaren ska bli specialist på något.  

 

”Förmågor som personalspecialister behöver ha eller utveckla: empatisk 

förmåga, kommunikationsförmåga, problemlösning… samarbetsförmåga” 

(Beskrivning 1). 

”I ett modernt arbetsliv står människan och människans förmågor i centrum. 

Det gör dig som personalvetare till en central aktör på arbetsmarknaden…” 

(Beskrivning 2). 

”Man lär sig ett förhållningssätt till information under utbildningens gång, 

hur man samlar kunskap och analyserar. Det är det viktigaste.”  

(Beskrivning 4). 

”Det gäller att visa vad man kan och skapa sig jobb. Man kan jobba med allt 

möjligt eftersom utbildningen betonar kritisk hållning, tillämpning och 

integration” (Beskrivning 5). 

”Personalvetarens främsta styrka är en helhetssyn som karaktäriseras av en 
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stor förståelse för både organisation och människan. Helhetssynen 

möjliggörs genom ett brett kunskapsspektra, vilket ökar förståelsen för olika 

delar av organisationen” (Beskrivning 6). 

 

Essensen i det som personalvetaren är och kan byggs upp inom diskursen om ”det mänskliga 

personalarbetet”. Personalvetares identitetskonstruktion byggs upp av att kunna och förstå 

människor och empatiskt förmåga, kommunikationsförmåga, problemlösning och 

samarbetsförmåga görs till viktiga egenskaper för personalvetare att ha. Intressant är att 

samtliga dessa egenskaper kan förstås som något en person är, snarare än något som man lärt 

sig. Därmed finns också implikationer på att en form av personlig lämplighet är centralt i 

personalvetaridentiteten. Då personalarbetet ekvivaleras med ”att arbeta med människor” blir 

det också naturligt att det är just människor som personalvetaren ska ha kunskap om. Även 

om det i denna diskurs görs tydligt att personalvetarens kunskap kretsar kring människan så 

finns det även en förståelse för att ”personalvetarens främsta styrka är en helhetssyn” på både 

människan och organisationen. Istället för att lyfta fram exakt vad personalvetaren kan 

ekvivaleras yrkesgruppen med att ha ”ett brett kunskapsspektra”, förhållningssätt och 

förståelse. Det görs inte till ett problem att personalvetenskap utgår från olika discipliner och 

att personalvetare kan lite om mycket. Kategorin personalvetare särskiljs istället från andra 

yrkesgrupper av just denna helhetssyn och det görs i diskursen till en styrka. Konstruktionen 

av vad personalvetaren kan och konstruktionen av ett förändrat personalarbete kan kopplas 

ihop. Då framträder en diskursiv förståelse för att personalvetaren kan möta kraven från det 

nya personalarbetet genom att utgå från en redan befintlig grund. Personalvetaren görs 

anpassningsbar och kan på så sätt ”jobba med allt möjligt eftersom utbildningen betonar 

kritisk hållning, tillämpning och integration”. 

 

”Behovet av personer med olika bakgrund inom en HR-avdelning ökar 

eftersom jobbet är så mångfacetterat… Jag har under åren arbetat med 

ekonomer, jurister, ingenjörer och personalvetare på mina olika HR-

avdelningar”(Beskrivning 4).    

”Mer samarbete med näringslivet samt större fokus på omvärldsbevakning, 

ekonomi och förhandling. Det vill Sveriges HR-förenings ordförande… att 

framtidens personalvetarprogram ska innehålla” (Beskrivning 4). 
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”… han understryker att personalvetare behöver förstå ekonomi. Han anser 

att företagsledningarna inte alltid ser HR som en resurs eftersom de inte 

bidrar med ekonomiska resonemang.”(Beskrivning 5). 

”Det har blivit allt vanligare för personalvetare att fortsätta studera efter 

examen” (Beskrivning 7). 

 

I yrkesbeskrivningarna framträder även en annan diskurs där personalvetaren görs till 

otillräcklig för det som personalarbetet kräver. Med en objektiv modalitet blir det till en 

sanning att personalvetaren ”behöver förstå ekonomi” och att yrkesgruppen idag ”inte bidrar 

med ekonomiska resonemang”. Personalvetare konstrueras diskursivt som en grupp och 

likheter inom gruppen, här avsaknaden av ekonomisk kunskap, framhävs. I diskursen finns 

också antaganden om att personalvetare konkurrerar med andra yrkesgrupper om att utföra 

personalarbetet. Då personalvetarens kunskap inte räcker till, kommer arbetsgivare anställa 

andra än personalvetare för att utföra personalarbetet. I en verklighet där personalarbetet 

handlar allt mer om ekonomiska aspekter, blir det också naturligt att göra ekonomer till 

personalvetarens konkurrent. Härmed konstrueras både ett problem och en lösning. 

Problemet? Att personalvetarens kunskap inte är anpassad efter de krav som finns i det 

moderna personalarbetet. Lösningen? Att personalvetare som yrkesgrupp måste inrikta sig 

mer på ekonomi och andra delar av det nya personalarbetet. Underförstått finns också 

antaganden om en hotbild mot personalvetaren. Om inte personalvetare anpassar sig kommer 

andra yrkesgrupper att ta över de delar av personalarbetet som personalvetare inte kan. Utan 

anpassning får personalvetaren inte heller inflytande i organisationer och ledningsgrupper.  

 

I denna diskurs görs personalvetarens helhetssyn och breda kunskapsspektra inte till en fördel 

utan ett problem. Förståelsen blir att personalvetare måste ha mer specifika kunskaper, inom 

bland annat ekonomi för att möta ett nuvarande och framtida behov. Det krävs för att få vara 

de som utför personalarbetet. Därför ”ska” också framtidens personalvetarprogram innehålla 

mer ekonomi. Det faktum att fler personalvetarstudenter väljer att studera vidare efter sin 

examen kan också förstås genom denna förklaring, om deras kunskap inte motsvarar det som 

arbetsgivare efterfrågar måste de studera mer för att få ett jobb. 

 

”Personalvetarna är en yrkesgrupp som domineras av kvinnor”  

(Beskrivning 2). 

”Personalvetarna är en relativt ung yrkesgrupp som dominerats av kvinnor. 
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Då kvinnorna även utgör en majoritet av de som nu studerar verkar det bli så 

även framöver.”(Beskrivning 7). 

 

Genom att se till modaliteten i textutdragen ovan blir det tydligt att personalvetare ska förstås 

som ett yrke som ”är” och som framöver kommer att fortsätta att vara kvinnodominerat. 

Svaret eller förklaringen på varför det är så finns inte med i någon av yrkesbeskrivningarna 

och jag uppfattar detta som en tydlig ”tystnad”, där något lämnats utanför texten. Faktumet att 

personalvetare oftast är kvinnor görs inte till ett problem eller något som är anmärkningsvärt, 

det bara är så.  

 

5.3 Konstruktionen av vem personalvetaren representerar  

I yrkesbeskrivningarna synliggörs vid en renodlad analys två möjliga positioner för 

personalvetaren att inta. I den ena konstruktionen görs personalvetaren till en 

arbetsgivarrepresentant, i den andra förstås personalvetaren som en länk mellan arbetsgivare 

och arbetstagare. I konstruktionen av personalvetaren som en arbetsgivarrepresentant 

förutsätts existens av två motsatta sidor. Personalvetaren förstås som arbetsgivarens förlängda 

arm som i grunden arbetar för att se till organisationens bästa. Även om personalarbetet i 

denna diskurs fortfarande handlar om att arbeta med människor, är personalvetarens 

grundläggande villkor att agera på ett sätt som gynnar organisationen. Personalarbetet ska i 

första hand leda till framgångsrika organisationer med goda resultat, allt annat görs 

underordnat detta.  

 

I den andra konstruktionen skapas en position för personalvetaren där denne fungerar som en 

länk mellan arbetsgivare och arbetstagare och där båda sidors intressen ska tillgodoses i 

personalarbetet. Personalvetaren ska utifrån denna position ”arbeta långsiktigt för att skapa en 

hållbar utveckling för organisationen och de anställda”. Här görs det möjligt för 

personalvetaren att förena ett arbetsgivar- och ett arbetstagarperspektiv. Förståelsen blir 

fortfarande att det finns två sidor men dessa görs inte till motsatta och således uppstår inte ett 

behov av att välja sida. En tänkbar position som däremot inte möjliggörs i 

yrkesbeskrivningarna är personalvetare som arbetar enbart utifrån ett arbetstagarperspektiv. 

 

”Som personalansvarig i en organisation är du arbetsgivarens 

representant… I personalarbetet kan det ingå att delta eller representera 
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arbetsgivaren vid förhandlingar” (Beskrivning 1). 

”… man bör titta över innehållet i p-vetarprogrammen och vilka 

förväntningar man bygger in på jobbet som väntar… Affärstänket och 

metoder för omvärldsanalyser borde därför vara grund överallt” 

(Beskrivning 4). 

”Vi måste gå ut mer och tala om vad utbildningen innehåller. Och framförallt 

hur jobbet sedan ser ut… väl medveten om att jobbet inte alltid lockar de 

affärsintresserade studenterna” (Beskrivning 4). 

”Om människor utvecklas och trivs på sina jobb så presterar de mer. Då blir 

resultaten också bättre för företaget” (Beskrivning 7) 

I dagens arbetsliv är de anställdas kompetens och engagemang avgörande 

för en organisations framgång (Beskrivning 9). 

 

I textutdragen ovan skapas med en tydligt objektiv modalitet en diskursiv konstruktion, där 

personalvetaren är arbetsgivarens representant. Genom att berätta vems representant 

yrkesgruppen är konstrueras också en verklighet där det finns mer än en sida som berörs av 

personalarbetet och ett behov av att klargöra vilken sida personalvetaren står på. Det 

framträder således en subjektsposition som sammanlänkas med vissa krav och förväntningar. 

Personalvetaren görs till en arbetsgivarrepresentant vars mål är att skapa framgångsrika 

organisationer. Detta uppnås genom att få människor att prestera, vilket leder till bra resultat 

för organisationen.  

 

I främst beskrivning 4 konstrueras ett glapp mellan vad personalvetarstudenter tror att 

personalarbete handlar om och vad det faktiskt handlar om. Förståelsen blir att 

personalvetarprogrammen skapar förväntningar på ett arbetsliv och att studenterna sedan 

kommer ut och möter en annan verklighet. Det ”verkliga” personalarbetet representeras 

diskursivt av affärstänk och omvärldsanalys. Här skapas en bild av att personalarbete handlar 

mer om affärer och ekonomi än vad man tror och att detta måste förmedlas utåt så att även de 

”affärsintresserade studenterna” blir lockade av personalvetarutbildningen.  

 

”I förhandlingar gäller det att finna lösningar som så långt som möjligt 

tillgodoser både arbetsgivarens och de anställdas önskemål” (Beskrivning 1) 

”… det kan också handla om att avveckla personal på ett så bra sätt som 

möjligt för alla inblandade parter” (Beskrivning 2). 
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”Konkret innebär arbetet att arbeta som en stödjande och rådgivande 

funktion till arbetsgivare och anställda, att arbeta långsiktigt för att skapa en 

hållbar utveckling för organisationen och de anställda…” (Beskrivning 6). 

 

Som en potentiellt motstridig subjektsposition görs personalvetaren i yrkesbeskrivningarna 

ovan också till en representant för både arbetsgivare och arbetstagare. Här medför positionen 

förväntningar på att personalvetare ska se till ”både arbetsgivarens och de anställdas 

önskemål”. Även i detta sätt att tala om personalvetares arbete finns antaganden om att det 

finns två sidor, med olika perspektiv, men dessa görs inte till motsatta utan kan förenas. Här 

blir det möjligt för personalvetaren att tillgodose båda sidors intressen och att vara en 

”stödjande och rådgivande funktion till arbetsgivare och anställda”.  

 

”En del av våra personalvetarstudenter får därför jobb på någon av våra 

arbetsgivar- eller arbetstagarorganisationer” (Beskrivning 9). 

 

Som tidigare nämnts så konstrueras inte en möjlig position för personalvetaren som ”enbart” 

en arbetstagarrepresentant. Jag anser att detta är intressant att lyfta fram som en tystnad då det 

beskrivs som en möjlig karriärväg för personalvetare att arbeta fackligt för just 

arbetstagarorganisationer. Att personalarbete från ett arbetstagarperspektiv lämnas utanför 

konstruktionen av personalvetarens yrkesidentitet innebär att detta görs till något som inte är 

betydelsefullt eller relevant. 

 

5.4 Termer 

Med bakgrund i den inledningsvis nämnda förvirringen kring termer på personalvetare och 

personalarbete upplever jag det som nödvändigt att säga något om vilka termer som 

förekommer i de yrkesbeskrivningar som jag har analyserat. Det är även intressant att se hur 

beskrivningarna tillsammans också skapar en verklighet där terminologin är oklar. 

 

”Personalvetare behövs i hela arbetslivet. Det gör att yrkesgruppen återfinns 

inom en rad olika branscher och arbetsfält (Beskrivning 2). 

”Från början fanns det inte heller någon yrkestitel, vilket socionomerna 

hade. Vi pratade om personom och persolog… Det blev till slut 

personalvetare, analogt med vårdvetare” (Beskrivning 4) 
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”Personal- och arbetlivsprogrammet ger dig en bred samhällsvetenskaplig 

utbildning samt ett yrke som personalvetare” (Beskrivning 8). 

 

Samtliga yrkesbeskrivningar innehåller termen personalvetare och tre av dem har just 

”Personalvetare” som övergripande rubrik. Termen görs till en vanlig och rimlig benämning 

på både yrket och yrkesgruppen. 

 

”Sveriges första personalvetare kallades yrkesinspektriser… Efter hand 

började allt fler företag anställa egna personalkonsulenter och dagens 

personalvetaryrke och HR-profession tog sakta form” (Beskrivning 2). 

”De med inriktning mot arbets- och personalvetenskap arbetar oftast med 

personalarbete/HR…” (Beskrivning 7). 

”Vill du fokusera på personalfrågor, väljer du att söka arbete som Personal- 

eller HR-ansvarig. Då kommer du aktivt att leda och utveckla verksamheter 

med fokus på personal och organisation” (Beskrivning 9).  

 

Dock förekommer termerna personalvetare och personalarbete tillsammans med andra termer. 

Olika termer med utgångspunkt i ordet personal eller HR förekommer parallellt och det 

skapas ingen tydlig skillnad mellan dem.  

 

Det enda konsekventa mönster som framträder är att Arbetsgivarverkets beskrivning av 

personalarbete inte någonstans innehåller termen HR och att de två artiklarna från tidskriften 

Personal & Ledarskap inte innehåller termen personalarbete. I artiklarna i Personal & 

Ledarskap används dock termen personalvetare, men främst termer med HR som grund. I 

övriga yrkesbeskrivningar blandas olika termer och inget uppenbart mönster framträder. 

Förståelsen blir istället att det finns en mängd olika ord som kan användas för att beskriva 

yrkesgruppen personalvetare. Nedan visas detta också genom beskrivningen av yrkesgruppens 

många yrkestitlar. 

 

”De som arbetar med personalfrågor kan ha många olika yrkestitlar. HR-

utvecklare, HR-konsult, personalutvecklare, personalsekreterare och 

personaladministratör... Inom bemannings- och kompetensföretagen arbetar 

personalvetare/personaltjänstemän som… Personalvetare med 
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yrkeserfarenhet startar också egna konsultföretag… De kan tillexempel kalla 

sig organisationskonsulter” (Beskrivning 1). 

”16 vanliga titlar för personalvetare: Arbetsförmedlare, Ombudsman, 

Kompetensutvecklare, HR-strateg, Personalsekreterare, HR-generalist, 

Konsult, Rekryterare, Personalchef, Personaladministratör, Jobbcoach, 

Utredare, Rehabiliteringsstrateg, Organisationsutvecklare, HR-specialist, 

Kandidatansvarig” (Beskrivning 2). 
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6. Diskussion 

Syftet med denna uppsats har varit att belysa hur personalvetarens yrkesidentitet konstrueras i 

beskrivningar av yrket och yrkesgruppen. Svaret på frågan har byggts upp genom en analys 

av konstruktionen av vad personalvetaren gör, konstruktionen av vem personalvetaren är och 

konstruktionen av vem personalvetaren representerar. Således anser jag att det inte finns 

något enkelt svar på min frågeställning, utan snarare ett antal olika delar och motsättningar 

som tillsammans tycks utgöra personalvetaridentiteten. Min analys pekar på ett antal områden 

där det skapas olika positioner för personalvetaren att förhålla sig till. Jag kommer i detta 

kapitel att lyfta fram de mest väsentliga delarna av analysen och anknyta dessa till både 

uppsatsens teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning.  

 

6.1 Olika kategorier av personalarbete 

I linje med Berglunds (2002) studie tyder min analys på att personalvetare som yrkesgrupp 

sammanlänkas med mjuka och mänskliga värden. Något som återkommer och som framträder 

som en kärna i konstruktionen av vad personalvetaren gör, är att personalarbete innebär att 

arbeta med människor. Samtidigt framträder en kategorisering av ett nytt och ett gammalt 

personalarbete. Här görs det nya personalarbetet till att inte bara handla om människor utan 

även om strategiska och ekonomiska aspekter. Åtskillnaden av olika typer av personalarbete 

anknyter till den splittring som Boglind, Hällstén och Thilander (2007) pekar på. Att arbeta 

med strategiskt personalarbete sammanlänkas med möjligheter för personalvetare att erhålla 

större inflytande genom att exempelvis sitta med i ledningsgrupper (Thilander, 2013). Dock 

finns behovet av traditionellt personalarbete kvar, exempelvis personaladministrativa 

uppgifter och således sker en uppdelning mellan olika typer av personalarbete (Boglind, 

Hällstén & Thilander, 2007). 

 

6.2 Personalvetare som en diffus yrkesgrupp 

Grosvenor & Lawn (2001) menar att konstruktionen av en yrkesidentitet blir en förenkling av 

verkligheten då den skapar förgivet tagna uppfattningar om en yrkesgrupp. Det intressanta i 

konstruktionen av personalvetares yrkesidentitet är att denna förenkling sällan skapas. Istället 

framställs personalvetare på så många olika sätt att det snarare blir oklart om det finns en 

sammanhållen yrkesgrupp med ett definierat arbetsområde. Med det diskursteoretiska 

perspektivet byggs kollektiva identiteter upp som en reducering av möjligheter. Grupper 
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konstrueras diskursivt genom att likheter inom gruppen lyfts fram. Därmed skapas gruppen i 

förhållande till ”den andre”, man vet vad man är genom att veta vad man inte är (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2012:51). Personalvetarens arbetsområde, det som personalvetaren gör, 

görs till ett område med få avgränsningar och stora variationer. Likheter inom gruppen 

hamnar i skymundan och istället lyfts olikheter inom gruppen fram. Snarare än att det skapas 

en sammanhållen bild, konstrueras ett yrke som inte enkelt kan förstås eller förklaras. Det 

görs omöjligt att svara förenklat på frågan om vad personalvetare gör då det finns så många 

olika svar. Därmed blir det inte heller möjligt att tydligt definiera vad personalvetare inte gör. 

Förståelsen av yrkesgruppen som just en grupp luckras således upp av konstruktionen av det 

varierande personalarbetet. 

 

Berger och Luckmann (2011) förklarar hur specialistkunskap bygger på en social 

kunskapsfördelning av vem som ska kunna vad. Då det konstrueras ett diffust arbetsområde 

för personalvetaren blir det också ”naturligt” att personalvetaren görs till en generalist snarare 

än en specialist. Bara genom ett definierat specialistområde och en typifiering av vem som 

arbetar med detta område kan specialisten göras möjligt (Berger & Luckmann, 2011:95). Om 

det inte finns en tydlig förståelse för vad personalvetaren kan och gör blir det också svårt att 

skapa ett avgränsat kunskapsområde för personalvetaren att vara expert på. 

 

6.3 Motsättningar i personalvetares identitetskonstruktion 

I analysen framträder hur ett antal motsättningar konstrueras i personalvetares yrkesidentitet. 

Motsättningarna finns främst i olika konstruktionerna av vad personalvetare kan och inte kan, 

vad personalarbetet innebär och vem personalvetaren representerar.  

 

Liksom i Berglunds (2002) avhandling framträder i min analys konstruktionen av en 

otillräcklig personalvetare. Berglund (2002) menar att personalvetaren delar 

verklighetskonstruktion med sina kritiker och därför accepteras bilden av att personalvetare 

inte kan exempelvis ekonomi som sann. Som en motstridig diskurs till personalvetaren som 

otillräcklig finns också en möjliggjord förståelse av att personalvetaren har en styrka i sitt 

förhållningssätt och i sitt breda kunskapsspektrum. I enlighet med Löfgren Martinssons 

(2008) diskussion om begreppet anställningsbarhet kan framställningen av personalvetarens 

styrkor och svagheter förklaras genom att se till olika förståelser av vad personalarbetet 

kräver. Att personalvetare ekvivaleras med ett helhetsperspektiv på människan kan ses som en 
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styrka om personalarbete handlar om just mänskliga aspekter. Om personalarbetet däremot 

handlar om ekonomiska och strategiska aspekter blir det naturligt att lyfta fram att 

personalvetaren inte har tillräckligt med ekonomiska kunskaper. Det skapas således två 

möjliga positioner för personalvetaren, som båda blir en del av identitetskonstruktionen.  

 

En annan motsättning är att det i yrkesbeskrivningarna konstrueras två möjliga positioner för 

personalvetaren att arbeta utifrån. Dels görs personalvetaren till en arbetsgivarrepresentant 

som arbetar utifrån vad som är bra för organisationen. Dels görs personalvetaren till en länk 

mellan arbetstagare och arbetsgivare som ska se till att båda sidors intressen tillvaratas. Båda 

positionerna förutsätter att det finns två sidor men bara en av konstruktionerna gör dessa 

perspektiv till motställda. Apesoa-Varano (2007) visar på en motsättning i sjuksköterskors 

yrkesidentitet, mellan att vara professionell och omvårdande. Problematiken i att vara 

antingen det ena eller det andra skapas utifrån rådande stereotyp om sjuksköterska som ett 

omvårdande kvinnligt lågstatusyrke. På så sätt görs det omöjligt att vara både professionell 

och ”kvinnligt omvårdande”. En motsatt konstruktion gör både omvårdande och professionell 

till naturliga element av sjuksköterskeidentiteten, således finns det inget ”antingen eller” utan 

ett ”både och”. Hos personalvetare kan en liknande perspektiv belysa motsättningen mellan 

arbetsgivar- och arbetstagarperspektiv, och olika förståelser för om dessa går att kombinera 

eller ej. 

 

6.4 Avslutande reflektioner 

Berger och Luckmann använder legitimering som begrepp för en process där kunskap och 

roller överförs från en generation till en annan. ”Legitimeringen talar inte bara om för 

individen varför han bör utföra en handling och inte en annan; den låter honom också få veta 

varför saker och ting är som de är” (Berger & Luckmann, 2011:113). Jag ser det som att 

yrkesbeskrivningarna utgör en del i den legitimeringsprocess som sker när 

personalvetarstudenter ska ut på arbetsmarknaden. Genom de olika konstruktioner som finns 

av personalvetaren och personalarbetet möjliggörs också sätt att vara samt sätt att förstå sig 

själv och den yrkesgrupp man tillhör.  De olika motsättningarna och positionerna blir således 

en del av personalvetarens verklighet. Det kan därför vara relevant att se dem som just 

skapade av sociala processer och diskursiva konstruktioner, snarare än som ”sanning”. 
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6.5 Implikationer för vidare forskning 

Både Berglund (2002) samt Ross och Stanley (1996) hävdar att en del av personalvetaryrkets 

problematik med erkännande och status kan förstås utifrån att det sammanlänkas med 

traditionellt mjuka och ”kvinnliga” egenskaper. I min analys konstrueras personalvetaren som 

den som ”kan människor”. Ross och Stanley menar att det var just faktumet att 

personalvetaryrket sammanlänkades med god människokännedom, som gjorde att det började 

anses passa bättre för kvinnor (Ross & Stanley, 1996). I yrkesbeskrivningarna görs 

personalvetare tydligt till ett kvinnodominerat yrke. Varför det är så eller eventuell 

problematik med yrkesgruppens könsfördelning lämnas utanför texten. Jag anser därför att det 

hade varit värdefullt att närmare undersöka konstruktionen av personalvetares yrkesidentitet 

utifrån ett genusteoretiskt perspektiv. 

 

6.6 Begränsningar 

I ljuset av min analys och diskussion kring denna anser jag det relevant att säga något om 

studiens begränsningar. Självfallet har de val jag gjort i designen av studien också medfört 

konsekvenser. Ett flertal av dessa diskuteras i metodkapitlet under rubriken metodologiska 

överväganden.  

 

Som exempel hade andra typer av metoder och andra typer av material säkerligen gett andra 

perspektiv på personalvetarens yrkesidentitet. Då mina yrkesbeskrivningar har hämtats från 

olika kontexter och har olika typer av organisationer som avsändare, är det kanske inte helt 

förvånande att det framträder motsättningar och en diffus bild av yrkesgruppen. Dock anser 

jag att en belysning av just dessa stundtals motsatta positioner och förståelser, kan bidra till att 

synliggöra strukturer som begränsar och formar personalvetares yrkesidentitet. Analysen kan 

också ses som ett sätt att väcka frågor och att lyfta fram de områden där det tycks finnas 

motsättningar i personalvetaridentiteten.  

 

 

 

  



 

 48 

7. Källförteckning 

Akademikerförbundet SSR (2013). Personalvetare. 

https://www.akademssr.se/getfile/677/Personalvetare.pdf (hämtad 2014-11-01). 

 

Apesoa-Varano, E. (2007). Educated Caring: The Emergence of Professional Identity Among 

Nurses. Qual Sociol, 30, s. 249–274. 

 

Bacchi, C. (2009). Analysing policy: What´s the problem represented to be? Australien: 

Pearsons. 

 

Berger, Peter L. & Luckmann, T. (2011).  Kunskapssociologi: hur individen uppfattar och 

formar sin sociala verklighet. 3. uppl. Stockholm: Wahlström & Widstrand. 

 

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

erkännande och status. Stockholm: Handelshögskolan. 

 

Bergström, G. Boréus, K (red.) (2012). Textens mening och makt: metodbok i 

samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys. 3. uppl. Lund: Studentlitteratur. 

 

Börjesson, M. (2003). Diskurser och konstruktioner: en sorts metodbok. Lund: 

Studentlitteratur AB. 

 

Damm, M. & Tengblad, S. (2000). ”Personalarbetets omvandlingar i Sverige – ett historiskt 

perspektiv”, I Bergström, O. och Sandhoff,  . (red) Handla med människor – perspektiv på 

Human Resource Management, s. 27- 51. Lund: Academica Adacta AB. 

 

Dickson, N. (2014). Många inriktningar i populär utbildning. Personal & Ledarskap, 1, s. 28. 

 

Foucault, M. (1971/1993). Diskursens ordning: installationsföreläsning vid Coll ge de 

France den 2 december 19 0 . Stockholm: B. Östlings bokförl. Symposion. 

 

Granberg, O. (2011). PAOU – Personaladministration, HRM och organisationsutveckling. 

Stockholm: Bokförlaget Natur & Kultur. 

 

Grosvenor, I. & Lawn, M. (2001). ‘This is who we are and this is what we do’: teacher 

identity and teacher work in mid-twentieth century english educational discourse. Pedagogy, 

Culture & Society, 9:3, s. 355-370. 

 

Hellspong, L. (2001). Metoder för brukstextanalys. Lund: Studentlitteratur AB. 

 

Holmes, J. (2005). Storytelling at work: a complex discursive resource for integrating 

personal, professional and social identities. Discourse Studies, 7 (6), s. 671-700. 

 

Holmqvist, M. (2013). Mixen passar Agnes. Akademikern. 

http://www.akademikern.se/text/hr-folket-tar-plats (hämtad 2014-11-01). 

 

Hällstén, F., Boglind, A. & Thilander, P. (2007). HR Transformation – empiri och teori som 

bas för fördjupad forskning om det förändrade personalarbetet. Göteborgs Universitet: 

Handelshögskolan. 

https://www.akademssr.se/getfile/677/Personalvetare.pdf


 

 49 

 

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

universitet och högskolor. Högskoleverkets rapportserie 2004:28 R.  

Johansson, A. (2012). Narrativ teori och metod. Lund: Studentlitteratur AB. 

 

Laclau, E. & Mouffe, C. (1985).  Hegemony and socialist strategy: towards a radical 

democratic politics. London: Verso. 

 

Leonard, P. (2003). ’Playing’ doctors and nurses? Competing discourses of gender, power and 
identity in the British National Health Service. The Sociological Review. s. 218-237. 

 

Lingard, L., Garwood, K., Schryer, C.F. & Spafford, M.M. (2003). A certain art of 

uncertainty: case presentation and the development of professional identity. Social Science & 

Medicine, 56, s. 603-616. 

 

Löfgren  artinsson,  . (200 ). Högre utbildning och arbete med personal- och 

arbetslivsfrågor – om professionalisering och utveckling av anställningsbarhet. Lunds 

universitet: Pedagogiska institutionen. 

 

Manley, Joan E. & Roos, Patricia A. (1996). Staffing personnel: Feminization and change in 

Human Resource Management. Sociological Focus, 29 (3), s. 245-261. 

 

Nandorf, T. (2012). Här är nya drömjobbet. Dagens Nyheter, 26 januari 

http://www.dn.se/ekonomi/jobb-karriar/har-ar-nya-dromjobbet/ (hämtad 2014-11-01). 

 

Thilander, P. (2013). Personalarbete och HR-transformation – om samspel och relationer 

mellan linjechefer och HR-medarbetare. Göteborgs Universitet: Handelshögskolan.  

 

Ulfsdotter Eriksson, Y. (2006). Yrke, Status & Genus: En sociologisk studie om yrken på en 

segregerad arbetsmarknad. Göteborgs Universitet: Sociologiska institutionen. 

 

Ulfsdotter Eriksson, Y. (2013). Personalvetenskap – som förhållningssätt. Stockholm: Liber 

AB. 

 

Vetenskapsrådet (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet 

Wetherell, M., Taylor, M. & Yates, S. (2001). Discourse as data: a guide for analysis. 

London: Sage Publications Ltd. 

 

Winther Jørgensen, M. & Phillips, L. (2012). Diskursanalys som teori och metod. Lund: 

Studentlitteratur AB. 

 

Åmossa, K. (2004). Du är NK! Konstruktioner av yrkesidentiteter på varuhuset NK ur ett 

genus- och klassperspektiv. Stockholms Universitet: Ekonomisk-historiska institutionen.  

  

http://www.dn.se/ekonomi/jobb-karriar/har-ar-nya-dromjobbet/


 

 50 

Bilaga 1 Material: Yrkesbeskrivningar 

 

Beskrivning 1 
Arbetsförmedlingen (2012). Personalspecialist. http://www.arbetsformedlingen.se/For-

arbetssokande/Yrke-och-framtid/Yrken-A-

O.html?url=1119789672%2FYrken%2FYrkesBeskrivning.aspx%3FiYrkeId%3D295&sv.url=

12.78280711d502730c1800072 (hämtad 2014-11-01). 

 

Beskrivning 2 
Akademikerförbundet SSR (2013). Personalvetare. 

https://www.akademssr.se/getfile/677/Personalvetare.pdf (hämtad 2014-11-01). 

 

Beskrivning 3 
Arbetsgivarverket (2009). 47: Personalarbete. BESTA: Befattningsgruppering för statistik, s. 

108-110. http://www.arbetsgivarverket.se/upload/Avtal-Skrifter/Skrifter/BESTAwebb.pdf 

(hämtad 2014-11-01). 

 

Beskrivning 4 
Dickson, N. (2014). Större tryck på omvärldsbevakning. Personal & Ledarskap, 1, s. 32-33. 

 

Beskrivning 5 
Dickson, N. (2014). Mannen bakom p-programmet. Personal & Ledarskap, 1, s. 38-39. 

 

Beskrivning 6 
Personalvetares Riksförbund (2014). Personalvetaren. http://www.p-riks.se/personalvetare/ 

(hämtad 2014-11-01). 

 

Beskrivning 7 
Jusek (2010). Personalvetare – utbildning, arbete och lön. 

http://www.jusek.se/Documents/Personalvetare%204B.pdf (hämtad 2014-11-01) 

 

Beskrivning 8 
Högskolan i Gävle (2014). Personal- och arbetslivsprogrammet. 
http://www.hig.se/Ext/Sv/Utbildning/Hitta-

utbildning/Program/Programsidor/Grundniva/Personal--och-arbetslivsprogrammet-180-

hp/Programbeskrivning.html (hämtad 2014-11-01). 

 

Beskrivning 9 
Umeå Universitet (2014). Personalvetarprogrammet, 180 hp. 

http://www.umu.se/utbildning/program-kurser/program/?code=SGPER (hämtad 2014-11-01) 

http://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande/Yrke-och-framtid/Yrken-A-O.html?url=1119789672%2FYrken%2FYrkesBeskrivning.aspx%3FiYrkeId%3D295&sv.url=12.78280711d502730c1800072
http://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande/Yrke-och-framtid/Yrken-A-O.html?url=1119789672%2FYrken%2FYrkesBeskrivning.aspx%3FiYrkeId%3D295&sv.url=12.78280711d502730c1800072
http://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande/Yrke-och-framtid/Yrken-A-O.html?url=1119789672%2FYrken%2FYrkesBeskrivning.aspx%3FiYrkeId%3D295&sv.url=12.78280711d502730c1800072
http://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande/Yrke-och-framtid/Yrken-A-O.html?url=1119789672%2FYrken%2FYrkesBeskrivning.aspx%3FiYrkeId%3D295&sv.url=12.78280711d502730c1800072
https://www.akademssr.se/getfile/677/Personalvetare.pdf
http://www.arbetsgivarverket.se/upload/Avtal-Skrifter/Skrifter/BESTAwebb.pdf
http://www.p-riks.se/personalvetare/
http://www.jusek.se/Documents/Personalvetare%204B.pdf
http://www.hig.se/Ext/Sv/Utbildning/Hitta-utbildning/Program/Programsidor/Grundniva/Personal--och-arbetslivsprogrammet-180-hp/Programbeskrivning.html
http://www.hig.se/Ext/Sv/Utbildning/Hitta-utbildning/Program/Programsidor/Grundniva/Personal--och-arbetslivsprogrammet-180-hp/Programbeskrivning.html
http://www.hig.se/Ext/Sv/Utbildning/Hitta-utbildning/Program/Programsidor/Grundniva/Personal--och-arbetslivsprogrammet-180-hp/Programbeskrivning.html
http://www.umu.se/utbildning/program-kurser/program/?code=SGPER

