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Abstrakt  

Syftet med den här studien har varit att kartlägga hur tiden efter examen för 

personalvetaralumner från Umeå universitet har sett ut. För att besvara vårt syfte ställde vi 

oss frågor kring utbildningens genererade kunskaper och färdigheter, alumnernas 

upplevelse av deras anställningsbarhet och hur arbetssituationen ser ut idag. Inspirerade av 

Thomas Brunkerts ”Personalvetarlumnen mitt i matchningsmatchen” utfördes en i princip 

likadant utformad enkätundersökning för att göra jämförelser över tid, men med en 

differentiering genom semistrukturerade intervjuer. På så vis kunde vi utöver 

kartläggningen av den breda massans åsikter också beskriva enskilda upplevelser. Enkäten 

skickades ut till cirka 160 alumner vilket renderade i 69 respondenter, varpå vi slumpade ut 

fem av dessa för intervju. Resultatet visade på att alumnerna har ett väldigt brett register av 

titlar och kompetenser. De beskriver sin anställningsbarhet som god och 

arbetsmarknadssituationen ses som gynnsam. Viktigast med utbildningen i retrospektiv var 

de praktiska inslagen i form av arbetslivsförankrade delar såväl som praktikperioden.  

I jämförelse med Brunkerts studie från 2010 kan vi konstatera att den här studiens alumner 

i regel har högre löner, könsfördelningen har ytterligare differentierats och 

arbetslivserfarenheten innan studier är längre. I övrigt har våra respektive respondenter 

relativt lika befattningar och arbetsuppgifter.  
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1 Inledning 

Arbetslivet i allmänhet och HR-området i synnerhet är under ständig förändring. Detta 

ställer krav på utbildningarna att ligga ajour med utvecklingen för att matcha arbetslivets 

behov. Ett sätt att göra det på är att undersöka hur nyligen examinerade alumner upplever 

matchningen mellan utbildning och arbetsliv. År 2010 genomförde Thomas Brunkert en 

alumnundersökning på uppdrag av personalvetarprogrammet i Umeå, och så här åtta år 

senare anser både vi och pedagogiska institutionen att det är dags att göra en uppföljning.  

Studier på personalvetaralumners uppfattningar kring relevansen på genomförd utbildning 

kontra matchningen mot yrkeslivet har som sagt gjorts förr. Dessa har präglats och kommer 

förmodligen så också alltid att präglas av kontext och tidsanda. En central faktor som 

påverkar tidsandan är konjunktur. Jämför vi med när Brunkert skrev sin uppsats 2010 så led 

till exempel den svenska arbetsmarknaden då fortfarande av sviterna från finanskrisen 2008 

och vi hade en generell arbetslöshet om 8,6 procent, att jämföra med dagens 6,7 procent 

(SCB, u.å.). Räknat på ett invånarantal kring 10 miljoner svenskar (SCB, 2018) så blir det 

en ökning om cirka 190 000 arbetstagare, varpå ett incitament för att ta pulsen på nytt 

existerar.  

En annan faktor kopplad till kontext och tidsanda är frågan om HR-funktionens och 

personalvetarens roll. HR utvecklas både som svar på förändrade krav i organisationerna 

och som reaktion på olika trender och idéer inom HR- och managementlitteratur. I samma 

stund som du läser detta fortsätter utvecklingen. På längre sikt ser vi en förskjutning från 

industridominerad produktion till en mer tjänstedominerad. I samband med detta så både 

ökar och förändras kraven på oss HR-arbetare då arbetsmarknaden blir allt mer 

kunskapsintensiv och ställer krav på ”livslångt lärande”. Enligt Ulrich och Brockbank 

(2007) så går HR-arbetet mer och mer i en strategisk riktning, med fokus på värdeskapande 

och sammanslagningar av vissa funktioner i form av Shared Services, något som även 

bekräftas av den så kallade CRANET-undersökningen från 2014.  

För att ytterligare avgränsa studiens omfattning har vi valt att inrikta oss på Umeå 

universitet, där personalvetarprogrammet funnits sedan 1983 men i sin nuvarande form 

sedan 1993. Det ligger givetvis i institutionens och programrådets intresse att utbildningen 

matchar och förbereder studenterna för arbetslivets kommande utmaningar. Med denna 

studie vill vi bidra till att kunskapen om matchningen mellan personalvetarprogrammet och 

personalvetares arbetsliv uppdateras och fördjupas. 
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2 Syfte och frågeställningar 

Denna studie har som huvudsakligt syfte att kartlägga personalvetaralumners arbetssituation 

efter examen från Umeå universitet och deras upplevelser av vilka förutsättningar 

utbildningen gett för att bemästra densamma: 

• Vilka kunskaper och färdigheter från utbildningen har varit mest avgörande för den 

karriär de är inne på och dit de vill? 

• Hur upplever de sin anställningsbarhet? 

• Hur ser personalvetaralumnernas arbetssituation ut och vilka roller är aktuella idag? 
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3 Bakgrund 

3.1 Personalarbete ur ett historiskt perspektiv  

I början av 1900-talet hade det industriella samhället slagit rot och kom gradvis att ersätta 

jordbrukssamhället. Granberg (2011) beskriver hur samhällen som tidigare byggt på att var 

man framskaffade egen mat från jord till bord omvandlades till kapitalistiska 

arbetskraftsslukande samhällen. I samband med att verkstäderna i USA växte sig större och 

starkare skapades en ökad efterfrågan på förmän, dåtidens arbetsledare. Förmännen var inte 

insatta i det rent tekniska, utan var satta på plats för att övervaka de anställda i produktionen. 

Med fler anställda utan en direkt inverkan i produktionen ökade personalkostnaderna 

oproportionerligt gentemot intäkterna. Under detta tidevarv var uppföljning av kostnader 

kontra prestationer knapphändigt utvecklat inom industrin, varpå företagsledare hade svårt 

att sätta fingret på problematiken. Lönesättning genom ackord testades, men eftersom 

kunskapen kring arbetet inte fanns hos ledningen kunde arbetarna hålla en arbetstakt de 

ansåg skälig med hänsyn till ersättningen. En ökad produktionstakt skulle helt enkelt inte 

öka deras lön. Enligt Sandkull och Johansson (2000) förekom systematisk ”maskning” 

bland arbetarna. Detta var något som förmannen Frederick W. Taylor (1856–1915) 

genomskådade och bestämde sig för att göra något åt. Mannen ovan som gett namn till 

Taylorismen är välkänd inom studier för personal- och arbetsliv. Sandkull och Johansson 

(2000) skriver att hans tankar kring ”Scientific Management” kom att förändra sättet man 

såg på hela arbetsprocessen. Från att arbetarna tilläts skjuta från höften och följa gamla 

vanor till att varje liten bit av produktionen detaljstuderades och hamnade under 

rationaliseringsgranskningar. I början av 1910-talet formulerade han sin avhandling 

Principles of Scientific Management som påvisade vikten av hur en detaljerad förståelse för 

arbetet kunde innebära affärsvinster, hur arbetsprocessen kunde rutinbaseras för att bli 

mindre beroende av en enskild arbetstagare och hur man via rationella urvalsmetoder kunde 

sätta rätt människa på dess rätta plats – och så var bollen i rullning. Tankarna kring ett mer 

vetenskapligt synsätt på industriell verksamhet spred sig snabbt och taylorismen banade i 

sin tur väg för Fordismen, en förädlad tolkning av Taylors tankar anpassade efter det 

löpande bandets rationaliseringsfördelar (Souza, 1998). Med kontinuerlig förflyttning av 

produktionen i verkstaden kunde arbetsuppgifter konstant tillskrivas en arbetare, istället för 

att hen skulle stämpla in på morgonen och själv välja vilka uppgifter som skulle utföras 

under dagen. Dessutom byggde konceptet på masskonsumtion, vilket innebar att arbetarnas 

lojalitet köptes för höga löner så att även de kunde bidra till konsumtionen då antalet 

produkter som producerades ökade markant (Blomé, 2010). Resultaten talade sitt tydliga 
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språk – produktionstiden reducerades kraftigt med stora affärsvinster som följd. Men som 

så ofta förr blev den enes död den andres bröd. I detta fall kunde produktionen i Ford-

fabriken opereras av betydligt färre människor, vilket ledde till ett överflöd av arbetskraft 

(Institute of Education of the University of London, 1998). 

Reaktionerna lät inte vänta på sig. Arbetare anställda hos Ford och liknande organisationer 

sökte sig till arbetsgivare med en mjukare människosyn, där man såg ett värde i människan 

som var större än dess förmåga att på kortast möjliga tid skruva dit en mutter. Tappet av 

arbetskraft från Taylor-inspirerade organisationer blev enligt oss den humana 

personalpolitikens motsvarighet till skotten i Sarajevo. Anfört av Harvardforskaren Elton 

Mayo började man undersöka såväl fysiologiska som psykologiska faktorer som kunde 

påverka arbetsproduktiviteten inom industrin. Resultatet visade att arbetsmoral och 

produktivitet inte var lika knutet till arbetsplatsens materiella förhållanden som man tidigare 

antagit. Den viktigaste faktorn visade sig istället vara de anställdas bekräftelsebehov och 

känslan av tillhörighet. Mayo dokumenterade sin empiri och skulle efter sin död bli erkänd 

som upphovsmannen till Human Relations-rörelsen (Sandkull & Johansson, 2000). 

Ett illustrativt sätt att särskilja Taylor från Mayo är McGregors så kallade X & Y-modell. 

Denna modell skiljer ut två olika synsätt på vilken typ av ledning och styrning som är mest 

effektiv för att maximera motivationen hos en arbetstagare (Lindkvist et al. 2014). X-

modellen, som spelar mer efter Taylors melodi, utgår från antagandet att människan måste 

kontrolleras, styras, tvingas och till viss mån hotas med straff för att saker och ting ska bli 

gjorda. Människan vill inte ta eget ansvar, utan måste från ledningshåll förses med distinkta 

instruktioner och noggrann bevakning för att producera. Arbetaren drivs alltså av yttre 

motivationsfaktorer. Detta tankesätt klingar bekant med Taylors vilja att rutinbasera 

arbetsuppgifter och viljan att ställa krav på uppslutning från arbetare. Hans syn på den 

arbetande människan var cynisk, men inte utan en förförståelse för hur hon fungerar. Han 

insåg att människan alltid kommer vilja få maximal utdelning på utförd prestation, varpå 

hans filosofi också kretsade kring att få arbetarna att se de ekonomiska fördelarna med 

Scientific Management genom att låta lönen vara beroende av insats (Sandkull & Johansson, 

2000). Även i detta mer humanistiska tankesätt kan man se kopplingar till Teori X, i den 

mån att människor endast arbetar hårt om de blir tvungna. 

I motsats till ovan ställer McGregor Teori Y. Den baseras på antagandet att människan är 

ambitiös av naturen, att hon gladeligen tar ansvar över sitt arbete, inte är i behov av styrning 

och drivs av att prestera väl. (Lindkvist et al. 2014) Här ligger ledarens roll i att skapa en 

arbetsmiljö som möjliggör att människor kan uppnå maximal prestation. Enligt Teori-Y 
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drivs människan alltså av inre motivationsfaktorer, vilket klingar väl med Mayos tankar på 

att en arbetare motiveras av bekräftelsebehov och tillhörighet i motsats till materiella ting. 

3.2 HR och dess intåg i Sverige 

Damm & Tengblad (2000) delar in personalarbetets utvecklingslinjer i tre huvudsakliga 

epoker under 1900-talet. Från 1920-talet fram till andra världskrigets slut talades det om 

den personalsociala eran, där samhället var uppdragsgivare för personalarbete. Sveriges 

traditionsstarka välfärdsgrund såg till att arbetsgivare skulle ge sina anställda stöd i frågor 

om hygien, tak över huvudet, bildning och hjälpkassor. Inspirerat av engelska 

socialsekreterare började Kerstin Hesselgren (1872–1962) övertyga den sittande svenska 

regeringen om en yrkesinspektion för kvinnor och en tillhörande utbildning för att axla det 

ansvar som följde med yrket. Inspektionen skulle se till att arbetsförhållanden inom 

kvinnodominerande yrken, så som sy-fabriker och tvättinrättningar hölls under uppsyn. 

Hesselgren utsågs till den första yrkesinspektören och satte på så sätt själv standarden kring 

arbetets inriktning och avgränsning. När hon under 1910-talet bedrev inspektioner runt om 

i landet blev avsaknaden av socialt arbete inom industrierna uppenbar. Damm och Tengblad 

(2000) beskriver hur Hasselgren lyckades övertyga direktören för Tobaksbolaget att frågan 

skulle drivas i deras fabriker, varpå han anställde Sveriges första personalkonsulent. Denne 

blev länken mellan yrkesinspektionen och industrin, en funktion som samhället tidigare 

saknat. Författarna ovan menar att insatsen ter sig som framgångsrikt beryktad då man i 

slutet av 1920-talet kartlade svenska personalkonsulenter och kunde med glädje konstatera 

att de fanns etablerade på 24 av de större svenska industriföretagen. Eftersom kunskapen 

kring personalvetaryrket var knapphändig bildades ett forum för erfarenhetsutbyten och 

utbildningar. Granberg (2011) beskriver hur socialarbetare inom Industri och Affärsvärld, 

förkortat SAIA, ställde sig i arbetarnas ringhörna och förde en kamp mot industriernas 

rationaliseringsförsök. Argumenten för ekonomiska inbesparingar tog inte hänsyn till mjuka 

värden enligt SAIA. Enligt Damm och Tengblad (2000) var ord som samarbete och 

samförstånd centrala för socialarbetarna inom SAIA och deras humanistiska budskap 

fungerade som motvikt till de tekniska rationaliseringsidéer som präglade arbetsmarknadens 

debattklimat under denna era.  

I och med att personalkonsulenterna var en helt ny funktion inom den klassiska 

organisationsstrukturen medförde rollen en del barnsjukdomar. Problemen verkade i mångt 

och mycket bero på en diskrepans mellan förväntningarna från samhället vid instiftandet av 

personalkonsulenter och företagens vardagliga verklighet. Konsulenterna hade i regel ett 

tankesätt som skulle kunna jämföras med dagens fackliga verksamhet, med ett stort fokus 
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på de anställdas arbetsförhållanden och mindre hänsyn till företagsledningen. För att rollen 

skulle överleva krävdes därför förändringar mot en mer affärsinriktad verksamhet och en 

nedtoning av de mjuka värdena (Damm & Tengblad, 2000). 

Det leder historien in på nästa epok, som kom att kallas den personaladministrativa eran 

(1950–1980). Nu skulle personalfrågorna komma att få en tydligare roll, men framförallt 

fick dess budbärare en starkare profession och identitet. Här kliver företagen och 

industrierna fram som uppdragsgivare för personalarbetet, där rollen får en mer 

administrativ inriktning. Som ett kompletterande element till konsulenterna skapades därför 

personaladministratören. Denna roll tog över många av de arbetsuppgifter som tidigare 

tillskrivits linjechefer, exempelvis rekrytering och kompetensutveckling. Till följd 

upprättades enskilda personalavdelningar med tillhörande personalchef (Damm & 

Tengblad, 2000). Lagar inom arbetsrätt och arbetsmiljö får inflytande i personalarbetet 

(Damm, 1993), psykologiska tester ser dagens ljus i urvalsprocesser och vi ser svensk 

historias första utbildning direkt inriktad mot personal- och arbetslivsfrågor, P-linjen, som 

inrättas på tio orter år 1983.  Från att ha startat som en samhällsstyrd institution med 

ändamålet att bromsa industriernas rationaliseringskrav med en mer human människosyn 

hade professionen nu rättat in sig i ledet och insett förtjänsten i att anta en mer affärsnära 

roll (Damm & Tengblad, 2000). 

Slutligen når vi den epok som författarna kallar för HRM-eran. Den sträcker sig från 1980 

och framåt, där en förskjutning har skett av personalvetare och dess uppdragsgivare. Från 

att ha sprungit ärenden i såväl samhällets som industriernas tjänst hamnade nu 

personalvetaren närmare en chefsstödjande funktion, en naturlig följd av den kritik som 

under 80-talet riktades mot allt för byråkratiska och stela organisationer. Det ledde till att 

verksamheterna började decentraliseras och fler led i hierarkin delegerades ansvar, ett 

ansvar som också kom att innefatta personalfrågor (Hällsten & Tengblad, 2002). Den nya 

strukturen skulle kunna liknas vid en affärsrelation där personalvetarna blev chefernas 

”leverantörer” av varor och tjänster som skulle förses till olika avdelningar i organisationen, 

personalvetarens ”kunder” (Larsson & Persson, 2002). I samklang med den omfångsrikare 

roll som personalvetare började anamma under 1980-talet slog också begreppet Human 

Resource Management igenom på bred front. För att inte fastna i det fack som kritiker 

antydde var för mjukt och icke inkomstdrivande gick förgrundsfigurerna för 

personalvetarprofessionen under parollen ”Offensiv PA”. Personalfunktionen på svenska 

företag skulle kunna hantera ekonomiska frågor och ha insyn i produktionens teknikaliteter 

för att ytterligare stärka den strategiska roll i organisationer som kritiker tidigare antytt att 
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de saknat. På så vis kunde personalvetarprofessionen ytterligare stärka sin roll och därav 

göra varje modern organisation mer beroende av dess kompetens. (Damm & Tengblad, 

2000). 

Men det går fort i hockey. När finanskrisen slog till mot Sverige i början av 1990-talet 

gjorde svenska företag allt som gick för att slimma sina organisationsstrukturer och HR 

funktionens existens var tacksam att ifrågasätta. Personalfrågor kunde delegeras ännu ett 

led ut till linjechefer, rekrytering av arbetskraft kunde utan större problem outsourcas och 

de kvarvarande personalspecialisterna fick ta ytterligare ett steg in i en stödjande roll och 

arbeta mer rådgivande med övriga stabsfunktioner. En mer cynisk och hård HRM blev då 

tvungen att växa fram och fick ta ännu fler kliv från de tankegångar som låg till ursprunglig 

grund för födelsen av HR (Damm & Tengblad, 2000). 

Granberg (2011) beskriver i samma anda hur 1990-talets hårda syn på HRM blev 

fördelaktigt för HR:s existensberättigande, då det innebar en stor arbetsbörda och mer 

inflytande. Den mjuka synen på HRM fick istället sättas på sparlåga. 

Från slutet av 1990-talet har HR fortsatt att utvecklats, och som en förlängning av redan 

myntade begrepp har Human Resource Development (HRD) tillkommit. Det handlar kort 

och gott om hur medarbetare, chefer och organisation ska kunna utvecklas. Det är med andra 

ord en förlängning av de klassiska HR-frågorna som ofta berör hur man ska få medarbetare 

att trivas och vara produktiva (Nilsson et al., 2011). Att HRD tillkommit kan till viss del 

förklaras med den bristfälliga kunskapen om och kring överföringen mellan teori och 

praktik. Givetvis berör HRD många olika delar och processer, där vanligt förekommande 

aktiviteter i svenskt arbetsliv handlar om lärande, kompetensutveckling, förändringsarbete, 

interaktiv forskning och så vidare (Nilsson et al., 2011). Författarna ovan använder HRD 

som samlingsbeteckning för aktiviteter och processer som syftar till att utveckla mänskliga 

resurser i en arbetslivsorganisatorisk kontext. 

Under 2010-talet har diskussionen kring HR skiftat fokus till att professionen måste bli ännu 

mer affärsorienterad. Ulrich & Brockbank (2007) pratar i sin bok Värdeskapande HR om 

att personalfunktionen måste vidga sina vyer för vart värde ska skapas. Den klassiska 

liknelsen med att HR ska fungera som spindeln i nätet gentemot medarbetare och chefer 

anses inte tillräcklig ifall funktionen ska kunna evalvera in i nästa tidsålder, utan 

spindelnätet måste även kunna förse värde till investerare och kunder. För att detta ska 

kunna ske krävs ett antal förutsättningar. HR måste vara införstådda i externa 

affärsrealiteter, utforma sina egna processer i linje med organisationens affärsmål, inneha 

kunskaper för att kunna sammankoppla sin egen verksamhet med sina intressenter och vara 
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väl medveten om att HR-arbetet kan skapa konkurrensfördelar genom personal i toppklass 

(Ulrich & Dulebohn, 2015). Rätt och slätt ska HR genom alla sina processer bidra minst 

lika mycket till affärsmålen som övriga organisatoriska funktioner.  

Forskning kring HR och dess utveckling sker idag på bred front. De mest framträdande 

publikationerna inom detta område är CRANET-undersökningarna som under 2000-talet 

genomförts med jämna mellanrum. Enligt den senaste undersökningen har personalchefer 

en stadigt hög närvaro i svenska organisationers ledningsgrupper. För att sätta det i ett 

internationellt perspektiv ligger vi i framkant bland länderna inom EU, där den svenska 

siffran har pendlat mellan 87–90 procent de senaste 10 åren. Två tredjedelar av Svenska 

HR-avdelningar medverkar genom hela processen i utvecklingen av affärsstrategier och 

fyra av fem svenska organisationer har en skriven HR-strategi (CRANET, 2017) I takt med 

att samhällen utvecklas ter det sig som att HR gör detsamma, inte bara vad gäller framsteg 

utan även genom polarisering. Många skulle nog hävda att HR tar sitt avstamp i Mayos 

mjuka värden och McGregors teori Y, då dagens samtal kring HR i mångt och mycket 

springer ur den kunskapsintensiva tjänsteekonomin som skriker efter högutbildade 

medarbetare. Samtidigt så har vi alltid haft, och kommer alltid ha, låglönesektorer. 

Ulfsdotter Eriksson och Flisbäck (2011) talar om att diskursen kan missa den store andelen 

lågstatusyrken där verksamheterna ofta har sin utgång i McGregors teori X snarare än Y. 

Tänk på din närmsta hamburgar-restaurang till exempel. Maten du beställer ska givetvis 

smaka gott, men det ska framförallt gå fort och effektivt. Gud nåde den som tillagat din 

hamburgare som trots (o)tydliga instruktioner glömde att ta bort saltgurkan. Ansvaret ligger 

på de anställda i kassan och köket, men de är strängt övervakade av en arbetsledare som ser 

till att de rutinbaserade arbetsuppgifterna sköts på mer eller mindre löpande band. 

Snabbmatsindustrin får i det här fallet klä skott för en diskussion som sprungit förbi sin egen 

skugga. Givetvis är det positivt att HR tagit enorma steg framåt och idag täcker in ett 

strategiskt värdeskapande organisationsarbete såväl som employer branding. Men det är 

icke att förglömma de företag med HR-avdelningar som arbetar väldigt kortsiktigt och 

utifrån ett snävt ekonomiskt perspektiv. I dessa verksamheter är knappast medarbetarens 

kompetensutveckling den viktigaste prioriteringen. 

Att börja jämföra dagens strategiska, affärsnära och högutbildade HR-avdelningar med 

Kerstin Hasselgrens försök till en tryggare arbetsmiljö för kvinnor inom textilindustrin blir 

lika mycket orättvis som rättvis. Professionens identitet, dess arbetsuppgifter och 

organisatoriska ställning har utvecklats enormt mycket, men grundtanken är och förblir 

densamma. Vi är beredda att hålla med Ulfsdotter Eriksson (2013) när hon skriver att 
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personalens välbefinnande och dess utveckling är en organisations enskilt mest avgörande 

faktor för framgång. 

3.3 Personalvetarutbildningen 

Det fanns personalkonsulenter redan före 1950 som vid tiden, om de hade utbildning, läst 

social linje eller förvaltningslinje. Att utbilda personalarbete tog fart under 1950-talet när 

behovet ökade och arbetsuppgifterna gick från att handla om personalvård till 

administration. Det var Svenska Arbetsgivareföreningen som tillhandahöll kurser och 

utbildning i personaladministration från och med 1953 (Damm, 1993). 

Även om det fram till 1970 återfanns en viss ambivalens i vilken riktning personalarbete 

och således även utbildningen skulle ta så anses det vara första steget till att kunna urskilja 

ett yrke och profession (Damm, 1993; Löfgren Martinsson, 2008). Under 1970-talet kom 

en kunskapsförstärkning kring personalarbete, främst från olika typer av 

universitetsutbildningar, men också nya läroböcker. Det var inrättandet av den 

beteendevetenskapliga linjen som låg till grund för denna utveckling, med psykologisk, 

pedagogisk och sociologisk inriktning som dominanta intressenter. Damm (1993) slår också 

fast att det fortfarande var oerhört sällsynt med personalarbetare i ledningsgrupper, det 

skulle dröja fram till slutet av 80-talet innan antalet ökade. Detta var en följd av att 

utbildningen, och således även personalarbetarna, börjat anpassa sig till ett affärsidésynsätt 

och börjat prata i termer om personalidé och personalstrategi. 

3.4 Personalvetarprogrammet i Umeå 

En annan viktig ingrediens i skapandet av den nya personalarbetaren avser bildandet av 

linjen för personal- och arbetslivsfrågor. Umeå universitet var ett av tio lärosäten som 

startade 1983, där tanken var att linjen för personal- och arbetslivsfrågor (P-linjen) skulle 

generera kunskaper som kunde användas på hela arbetsmarknaden och dess särskilda lagar. 

Anledningen till att en centralt styrd och sammanhållen utbildning startades var främst för 

att kunna jämföra universiteten emellan, ge studenterna möjlighet att byta studieort och att 

man ansåg det tidigare utbudet som alltför svåröverskådligt (Högskoleverket, 2004). 

Utbildningen omfattade där och då 140 poäng varav 80 poäng bestod av ett basblock med 

beteendevetenskapliga ämnen samt juridik och ekonomi. Resterande 60 poäng utgjordes av 

fördjupningsstudier inom personal- och utredningsarbete (Damm, 1993).  

Redan några år senare, 1988, påbörjades dock en avvecklingsprocess av P-linjen och 1993 

startade programmet för personal- och arbetslivsfrågor (P-programmet) vid Umeå 

universitet. Stora delar av utbildningsinnehållet behölls dock och hela basblocket om 80 
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poäng togs med. Något som särskiljer Umeå universitet från många andra är att de redan då, 

och fortfarande idag, har ett antagningskrav om ett års arbetslivserfarenhet. Utbildningen 

innehåller dessutom en praktikperiod.  

Under åren som följt har programmet och utbildningsinnehållet mest gjort små förändringar 

för att följa utvecklingen i samhället. Nu för tiden är programmet för en kandidatexamen på 

tre år (sex terminer) medan det under första decenniet av 2000-talet bestod av 3,5 år (sju 

terminer) (Brunkert, 2010). 

3.5 Akademisk utbildning eller yrkesutbildning?  

I Högskoleverkets rapport från 2004 presenteras en jämförelse mellan olika programs 

utformning och innehåll. Där pratas det om två olika modeller av personalvetarprogram, en 

P-modell och en A-modell. Den senare karaktäriseras av att studenterna har valbara 

fristående kurser och därmed får möjlighet att skräddarsy sin egen utbildning. Väldigt få är 

inriktade särskilt mot personalområdet och examen tas inom ett samhällsvetenskapligt 

ämne. Till skillnad mot P-modellen så saknas också studiepraktik. En annan skillnad mellan 

modellerna är det faktum att P-modellen har en fast utbildningsplan som är utformad för 

programmet och endast öppna för programstudenter. Examen är mer riktad mot personal- 

och arbetslivsfrågor samt anses ha hög verklighetsförankring. Personalvetarprogrammet i 

Umeå anses vara av P-modellen och Högskoleverket (2004) menar därför att utbildningen 

ligger nära yrkesexamensmodellen. Dock fortfarande viktigt att poängtera vikten av att det 

är akademiska studier som även ska inkludera en forskarförberedande del i utbildningen. 
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4 Tidigare forskning 

Det kan konstateras att det i Sverige har bedrivits sparsamt med forskning av pedagogisk 

relevans om personalarbete, likaså forskning som rör utbildning för sådant arbete (Löfgren 

Martinsson, 2008). Kollar vi närmare efter forskning som undersöker eller kartlägger 

personalvetarprogrammets innehåll och hur väl det matchar arbetslivets krav blir urvalet än 

mer begränsat. Trots det finner vi följande avsnitt av intresse för studien och framtida 

utvecklingsmöjligheter. 

4.1 Utbildningens funktion 

Lärosäten för högre studier har i Sverige drivits sedan 1400-talet (uu.se, 2018) och Umeå 

universitet har haft sina dörrar öppna för kunskapstörstande studenter sedan 1965 (umu.se, 

2018). En fråga som länge och väl har debatterats är vilket syfte som universitet och 

högskolor ska utgå ifrån. Lindberg (2016) har tagit fäste vid följande perspektiv för att 

bestämma utbildningens syfte: 

1. Nyttoperspektivet: Ska utbildningsväsendets ansvar ligga i att skapa arbetskraft för 

att lösa samhälleliga och arbetsmarknadsmässiga behov?  

2. Konkurrensperspektivet: Ligger skyldigheten i att vara en sil för intellekt och 

ambition där skolan ska legitimera lämpligheten till att anställa medborgare å 

arbetsmarknadens vägnar? 

3. Bildningsperspektivet: Eller ska bildningsfunktionen i sig ha som ideologiskt 

ändamål att berika människan med kunskap som i förlängningen skapar bättre 

samhällen?   

Lindberg (2016) tar i sin studie avstamp i en dimension som många personalvetare genom 

åren både tänkt och uttryckt. Högskoleutbildningens grundsten är i mångt och mycket 

konstruerat på abstrakta teorier i motsats till konkreta metoder anpassade till arbetslivets 

verklighet. Som en motreaktion till hymnen av teoretiska gubbar har man inom lärosätena 

för högre utbildningar behövt ta hänsyn till begreppet anställningsbarhet i utformandet av 

exempelvis studier kring personalarbete.  

Hänsyn till anställningsbarhet i högre utbildningar härleds ofta till Bolognadeklarationen 

från 1999 (uhr.se, 2017) som satte nya riktlinjer kring högskole- och universitetsstudier, 

trots att begreppet i sig aldrig nämns i deklarationen. Detta har i sin tur från akademins håll 

starkt ifrågasatts, en ambivalens som enligt Lindberg (2016) skapat de olika 

utbildningssyftena. 



 

 
12 

4.2 Anställningsbarhet 

Anställningsbarhet som begrepp är brett och komplext vilket gör det svårt att lägga fram en 

entydig definition. En aspekt, och den vi ligger närmast, är individens möjligheter att få ett 

arbete som matchar de kvalifikationer och kompetenser som denne förskaffat sig under 

utbildningen (Nilsson & Viberg, 2016). Att även klara av att utföra arbetsuppgifterna och 

att behålla detta arbete räknas in i denna aspekt, det vill säga att lyckas etablera sig på 

arbetsmarknaden. Frågan är i vilket av Lindbergs (2016) kluster som man idag skapar 

anställningsbarhet. Han anser att man inte kan ta gift på att ett enskilt perspektiv med 

säkerhet tar hänsyn till anställningsbarhet i högre utbildningar. De representerar heller inte 

enskilda utbildningsprogram, utan de ska mer ses som hjälp för att kunna förstå olika 

strävanden inom svenska lärosäten som påverkar utbildningens utformning. Däremot går att 

konstatera att fokus flyttats mer och mer från den demokratiska och samhälleliga 

utbildningsplanen till en utbildning fokuserad på att möta arbetsmarknadens krav (Ibid.). 

Det kan även finnas andra faktorer som påverkar anställningsbarheten, och då särskilt i 

övergången mellan utbildningen och arbetslivet. Nilsson (2016) påpekar att det finns ett 

glapp mellan de båda, vad gäller förväntningar och kompetens. Det kan handla om allt från 

högt ställda förväntningar i och med en kandidatexamen till krav på praktisk erfarenhet som 

inte kommer med studierna. Det går dessutom att konstatera stora skillnader universitet och 

högskolor sinsemellan. Enligt en studie utförd av Högskoleverket (2004) så finns det två 

olika modeller som personalvetarprogram i Sverige kan ta utgångspunkt i, A-modellen och 

P-modellen. Den senare har större fokus på utbildning som yrkesförberedande, med nästan 

enbart kurser specialutformade för programmet och anpassade till personal- och 

arbetslivsområdet. De lärosäten, där Umeå inkluderas, som betraktas som P-modellen har 

dessutom en yrkesförankring där teori och praktik förenas (Högskoleverket, 2004). Trots 

detta kan det alltså konstateras att brist på praktisk erfarenhet många gånger sätter käppar i 

hjulet för nyutexaminerade i jakten på ett första HR-relaterat jobb (Brunkert, 2010).  

Anställningsbarhet är inte bara en fråga för individen, utan också för organisationer. van 

Harten (et al., 2017) talar om att arbetsgivare genom olika HR-insatser, exempelvis 

kompetensutveckling, kan skapa affärsfördelar för sin egna verksamhet och samtidigt öka 

anställningsbarheten hos de anställda. I kontrast till det kan vissa organisationer istället vara 

rädda för att kompetensförsörjningen ökar anställningsbarheten bland de anställda, vilket i 

sin tur kan leda till att de är mer benägna att se sig om efter ”bättre” jobb på 

arbetsmarknaden. Författarna menar alltså att en arbetsgivares insatser till att öka dess 

anställdas anställningsbarhet kan bli något av en paradox. 
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Berglund (2002) tar upp det faktum att personalvetare som yrkesgrupp aspirerar på högre 

tjänster och befattningar men att även om de är i majoritet bland till exempel personalchefer 

finns där flertalet andra med helt annan utbildningsbakgrund, såsom ekonomer och 

ingenjörer. Resultatet som Berglund (2002) kommer fram till ska visa på hur yrkesgruppen 

personalvetare (personalspecialister) går tillväga för att stärka och konstruera en legitim 

yrkesidentitet. Det kan konstateras efter den undersökning som gjordes att personalchefers 

status var relativt låg och fortfarande inte har nått fullständig potential. Framförallt visar 

undersökningen på att personalutbildningen behöver breddas och då gärna med mer 

ekonomiska inslag.  

Arbetsmarknaden för personalvetare i allmänhet, och nyexaminerade i synnerhet, har varit 

relativt hård. Men även en aning svårdefinierad. Situationen har dock förbättrats och 

framtiden ser relativt ljus ut, även om antalet pensionsavgångar ökar så gynnar det inte 

nyexaminerade i samma utsträckning (Saco, 2017). Som exempel kan nämnas att det inom 

en femårsperiod kommer finnas en brist på erfarna personalvetare men det gäller däremot 

inte nyexaminerade. Överlag pekar dock Sacos undersökning på att det finns och kommer 

finnas en balans på arbetsmarknaden även framöver. 

4.3 Kompetens – vad är det? 

För att sätta fingret på hur matchningen ser ut mellan utbildning och arbetsliv vill vi börja 

med att definiera nyckelbegreppet kompetens. Begreppet kan ibland vara svårt att definiera, 

beroende på vem du pratar med och vilken form av kompetens som menas. Stora 

förändringar har också skett senaste decennierna. Trots detta kan konstateras att den 

allmänna bilden av kompetens står för kunskap, färdigheter eller förmågor (Ulrich et al., 

1995). Ellström (1992) definierar kompetens som individens potentiella förmåga i relation 

till ett särskilt arbete.  

Eftersom utbildningen, som vi varit inne på, kan anses ha olika syfte beroende på vem som 

genomför den så kan det vara värt att undersöka hur detta ter sig när det gäller kompetens. 

Formell kompetens, i frågan om matchning, definieras som den kompetens en nyexaminerad 

alumn kan styrka med till exempel betyg och examensbevis. Detta tolkas enligt Lindberg 

(2016) som en utslagsgivande funktion, där personer som antas till utbildningen och sedan 

får en examen kan anses ha ”kompetens” nog att möta arbetslivets krav. Väljer vi istället att 

kolla på faktisk kompetens skulle det motsvara den totala kompetens som alumnen besitter 

och kan använda för att utföra arbetsuppgiften. Det handlar om det kluster där utbildningen 
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anses borde fokusera på matchningen mellan arbetslivet och dess förväntningar och 

önskemål. Lindberg (2016) nämner i sin genomgång även ett tredje perspektiv, utbildning 

som bildning. Det handlar om att utbildningen snarare ska ses som en förberedelse på livet 

och berika människans intellekt. 

4.3.1 Personalvetarens kompetens 

Ulfsdotter Eriksson (2013) beskriver hur det för en personalvetare kan vara svårt att en gång 

för alla definiera och säga vad som krävs av yrkesgruppen. Det beror dels på att det formas 

såväl av förutsättningar och villkor i en bestämd organisation, samt av en mer generell och 

samhällelig utveckling och förändring. Därför behöver personalvetare vara en yrkesgrupp 

som har ”förmåga att utvecklas i förhållande till kontextens krav” och ”förmåga att bidra 

till organisationers utveckling” (Löfgren Martinsson 2008, s. 180). Det finns olika typer av 

kunskap (Ulfsdotter Eriksson, 2013), där vi i detta arbete har valt att kolla närmare på en av 

dessa, nämligen personlig kunskap som är nära besläktat och starkt relaterat till begreppet 

kompetens. Att inneha kompetens betyder ungefär ”att ha förmågan” och innefattar de 

resurser som en person förfogar över i handling (Engdahl & Larsson, 2011). Allt detta 

grundar sig i en akademisk förförståelse, i alla fall om vi ska tro Ulfsdotter Eriksson (2013) 

som beskriver hur utbildningsyrken, till exempel personalvetare, kräver teoretiska 

kunskaper eftersom de ofta utför arbete i miljöer som är föränderliga, komplexa och 

oförutsägbara. Malin Lindelöw (2008), psykologiforskare, skriver följande: 

”Kompetens utgörs av de färdigheter och förhållningssätt vi använder oss av för att 

åstadkomma en yrkesmässig prestation. Färdigheter kan vara analytiska eller 

kognitivt betingade, eller handla om förmågan att utföra vissa typer av uppgifter, 

som verbal förmåga eller förmågan att förstå eller arbeta med siffror. 

Förhållningssätt bygger på personligheten och utgör ett komplement till 

färdigheterna.” 

(Lindelöw, 2008, s. 51) 

 

Ulfsdotter Eriksson (2013) beskriver hur alla typer av yrken, oavsett om de kräver lång 

utbildning eller ingen alls, består av en balans mellan teori och praktik i det sammanhang 

det utövas. Och precis som vi gick igenom ovan så ställer utbildningsyrken, exempelvis 

personalvetare, högre krav på det teoretiska kunnandet. Med det sagt får vi inte glömma det 

praktiska utförandets inverkan på slutresultatet, vare sig det gäller personalens välmående 

eller uppförandet av en ny policy.  

En stor undersökning gjord av Society for Human Resource Management (SHRM) har 

emellertid slagit fast ett antal kompentenser som är av särskild vikt för personalvetare, och 



 

 
15 

för deras möjlighet att lyckas i arbetet (Cohen, 2015). Bland annat nämns kompentens inom 

digital HR, kommunikation, ledarskap och konsultation som viktiga egenskaper för att 

lyckas i gränslandet mellan att vara både strategisk och operativ. Enligt Geimer (et al., 2017) 

finns det dock idag en kompetenslucka vad gäller HR-arbetare som handlar om just den 

strategiska delen. Trots stora investeringar i att utveckla HR-arbetares effektivitet och 

strategiska inflytande har en undersökning genomförd av CEB (2014) visat att knappt en av 

fem HR-arbetare ansågs strategiskt effektiva i sitt arbete. 

Sammanfattningsvis kan vi därför konstatera att en slutgiltig definition av vad kunskap och 

kompetens innebär, är och förblir svårgörligt, men att det i många fall kräver en kombination 

av teoretisk och praktisk erfarenhet är de flesta överens om. Detta för att skapa en plattform 

som sedan ska ligga till grund för att nå högt uppsatta HR-positioner samt bidra till HR-

professionens tillväxt. 

4.4 Brunkerts uppsats från 2010 

Med tanke på denna studies uppföljande karaktär är det givetvis på sin plats med en närmare 

genomgång av den som vi jämför med, och som institutionen önskat en uppdatering av. Det 

handlar då om den 2010 skrivna “Personalvetaralumnen mitt i matchningsmatchen”, av 

Thomas Brunkert. Ett välkänt namn på personalvetarprogrammet vid Umeå Universitet, då 

hans uppsats låg till grund för en analys under programmets första kurs “HRM, organisation 

och arbetsliv”. Studien byggde på en enkät som skickades ut till alumner med examen från 

personalvetarprogrammet vid Umeå universitet mellan 2004–2006. Uppsatsens syfte var att 

ta reda på hur alumnerna såg på den genomförda utbildningens relevans. För att besvara 

syftet ställde sig Brunkert (2010) frågan vilka krav alumnerna mötte ute i arbetslivet och 

ifall utbildningens innehåll svarade upp till gällande matchningskrav. Enkäten visade att 

kurserna som behandlade hårda värden, exempelvis arbetsrätt, fyllde stor relevans i 

arbetslivet, medan alumnerna i stor utsträckning upplevde att utbildningens teoretiska fokus 

var oproportionerligt stort.  

Brunkert tog i sin uppsats ett stort grepp kring tidigare nämnda Lindberg (2016) som redan 

2009 skrev om de olika syftena med högre utbildning. Brunkert vinklade Lindbergs tes till 

att kolla på hur alumner från personalvetarprogrammet vid Umeå universitet såg på dess 

utbildning. Resultatet visade att alumnerna ansåg P-programmet som främst 

arbetslivsförberedande och att kunskaper och färdigheter de anskaffat sig skapade tillräcklig 

kompetens för att matcha arbetsgivares kvalifikationskrav. 
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5 Metod 

5.1 Urval och insamling av data 

Efter att under lång tid haft svårt att bestämma oss för ett ämne till denna uppsats kom vi att 

tänka på den efterfrågan och förfrågan från programkommittén om att göra en 

alumnundersökning. Huvudsyftet skulle vara att undersöka vad som hänt med före detta 

personalvetarstudenter på Umeå universitet, mer exakt ville de veta hur alumnernas 

arbetsmarknadssituation ser ut sedan examen. Denna precisa förfrågan satte således ramarna 

för vår studies datainsamlingsmetod. Förslaget var att göra en uppföljning av Brunkert 

(2010) och genom att använda ett liknande upplägg kunde resultatet av en ny undersökning 

användas till att göra jämförelser över tid. Av denna anledning stod det även klart att vi 

skulle göra en enkätundersökning, men för att addera en extra krydda så valde vi att även 

utföra några fördjupande semi-strukturerade intervjuer.  

Fördelarna med att använda oss av enkät som datainsamlingsmetod är många. Ejlertsson 

(2005) menar att det är kostnads- och tidseffektivt när urvalet är relativt stort samt att den 

gör det betydligt enklare att nå respondenter inom ett stort geografiskt område. Den 

viktigaste fördelen är dock att den, i enlighet med denna uppsats syfte, ger oss möjlighet att 

få syn på och analysera allmänna mönster och samband, allt för att tydliggöra bilden av 

personalvetares arbetssituation. Att vi valde att göra semistrukturerade intervjuer med några 

av studiens deltagare var dels för att vi ville nyansera bilden av alumnerna och gå djupare i 

ämnet men också för att kunna besvara hela studiens syfte. Även om det i mångt och mycket 

handlar om en uppföljande studie så såg vi också en möjlighet att i jämförelse med 

Brunkerts (2010) uppsats nå en fördjupad förståelse av personalvetares anställningsbarhet 

genom att använda oss av semistrukturerade intervjuer. Detta upplägg gav oss också 

möjlighet att ställa öppna följdfrågor (Bryman, 2011), på så sätt kunde vi dessutom skapa 

oss en bredare och djupare bild av problemområdet. Fördelarna enligt Bryman (2011) med 

att komplettera enkätsvaren med kvalitativa intervjuer är dels att vi som forskare får 

detaljerade och fylliga svar samt att vi ger informanten möjlighet att resonera och sätta ord 

på vad som är relevant och viktigt.  

Annika Lundmark (1993) hävdar i sin avhandling “Från P-linjestudent till 

personalspecialist” att det i regel krävs 2 års yrkeserfarenhet för att bygga upp tillräckligt 

med perspektiv på studietiden för att kunna se samband till arbetslivet. Samtidigt är det 

förstås viktigt att alumnerna som ingår i urvalet har utbildningen någorlunda färskt i 

bakhuvudet. Det är möjligt att Lundmarks avgränsning speglar dåtidens relation mellan 



 

 
17 

utbildningens genererade kunskap och personalvetares arbetssituation, men vi har vi inte 

funnit några starka argument för att denna avgränsning skulle vara ogiltig idag. Därför har 

vi valt att utföra undersökningen på alumnerna med examen från personalvetarprogrammet 

2014, 2015 och 2016. Givet tesen att hela populationen som studerades fått ett jobb direkt 

efter examen så kom alumnerna således att ha 2–4 års arbetslivserfarenhet inom fältet för 

personalvetenskap. Vi var dock medvetna om att fanns en möjlighet att alumner fått jobb 

inom andra branscher än HR, varpå vi behövde ta det i beaktning vid utformandet av 

enkätfrågorna. En annan viktig aspekt i urvalsprocessen var kostnaden, då vi enbart hade 

tillgång till alumnernas hemadresser så krävdes ett missivbrev som skulle skickas till ca 160 

personer. På grund av kostnaden men också tidsåtgången så valde vi att inte skicka någon 

påminnelse per brev utan använde oss istället av de 20-tal mailadresser vi fått från 

kommunikationsenheten vid Umeå universitet. Genom dessa kunde vi påminna de få men 

också be om tillgång till deras interna nätverk för respektive avgångsklass där ytterligare 

påminnelse kunde förmedlas.  

Urvalet för intervjuerna skedde genom så kallat slumpmässigt urval bland de som angett att 

de var intresserade av att bidra i form av telefonintervju. Anledningen till att vi valde detta 

förfarande berodde dels på att vi ville behålla konfidentialiteten i så hög utsträckning som 

möjligt men också för att det enligt Bryman (2011, s. 183) är det bästa alternativet om vi 

vill att alla som angett sitt telefonnummer ska ha lika stor chans att komma till tals. 

5.2 Enkät och intervju 

Enkäten bestod av 31 frågor inklusive en förfrågan om att genomföra en telefonintervju. 

Strukturen och frågorna påminde mycket om de Brunkert (2010) använde sig av, som i sin 

tur hämtat inspiration från Andersson och Jones (1999). Detta gjordes för att kunna göra en 

jämförelse över tid, precis som vi tidigare redovisat. Del I (fråga 1–6) innehöll frågor kring 

respondenternas bakgrund, såsom kön, ålder och geografisk hemvist. I del II behandlades 

frågor om det första arbetet efter examen och del III skulle besvara frågor kring deras 

nuvarande arbete och den arbetsmarknadssituation de befinner sig i för stunden. Utöver 

vanliga kryssfrågor så fanns det i del II, del III och del IV värderingsfrågor av Likert-typ. 

Likertskala är ett flerindikatorsmått avseende en uppsättning attityder eller alternativ som 

rör ett särskilt område eller tema. Målet är att mäta intensiteten i en känsla eller upplevelse 

(Bryman, 2011). Alla delar i enkäten har på ett eller annat sätt ett värde för studiens syfte, 

men vi valde att till skillnad mot Brunkert (2010), som vi varit inne på, att göra uppföljande 

intervjuer istället för frågor med inmatningsfält för svar i löpande text. Anledningen till det 

var för att om möjligt öka svarsfrekvensen, samt att få än mer uttömmande svar då en känsla 
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eller uppfattning oftast är lättare att beskriva i tal än i textform. Vi fick därtill möjlighet att 

ställa följdfrågor om ett svar var oklart, outvecklat eller tvetydigt (Bryman, 2011).  

Eftersom vi inte valde att göra några större förändringar i frågorna så kände vi inte behovet 

av att göra en pilotstudie då dessa frågor redan har genomgått tidigare studier och därmed 

känns tillräckligt validerade. Då enkäten har några år på nacken så krävdes dock några 

smärre korrigeringar samt tydliggörande av språket.  

5.3 Insamling och registrering 

Precis som Brunkert (2010) så valde vi att konstruera en internetenkät, även om vi valde att 

använda oss av Google Forms (istället för LimeSurvey) på grund av kostnadsmässiga skäl. 

Programmen påminner om varandra i mångt och mycket, varför det inte finns någon 

ytterligare anledning att överväga LimeSurvey. Det finns dessutom fler fördelar med att 

använda sig av en webbaserad enkät. Bearbetningsfasen blir enklare då insamlade svarsdata 

kan exporteras direkt till SPSS som vi kom att använda för analys. Det finns inte heller 

något som pekar på att svarsfrekvensen skulle minska vid webbenkät jämfört med en som 

skickas per post (Denscombe, 2009). Vi valde att skicka en påminnelse (se bilaga B) efter 

en vecka då antalet svar endast uppkom till 46 stycken, motsvarande en svarsfrekvens om 

29 procent. Påminnelsen innehöll förutom en uppmaning att ta sig tid att svara ett 

stoppdatum som sattes till två och en halv vecka efter att enkäten öppnade. Svarsantalet 

slutade på 69 stycken och svarsfrekvensen landade därmed på ca 43 procent. 

5.4 Bearbetning 

Google forms som vi använde oss av för enkäten erbjöd som sagt en smidig funktion där vi 

kunde ladda över allt material i SPSS. Det förenklade processen med att läsa av resultatet 

och samtidigt kunna göra korstabellsanalyser. Vi valde att använda oss av semistrukturerade 

intervjuer, vilket faller sig naturligt när man är intresserad av att beskriva, förklara och tolka 

(Ahrne & Svensson, 2015). Semistrukturerade intervjuer är enligt Bryman (2011) att föredra 

då vi undersökte ett specifikt område samt att vi var fler än en person som var inblandad i 

fältarbetet. Detta säkerställer ett visst minimum av jämförbarhet i intervjuandet. De 

intervjuer vi genomförde valde vi att analysera genom ett antal olika steg. Vi började med 

att koda i nyckelord för att reducera materialet och få en bättre uppfattning om vad 

informanterna menar (Ahrne & Svensson, 2015). Därefter började vi tematisera vår data 

och utgick då från de frågeställningar vi skapat för att finna svar på dessa. Det sista vi gjorde 

innan en så kallad forskartriangulering, där vi lät några kursare oberoende av varandra läsa 

igenom våra teman för att se om vi tolkat lika eller olika, var att koda varje tema i 
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underkategorier samt reducera materialet. Denna typ av kodning görs för att skapa en god 

representation av data (Ahrne & Svensson, 2015). På så sätt kunde vi även leta efter 

samband och styrka en mer generell bild av fenomenet. 

Med hjälp av både kvantitativa och kvalitativa data kunde vi på ett sakligt sätt argumentera 

för resultatet och bidra till ny kunskap. Att skapa egna tolkningar och därmed bidra till 

litteraturen inom området är ett av kraven för att ett arbete ska betraktas som akademiskt 

(Ahrne & Svensson, 2015). 

5.5 Kvalitet och etik  

Kvalitén på en undersökning bestäms i mångt och mycket av vår (forskarnas) insikt i hur 

olika delar av processen kan påverka resultatet. Vidare är det av största vikt att vi antar ett 

moraliskt förhållningssätt som garanterar att respondenterna och informanterna ej utsätts 

för effekter som anses oönskade. I detta avsnitt avhandlar vi hur dessa frågor genomsyrat 

arbetet med denna undersökning. 

5.5.1 Reliabilitet och validitet  

När det handlar om kvantitativa studier och till exempel enkätundersökningar så är det 

vanligt förekommande att kvalitén diskuteras genom begreppen reliabilitet och validitet. 

Definitionerna av dessa begrepp skiljer sig en aning åt i litteraturen, reliabilitet kan dock 

sägas handla om följdriktighet, överensstämmelsen och pålitligheten hos ett mått på ett 

begrepp (Bryman, 2011). Enklare förklarat så bör resultatet vara detsamma vid upprepade 

mätningar och oberoende av vem som utför testet (Ibid). Frågorna i enkäten bör alltså ställas 

på ett sådant sätt att slumpen har sådan liten påverkan som möjligt (Trost, 2001). Vidare 

bör frågorna vara entydiga och lämna lägsta möjliga utrymme för tolkningsvariationer. Med 

andra ord så avgörs reliabiliteten i mångt och mycket redan vid konstruktionen av enkäten 

(Svenning 2003; Bryman 2011). För att uppnå hög reliabilitet har vi därför redan från början 

varit medvetna om vikten av noggrannhet vid enkätutformningen. För att ytterligare 

minimera risken för negativ reliabilitet så har Svenning (2003) och Bryman (2011) noga 

studerats, precis som tidigare undersökningar med liknande fokus (Andersson & Jones, 

1999; Brunkert, 2010). Att använda sig av webbenkät som datainsamlingsmetod har 

dessutom fördelen att vi inte träffade respondenterna vid svarstillfället och därmed ej 

riskerade att påverka svaren med vår egen förförståelse.  

Eftersom vi utfört en enkätundersökning behöver vi som sagt tala om validitet, som enligt 

Bryman (2011) handlar om att tillgodose kravet om att mäta det som avses att mätas. Därför 

var det för vår del viktigt att se till att frågorna i enkäten var lämpliga i förhållande till 
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studiens syfte. I och med att vi även hade en kvalitativ del så krävdes en snabb sondering 

vad gäller validitet när det handlar om intervjuer. Där nämner Bryman (2011) bland annat 

begreppen intern validitet och extern validitet. Vi kan konstatera att vi har problem att uppnå 

detta, framförallt eftersom intern validitet kräver längre närvaro med de sociala 

sammanhang som studeras. Vad gäller extern validitet så handlar det om att kunna 

generalisera till andra sociala miljöer och eftersom vi hade ett begränsat urval så är inte 

heller det något vi kan hävda genomsyrar studien. Något som däremot talar för viss validitet 

är det faktum att vi gör en uppföljande undersökning som åtminstone kan användas för 

jämförelse i det givna sammanhanget. 

Däremot så bör nämnas att vi i frågan om reliabilitet och validitet varit aningen ambivalent. 

Detta då vi valde att genomföra semistrukturerade intervjuer, vilket innebar att vi även hade 

en kvalitativ del att ta hänsyn till. Enligt Bryman (2011) finns det flertalet olika sätt att se 

på reliabilitet och validitet inom kvalitativ forskning då det inte kan bedömas på exakt 

samma sätt som inom kvantitativ forskning. Det finns med andra ord olika tolkningar men 

det vi tagit fasta på och som dessutom verkar relativt vedertaget är att prata i termer om 

tillförlitlighet och äkthet. Bryman (2011) menar att det förstnämnda kretsar kring frågan om 

trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och möjligheten att styrka och konfirmera. Eftersom 

intervjuer om en social verklighet från en person aldrig kan generaliseras på en större 

population är det av stor vikt att vi med trovärdighet beskriver den situation deltagaren 

befinner sig i. Vad gäller överförbarhet så har vi i enlighet med Gertz begrepp thick 

descriptions försökt att så tydligt och fylligt som möjligt beskriva de detaljer som 

framkommit i intervjuerna (Ibid). Pålitlighet, som ofta jämförs med reliabilitet, har vi 

försökt uppnå genom att noggrant redogöra för vårt tillvägagångssätt under processens 

gång. Slutligen har vi försökt handla i god tro genom att inte låtit våra personliga värderingar 

påverka utförandet eller för den delen slutsatserna från undersökningen. Gällande äkthet så 

talar Bryman (2011) om att det i mångt och mycket kretsar kring att man som författare ska 

presentera en genuin och rättvis bild av problemområdet såväl som studieobjekten. Därför 

har vi låtit intervjupersonerna tala fritt, med stort utrymme för egna reflektioner och 

eftertanke. Detta hoppas vi kan ha ökat den ontologiska autenticiteten som är en av 

grundpelarna i Brymans (2011) definition av äkthet.  

5.5.2 Etik 

Bryman (2011) redogör för fyra av de forskningsetiska principer som gäller för svensk 

forskning. Dessa kommer vi nu redogöra för i nära diskussion med valet av 

enkätundersökning och semistrukturerade intervjuer.  
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Informationskravet innebär att forskaren ska informera respondenterna om syftet med den 

aktuella undersökningen samt att de ska meddelas om att det är frivilligt att delta. Detta 

uppnådde vi genom att i missiv- och påminnelsebrevet (se bilaga A och B) meddela om just 

det. I breven angav vi också att resultatet från undersökningen kan komma att användas av 

personalvetarprogrammet för att utveckla utbildningen. Nyttjandekravet har uppfyllts 

genom att vi redovisat användningsändamålet och dessutom fullföljt detta åtagande i den 

mening att inget av resultatet har använts i annat fall än till studien. Samtyckeskravet innebär 

att alla deltagare själva har rätten att bestämma över sin medverkan, detta uppfylls i vårt fall 

på ett smidigt vis då de svarar på en internetbaserad enkät och därför samtycker när de 

registrerar sitt svar. Eftersom vi valde att skicka ett missivbrev med en internetlänk till 

enkäten per post så undvek vi även problemet med att det är svårt att få en bekräftelse på att 

informationen lästs då den presenteras vi e-post eller på en webbsida (Bryman, 2011). 

Konfidentialitetskravet innebär kort att alla uppgifter kring deltagarna ska behandlas med 

största möjliga konfidentialitet och att personuppgifter bör förvaras så att obehöriga ej kan 

komma åt dem (Bryman, 2011). Enskilda individer och respondenter ska inte heller kunna 

identifieras av utomstående. Här fick vi hjälp av att enkätfrågorna från Brunkerts uppsats 

(2010) redan genomgått granskning två gånger, han redogör bland annat för valet att låta 

respondenterna ange sin ålder i intervaller och hemvist genom län istället för ort som viktiga 

beståndsdelar i att uppfylla konfidentialitetskravet. 

Forskningsprocessen kom under hela tiden att präglas av transparens där vi som forskare 

förhöll oss distanserade utan att förlora kreativiteten. Detta innebar samtidigt att vi var 

öppen för alternativa tolkningar och inte hade några särskilt förutfattade meningar, vilket 

torde öka trovärdigheten. Med tanke på bakgrunden till uppdraget var det också viktigt att 

vi var medvetna om och redogör för vår förförståelse för att skapa trovärdighet. 
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6 Resultat 

Detta avsnitt behandlar det resultat som framkommit under vår enkätundersökning 

respektive intervjuer. Den första delen beskriver den typiska personalvetaralumnen där våra 

enkätsvar legat till grund för ett typvärde inom vardera kategori. I viss mån har vi gjort en 

del jämförelser med andra vanligt förekommande enkätsvar för att du som läsare ska få 

större inblick i vårt resultat. I den senare delen går vi, med utgångspunkt i intervjuerna, 

djupare in på de områden som ligger i linje med studiens syfte. Här är det de 

semistrukturerade intervjuerna som lägger grunden, men kompletteras med intressanta svar 

från enkäten. 

6.1 Den typiska personalvetartypen  

Den typiska personalvetaralumnen från Umeå universitet är föga förvånande en kvinna, i 

27-årsåldern som kommer från och fortfarande verkar i Västerbottens län. Hon tog ut en 

kandidatexamen men hade redan innan studierna jobbat i några år. Det tog inte mer än en 

månad efter examen innan hon hade landat sitt första jobb, en arbetsplats som för henne var 

helt ny. Hon fick ett vikariat på heltid inom den privata sektorn, vilket innebar att 

arbetsveckan bestod av 35–40 timmars jobb. Detta medan många av hennes tidigare 

kurskamrater istället fick jobba övertid/mertid. Hon hade ungefär 20 arbetskollegor och 

hennes arbetsuppgifter bestod i mångt och mycket av rekrytering. Men det hade mycket väl 

kunnat bli som enhetschef inom den kommunala sektorn, i alla fall om man kollar på vad 

hennes kurskamrater valde. Ingångslönen låg på 28 000 kr, vilket får anses som klart 

godkänt om man jämför med övriga som snarare låg på runt 25 000 kr. Utöver rekrytering 

så bestod arbetsuppgifterna av informations- och utvecklingsarbete, då och då dök det även 

upp frågor kring arbetsrätt och kompetensutveckling. Givetvis skulle allt protokollföras och 

sedan in i system, vilket gjorde att det även blev en hel del administration.  

Numera har hon bytt arbetsplats och fått en tillsvidareanställning, dock fortfarande inom 

den privata sektorn. Hon bor kvar i Umeå även om vissa av hennes kurskamrater valde att 

söka lyckan i Stockholm. Hennes nuvarande titel HR-specialist har ett vidare spann av 

arbetsuppgifter än vad titeln antyder. Även om rekrytering fortfarande förekommer i relativt 

stor utsträckning så präglas rollen, till skillnad mot tidigare, mer av ekonomi-, 

rehabilitering- och utvecklingsfrågor. Lönen har stigit i takt med det utökade ansvaret och 

ligger nu på 32 000 kr. Om hon mot förmodan skulle bli uppsagd idag så känner hon ingen 

oro, ett nytt jobb, med likvärdiga arbetsuppgifter bör finnas inom räckhåll. Då kan det även 

bli aktuellt med nya arbetssituationer, något som varit genomgående under hela hennes 
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karriär. Detta är något som hon och många med henne har lärt sig att hantera med tiden. 

Hon anser i likhet med de flesta personalvetaralumner att hon lever upp till arbetsgivarens 

förväntningar. Trots det, eller kanske tack vare, är hennes yrkesspecifika kunskaper inte 

någon bristvara inom organisationen.   

När hon ombeds att tänka tillbaka på hur personalvetarutbildningen svarade upp som 

förberedelse för hennes första anställning landar hon “i ett par tankar”. Att hålla ett 

informationsmöte eller tala inför större grupper var inga som helst problem, inte heller att 

planera och genomföra en rekryteringsprocess. Grunderna inom arbetsrätten satt som en 

smäck, likväl som att utföra en enkätundersökning. Däremot kände hon inte sig alls lika 

trygg med förhandlingar, rehabiliteringsärenden och personalekonomiska kalkyler. 

6.2 Arbetssituation  

Ser vi till tabell 1 kan vi konstatera att alumnerna med examen från 2015 i större 

utsträckning fick sin första anställning i ett tidigt skede - tre av fyra alumner hade en 

anställning inom en månad efter examen eller tidigare, i jämförelse med 2014 och 2016 då 

motsvarande siffror landade på 47,8 respektive 47,4 procent.1  

Diagram 1. Hur lång tid tog det från avslutat P-program till första jobb? 

 

Även om alumnerna från 2015 var snabbare ut ur startblocken än övriga årskullar är den 

utslagna siffran bland samtliga respondenter stark. Över hälften angav att de fick sin första 

                                                 

1 För svarsfrekvens avseende respektive examensår, se bilaga D (fråga 5) 
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anställning inom en månad. Rent generellt så ser alumnernas arbetssituation positiv ut, i den 

mån att de är efterfrågade på arbetsmarknaden samt fyller en viktig position i gränslandet 

mellan beteendevetenskap, ekonomi och juridik. Även om det är en liten andel som inte 

lyckas, eller som för den delen inte vill, skaffa jobb inom HR-sfären så talar siffrorna sitt 

tydliga språk. Det finns ett brett behov av vår kunskap, men vissa av våra informanter vittnar 

om att det kan finnas fördelar i att vara geografiskt flexibel. Med det menas att det öppnas 

upp möjligheter om man kan tänka sig att flytta till exempelvis Stockholm där jobben är fler 

och företagen överlag större.  

 

Har man en förutfattad tanke kring vilken tjänst man absolut ska ha, då måste man 

vara rörlig med geografin för annars riskerar man att bli arbetslös eller att det tar lång 

tid innan man får jobb. 

(HR-Business Partner) 

Det finns även vissa tecken på att en bra insats under praktiken kan vara en väg in på 

arbetsmarknaden då en av tio får sitt första jobb genom densamma (se bilaga D). Det går i 

samklang med det informanterna säger om praktiken, nämligen att den är oerhört nyttig och 

ger värdefull praktisk erfarenhet. De trycker på att det gynnar personalvetare från Umeå 

universitet i konkurrens med andra utbildningsorter utan praktik. Utöver praktiken i sig 

framkommer att alumnerna uppskattar den praktiska tillämpningen som används under de 

flesta kurser i form av case och verksamhetsförankrade inslag. 

 

Det finns jobb, men du måste kunna flytta på dig en stund. Så det ska man väl tänka 

på när man väljer sin praktik också, att välja efter där det finns möjligheter.    

(Resursenhetschef) 

Något som också framkommer tydligt i undersökningen är den enorma spridningen av roller 

inom klustret HR och den undersökta populationen. Alltifrån HR-specialist till rekryterare 

är vanligt förekommande både då och nu, jämfört med HR-generalist till exempel som är 

mindre förekommande över tid. 

Första titel efter examen Antal Titel idag Antal 

Enhetschef 16 HR-specialist 10 

Rekryterare 11 HR-konsult 10 

HR-administratör 9 HR-partner 8 

HR-konsult 6 Enhetschef 7 
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HR-specialist 6 Rekryterare 7 

  HR-administratör 5 

Tabell 1. 

 

Tabellen ovan talar om en förskjutning från linjechef och rekryterare till mer specialiserade 

HR-roller över tid, framförallt visar det på att efter några år i arbete så blir rollfördelningen 

jämnare. 

6.3 Kunskaper och färdigheter 

Rent generellt kan man säga att merparten åtminstone instämmer delvis på frågan om 

utbildningen gav de praktiska färdigheter som behövs i arbetslivet. Krasst innebär detta att 

de är nöjda med det kursutbud som Umeå universitet erbjuder. Endast en av nio känner att 

de saknar tillräcklig kunskap för att utföra sitt arbete på ett tillfredsställande sätt. Något som 

är lite motsägelsefullt är att majoriteten av de tillfrågade svarade att deras arbetsuppgifter 

inte skulle kunna utföras lika bra av någon som inte har en personalvetarutbildning men 

ändå så önskar merparten att utbildningsplanen fokuserade mer på handfasta färdigheter 

inom ekonomi och arbetsrätt. Det innebär att vi skulle närma oss ekonomer eller jurister och 

därmed tappa vår spetskompetens som är just bredden. 

 

Den främsta styrkan med programmet är att man får jobba i projektform och nära 

verksamheter. Så att det blir liksom en pragmatisk del i det man lär sig. Det finns ett 

superstort behov av vår kompetens, framförallt i tvärsnittet mellan 

beteendevetenskap, juridik och ekonomi. 

(Managementkonsult) 

Jag upplevde att många kurser hade bra koppling till arbetslivet. Det var inte bara 

teori, teori och teori. Utan när man jobbade med teorin så tog man in praktiska 

exempel så man fick tänka utifrån ett verkligt perspektiv, så att det inte bara blev 

bokkunskap.     

(Resursenhetschef)  

Som kontrast till ovan ställde vi även i våra intervjuer frågan kring vad som kan bli bättre 

och vad som känns rent av överflödigt vid personalvetarutbildningen på Umeå universitet. 
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”(…) Allt inom kvalitativ, allt forskningsgrejs. Allt med att läsa dom här kurserna på 

slutet kring kvalitativ och kvantitativ metod. Det har jag redan hunnit glömma, läsa 

Bryman och samhällsvetenskaplig metodik. Helt bortkastat om jag ska vara ärlig.” 

(Lönekonsult) 

För att gå vidare så tittar vi på följande tabell som beskriver i vilken utsträckning 

respondenterna utför respektive arbetsuppgift i deras nuvarande jobb. Siffrorna inom 

parantes avser i vilken utsträckning de utförde arbetsuppgiften under sitt första jobb efter 

examen.  

 

 

I mycket stor 

eller stor 

utsträckning 

I viss 

utsträckning 

I liten eller 

ingen 

utsträckning 

Inget svar 

Utvecklingsarbete 59,4 (24,6) 15,9 (27,5) 17,3 (33,3) 7,2 (14,5) 

Rekrytering 59,4 (52,2) 14,5 (15,9) 18,8 (20,3) 7,2 (11,6) 

Information 49,2 (33,3) 18,8 (34,8) 18,8 (17,4) 13,0 (14,5) 

Kompetensutveckling 46,4 (21,7) 30,4 (26,1) 15,9 (40,6) 7,2 (11,6) 

Rehabiliteringsfrågor 36,2 (21,7) 27,5 (10,1) 27,5 (57,9) 8,7 (10,1) 

Arbetsrättsliga frågor 36,2 (14,5) 37,7 (36,2) 15,9 (36,2) 10,1 (13,0) 

Ekonomi/lönefrågor 30,4 (26,0) 24,6 (18,8) 36,2 (42,0) 8,7 (13,0) 

Utvärdering/utveckling 28,9 (21,7) 26,1 (23,2) 34,8 (40,6) 10,1 (14,5) 

Förhandling 20,3 (10,1) 17,4 (7,2) 52,1 (68,1) 10,1 (14,5) 

Jämställdhetsarbete 20,3 (8,7) 26,1 (23,2) 43,4 (53,6) 10,1 (14,5) 

Avveckling/varsel 13,0 (8,6) 30,4 (10,1) 46,4 (66,7) 10,1 (14,5) 

Tabell 2. Svarsfrekvens i procent. 

 

Hälften av de tillfrågade anger att personalvetarprogrammet gör dem kvalificerade för högre 

befattningar än vad de besitter för tillfället. Men frågan är vilka specifika kunskaper och 

kompetenser som skapat denna uppfattning. Kollar vi i tabell 2 så ser vi att merparten i 

åtminstone viss utsträckning arbetade med rekrytering, information, utvecklingsarbete och 
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arbetsrättsliga frågor i sitt första jobb. Vissa informanter antyder att det kan vara svårt att ta 

på dessa kompetenser och de pekar också på att det är en hel del som man tvingas lära sig 

under tiden. Fyra av fem respondenter anger dessutom (se tabell 2) att de ständigt tvingas 

lära sig hantera nya situationer.  

Ett par informanter talar om att det kan hänga ihop med att utbildningen ger en bred och bra 

kunskapsbas, men sällan djupdyker in i handfasta ämnen som man möter ute i arbetslivet. 

 

Du fick inte djupet, utan mer en överblick och en idé om vad man kan jobba inom. 

(Lönekonsult) 

I resultatet går även att finna stora skillnader från första jobbet efter examen fram till dagens 

dito. Utöver lön och i många fall företag så går det att skönja en förändring även i 

arbetsuppgifter. Som vi var inne på tidigare har många gått och blivit HR-specialister, men 

det betyder inte nödvändigtvis att de är specialiserade på en sak eller ett område. Snarare är 

det frågan om ett slags uppgradering från HR-generalist rent roll- och titelmässigt.  

 

När jag var specialist så var det ändå väldigt brett, jag hade inget tydligt 

specialistområde, det var snarare en benämning på nivå.  

(HR-Business Partner)  

Detta kan vi också se i tabell 2 där spridningen och bredden på arbetsuppgifter har ökat. 

Alla arbetsuppgifter förutom de tre vanligast förekommande efter examen 

(utvecklingsarbete, rekrytering och information) ökar generellt sett kraftigt. 

6.4 Anställningsbarhet 

Rent faktamässigt kan vi konstatera att anställningsbarheten är god. I enkätfråga 7 (se bilaga 

D) ser vi att tre fjärdedelar hade fått ett jobb inom tre månader efter examen, varav de allra 

flesta redan efter en månad. Endast en tiondel fick vänta mer än sex månader. Ytterligare 

ett tecken på god anställningsbarhet får vi när vi studerar tabell 3. Det är en jämförelse 

mellan enkätfråga 9 & 19 som behandlar vilken anställningstyp personalvetaralumnerna 

innehade efter examen respektive idag. En snabb överblick ger en fingervisning av en 

tryggare arbetsmarknadssituation över tid. Ser vi därtill att antalet heltidsanställningar har 

ökat från första jobbet till det nuvarande med motsvarande 7 procentenheter och nu ligger 

på 93 procent (se bilaga D, fråga 10 & 20) är det svårt att peka på något annat än en positiv 

utveckling.  
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Anställningstyp vid första arbetet 

efter examen 

 Anställningstyp idag  

Tillsvidareanställning 20,30% Tillsvidareanställning 88,40% 

Vikariat 36,25% Vikariat 4,30% 

Provanställning 21,75% Provanställning 4,40% 

Projektanställning 4,30% Projektanställning 0,00% 

Annan tidsbegränsad anställning 14,50% Annan tidsbegränsad anställning 1,45% 

Inget svar 2,90% Inget svar 0,00% 

Tabell 3.  

Det bästa tecknet på att respondenterna anser sig anställningsbara kan vi utläsa av 

påståendet “Om jag blev arbetslös idag skulle jag snabbt kunna hitta ett nytt likvärdigt 

arbete”, där över hälften instämmer helt eller till stor del. Lägg därtill att ytterligare en 

fjärdedel instämmer delvis så är det endast en minoritet som inte känner att de skulle lyckas 

finna ett nytt jobb.   

  Instämmer 

helt eller till 

stor del 

Instämmer 

delvis 
Instämmer i 

huvudsak inte 

eller inte alls 

Inget 

svar 

Mina yrkesspecifika kunskaper är en 

bristvara i företaget/organisationen 26,10% 21,70% 44,90% 7,20% 

Utbildningen på P-programmet gav 

mig de praktiska färdigheter jag 

behöver i mitt arbete 
37,60% 46,40% 13,00% 2,90% 

Om jag blev arbetslös idag skulle jag 

snabbt kunna hitta ett nytt likvärdigt 

arbete 
52,10% 26,10% 17,30% 4,30% 

Mina huvudsakliga arbetsuppgifter 

skulle lika bra kunna utföras av någon 

som saknar personalvetarutbildning 
18,80% 24,60% 52,20% 4,30% 

Jag önskar att P-programmet hade 

fokuserat mer på handfasta färdigheter 

inom ekonomi och arbetsrätt 

47,80% 20,30% 29,00% 2,90% 

I mitt arbete måste jag ständigt lära mig 

att hantera nya situationen 81,20% 14,50% 1,45% 2,90% 

En mer akademisk karaktär på P-

programmet hade gjort mig mer 

attraktiv på arbetsmarknaden 
5,75% 8,70% 81,10% 4,30% 

Jag har svårt att leva upp till 

arbetsgivarens förväntningar på mig 

och min yrkesroll 
1,45% 5,80% 88,40% 4,30% 
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Utbildningen på P-programmet gör mig 

kvalificerad för en högre befattning än 

den jag har idag 
49,30% 26,10% 20,20% 4,30% 

Tabell 4. 

En annan indikator på att anställningsbarheten bland personalvetare är stark ser vi i tabell 

4. Som vi var inne på tidigare instämmer hälften av de tillfrågade helt eller till stor del att 

utbildningen gjort dem kvalificerade för högre befattningar än de dem idag innehar. Några 

av informanterna talar om att högre befattning inte i huvudsak kretsar kring din utbildning, 

utan snarare vem du är som person.  

 

Det är så otroligt individberoende. Ska man upp i riktigt hög företagsledning inom 

multinationella företag så kommer det eventuellt efterfrågas lite mer ekonomi än vad 

utbildningen ger. Men det blir liksom lite irrelevant, då handlar det mer om personlig 

lämplighet.  

(HR-Business Partner) 

Ett par informanter ordar kring vilka krav man kan ställa på en utbildning vars klimax 

renderar i en kandidatexamen, där man från universitetets sida inte kan frångå de 

akademiska bitarna som ingår i en filosofie kandidat.  

 

Utifrån perspektivet vad en kandidatexamen erbjuda så tycker jag att dom har lyckats 

med balansen ganska bra. Kan man nå högre tjänster med en kandidatexamen inom 

personalvetenskap? Ja det kan man. Så där tycker jag inte att den begränsar, men det 

är ju utifrån rimligheten vad kan en kandidat erbjuda. Har jag stött på nåt glastak än, 

baserat på att jag enbart har en kandidatexamen i personalvetenskap? Nej.  

(Management-konsult) 

 

Det är ju en kandidat, så är det ju och då får man ju den här grunden att stå på. Har 

du grunderna som personalvetare från utbildningen med dig så handlar det mer om 

vilket driv du har.  

(Resursenhetschef) 

Ett par informanter nyanserar bilden ytterligare med att tala om erfarenhet och förslag på 

ytterligare kurser inriktade mot strategiskt arbete.  

 



 

 
30 

Jag tror det är svårt att gå direkt från utbildningen till en högre befattning direkt. Det 

skulle kunna funka om man har rätt arbetslivserfarenhet också men att det skulle 

krävas någon mer strategisk kurs.  

(HR-specialist) 

6.5 Sammanfattning av resultat 

Något vi snabbt kan konstatera är att personalvetaralumner jobbar med allt möjligt, och 

innehar således massvis av olika titlar därefter. Enligt respondenterna och informanterna är 

bredden toppen, där de praktiska inslagen i form av arbetslivsförankrade case och 

praktikperioden tillhör det mest uppskattade. En viss kritik riktas mot metodkurserna, som 

enligt såväl respondenter och informanter lyfts fram som onödiga i ett matchningsperspektiv 

gentemot arbetsmarknaden.  

Generellt anses anställningsbarheten som personalvetaralumn god, och 

arbetsmarknadssituationen gynnsam för att ta ytterligare kliv på karriärstegen. För att öka 

denna möjlighet finns det dock incitament som pekar på att utbildningen skulle gynnas av 

mer handfasta färdigheter inom ekonomi och arbetsrätt, samt ännu mer praktisk övning. 

Slutligen bör det sägas att majoriteten är väldigt nöjd med utbildningen och att de inte har 

några problem att möta arbetsgivarnas krav. Sammantaget ett gott betyg för programmet. 
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7 Analys och diskussion 

7.1 Resultatdiskussion 

I följande avsnitt diskuterar och analyserar vi vårt resultat av enkätundersökningen och 

intervjuerna med utgångspunkt i den tidigare forskningen inom området. 

7.1.1 Anställningsbarheten 

Personalvetaralumnerna verkar sannerligen inte gå sysslolösa efter studierna. Enligt Nilsson 

& Vibergs (2016) definition av anställningsbarhet, som kretsar kring en individs möjlighet 

att få ett arbete som matchar de kvalifikationer och kompetenser som denne förskaffat sig 

under utbildningen, vågar vi påstå att personalvetaralumnerna från Umeå universitet kan ha 

en hög svansföring. Bortsett från en respondent så har samtliga av de svarande idag ett 

förvärvsjobb.  Utöver detta kan man tolka andelen heltidsanställningar (92,75%) och 

andelen som arbetar mellan 35–50 timmar per vecka (97,10%) som indikatorer på hög 

anställningsbarhet.  

Bakar man därtill in att Nilsson & Viberg (2016) också definierar anställningsbarhet som 

förmågan att klara av att utföra arbetsuppgifterna, behålla ett arbete och därigenom etablera 

sig på arbetsmarknaden får vi ett ännu tydligare resultat. Nästan 9 av 10 anser sig inte alls 

ha svårt att leva upp till arbetsgivarens förväntningar och det är därtill en majoritet av 

respondenterna som känner sig relativt säkra på att ett nytt jobb skulle finnas inom räckhåll 

ifall de blev arbetslösa. Ett tecken beträffande etablering på arbetsmarknaden ser vi även 

när vi tittar på andelen tillsvidareanställningar. Från första jobbet efter examen till dagens 

anställning har andelen ökat med drygt 68 procentenheter, vilket innebär att siffran nu landar 

på cirka 88 procent. Att det beror på rent naturliga eller lagmässiga skäl är möjligt, men i 

och med att många av respondenterna bytt jobb sedan deras första anställning får 

utvecklingen anses oerhört gynnsam. 

Som vi nämnde i vår teori menar ovan nämnda Nilsson (2016) att det finns ett glapp i 

övergången mellan utbildning och arbetsliv vad gäller förväntningar och kompetens. Det 

kan till viss del bekräftas av att knappt fyra av tio anser programmet som förberedande för 

de praktiska färdigheter som krävs i arbetslivet. Men samtidigt uppger nästan hälften att 

studierna gör dem kvalificerade för högre tjänster, vilket torde betyda att man kommer rätt 

långt på en kandidatexamen i personalvetenskap vilket 88 procent av respondenterna har 

tagit. 
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I diskussionen kring glappet borde man ta in de förväntningar som går att ställa på en 

kandidatexamen. Hur man än vrider och vänder på kursplanen kommer det alltid ställas 

vissa akademiska krav från ett universitet, vilket gör att de 180 högskolepoäng som finns 

till godo reduceras och det finns bara ett visst utrymme kvar för mer handfasta kurser som 

många respondenter efterfrågar. Det innebär att metodkurserna som några av informanterna 

lyfter upp som överflödiga inte går att rucka på alltför mycket. Trots att ingen uppger sig 

forska inom området för personalvetenskap (se bilaga D) och att endast knappa 11 procent 

tagit ut en magister- eller masterexamen, finns det ändå en baktanke med att 

universitetsstudier ska förbereda en för studier på forskarnivå.   

Ett huvudproblem när det kommer till övergången från utbildning till arbetsliv är att den 

förstnämnda är relativt statisk och bunden till diverse utbildningsförordningar, medan den 

senare är mer föränderlig från dag till dag. Det innebär att de akademiskt knutna lärosätena 

för högre utbildning alltid kommer att ha svårt att hinna med i utvecklingen. Visst kan man 

argumentera för att skolväsendet bör arbeta mer proaktivt och fylla framtida 

arbetskraftsluckor, men då kvarstår de redan existerande. Det hela är, om inte en ond, 

åtminstone en taskig spiral som vi tror är en av faktorerna till det tidigare nämnda glappet 

mellan utbildning och arbetsliv. 

Våra respondenter och informanter bekräftar till viss del det Berglund (2002) talar om kring 

att personalvetarutbildningen behöver breddas, gladeligen med ekonomiska inslag, för att 

professionen personalvetare ska kunna nå sin fulla potential. Det ska tas hänsyn till att 

studien är från 2002, men problematiken verkar kvarstå. Nästan varannan respondent önskar 

helt eller till stor del att programmet hade fokuserat på mer handfasta bitar, som ekonomi 

och arbetsrätt. Det verkar vara röra sig om en paradox, då införandet av fler handfasta kurser 

inte kan ske utan att någon annan kurs måste stryka på foten.  

Ska man placera in våra respondenter och informanters svar i ramen för Lindbergs (2016) 

tes kring de tre olika synsätten på utbildning, hamnar vi närmast nyttoperspektivet. Det 

bygger som vi talade om i vår teori kring att utbildningsväsendet ska se till att skapa nyttig 

arbetskraft för att lösa behoven för såväl samhälle som arbetsmarknad. I linje med det lyfter 

flertalet alumner fram de praktiska inslagen, den tydliga arbetslivsförankringen och 

praktikkursen som det absolut bästa med personalvetarutbildningen och det som gör den 

stark i konkurrens med andra lärosäten. Detta är även något som går i linje med 

Högskoleverkets indelning av personalvetarprogram från 2004 som verkar stå sig än idag, 

åtminstone vad gäller Umeå universitet som i undersökningen tillhörde ett av dem lärosäten 

med mest praktiska inslag. I begreppet nytta får man även ta in det som får anses onyttigt. 
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Ett par informanter belyser hur metodkurserna inte är något som fyller någon vidare 

funktion i arbetslivet, vilket stärks av det faktum hur drygt fyra av fem av 

enkätrespondenterna inte instämde i att en mer akademisk karaktär på utbildningen hade 

gjort dem mer attraktiva på arbetsmarknaden.  

7.1.2 Arbetssituationen 

I utförandet av vår enkätformulering utgick vi nästan helt och hållet från Brunkerts 

alumnundersökning (2010). I hans enkätformulering gavs det utrymme för påståendefrågor 

där skrivna svar från respondenterna skulle ges, ett parti som vi hämtade inspiration ifrån 

vid formuleringen av vår intervjumall.  Resterande delar av enkäten är, bortsett från en del 

språkliga korrigeringar, identiska. På så sätt kan vi nu jämföra våra enkätresultat mot hans 

för att se på skillnader över tid. Vad har egentligen hänt på åtta år?  

Vi kan konstatera att det skett en liten förskjutning vad gäller de hårda värdena bland 

respondenterna i våra respektive studier. Kvinnorna är fler, männen är färre och studenterna 

har i högre utsträckning arbetat längre innan man påbörjar studierna. Den stora skillnaden 

mellan antalet kandidat- och magisterexamina kan vid en överblick framstå som enorm, 

men vid tidpunkten som Brunkert (2010) skrev sin uppsats skilde det enligt den tidens 

system bara 20 högskolepoäng mellan de två nivåerna, varpå en magisterexamen 

förmodligen låg närmare till hands för många. Vi ser också att en större andel återgick till 

en gammal arbetsplats vid sitt första jobb när Brunkert (2010) gjorde sin undersökning.  

Intressant är förskjutningen i lön. Den genomsnittliga ingångslönen vid en alumns första 

anställning har höjts med drygt 5000 kr från 2010 och med nästan 3000 kr vid dagens 

anställning. Visst kan man argumentera för att inflationen gjort sitt och tvingat upp lönerna, 

men tar man in att Brunkerts respondenter hade två års extra arbetslivserfarenhet kan man 

se en antydan till att professionens status har höjts. 

Ser man till nuvarande arbetsuppgifter både vad gäller vår studie och Brunkerts från 2010 

kan vi se en hel del likheter. Våra alumner sysslar mer med rehabiliteringsfrågor och 

Brunkerts dito förhandlade i en större utsträckning, men i övrigt så är fördelningen relativt 

adekvat.  

Vårt intresse väcks under fråga 29. Båda studiers respondenter har en relativt lik fördelning 

i fråga om att snabbt kunna hitta nytt jobb ifall de blev arbetslösa. Som vi nämnde i början 

av denna uppsats ser vi en skarp diskrepans mellan arbetslösheten år 2010 kontra idag. Man 

kan tycka att rädslan för att gå arbetslös och inte hitta något nytt jobb på direkten vore större 

då än nu, men inte om man enkom tittar på våra och Brunkerts respektive siffror. En 
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förklaring till fenomenet skulle kunna vara att Brunkerts respondenter som tidigare nämnt 

hade ytterligare två års arbetslivserfarenhet och på så sätt positionerat sig med en större 

trygghet på arbetsmarknaden.  

I övrigt är resultaten slående lika. Alumnerna från 2010 behövde även dem i stor 

utsträckning lära sig att hantera nya situationer i sina arbetsliv, mer akademiska inslag i 

utbildningen hade inte heller gjort dem attraktivare på arbetsmarknaden och dem hade heller 

inga större problem att leva upp till sina arbetsgivares förväntningar. En stor andel av 

Brunkerts respondenter från 2010 efterfrågade mer handfasta färdigheter i form av ekonomi 

och arbetsrätt på personalvetarprogrammet. Åsikten blir intressant när vi jämför våra och 

Brunkerts resultat från fråga 30 (se bilaga D). Där kan vi utröna att våra respondenter känner 

sig desto mer trygga att utföra personalekonomiska kalkyler och redogöra för huvuddragen 

i LAS och MBL. Det kan bero på tillfälligheter, men månne har institutionen tagit åt sig av 

kritiken och agerat lyhört. I så fall skall det hyllas!  

Den största skillnaden i metodik mellan vår studie och Brunkerts (2010) var införandet av 

semistrukturerade intervjuer. Som tidigare nämnt adderade vi dessa för att nyansera bilden 

genom att kunna använda oss av slagkraftiga citat i resultatdelen för att antingen bekräfta 

eller dementera det våra enkätrespondenter uttryckt. Vi upplever att de fyllt en 

kompletterande funktion då informanternas åsikter i stor utsträckning kan bekräfta det som 

majoriteten av enkätrespondenterna redan uttryckt. Det var på så vis även ett sätt att stärka 

validiteten. 

7.1.3 Kunskaper och färdigheter 

För att i sann akademisk anda knyta ihop säcken så vill vi avsluta med att besvara den sista 

frågeställningen. Precis som våra informanter vittnar om, och som Geimer (et al., 2017) 

beskriver, finns det en kompetenslucka i det strategiska personalarbetet. Problemet är 

dubbelbottnat på så vis att utbildningen inte verkar ge tillräckligt med kurser där strategiskt 

arbete berörs samtidigt som CEB (2014) talar om att oaktat stora investeringar i HR-

arbetares effektivitet och strategiska inflytande så verkar det inte bära frukt. 

De kunskaper och färdigheter som har varit mest avgörande för personalvetaralumnernas 

karriärer finns det inget enhälligt svar på. Merparten instämmer åtminstone i att 

utbildningens praktiska inslag är det som får högst betyg och som lyfts fram som absolut 

viktigast. Förutom att var tionde respondent fick sitt första jobb från organisationen de 

praktiserade hos har det dessutom förberett alumnerna för arbetslivet på ett sätt som inte går 

att ersätta med bokkunskap. 



 

 
35 

7.2 Metoddiskussion 

I kapitel 5 gick vi igenom hur undersökningen gått till och hur vi resonerat kring de 

metodologiska och etiska överväganden som legat till grund för processen. Här nedan 

kommer vi diskutera huruvida vi har följt detta, hur utfallet blev samt vilka konsekvenser 

eventuella brister haft för studien vad gäller reliabilitet och validitet. Rubrikerna är 

desamma som i metodkapitlet för att underlätta läsandet. 

7.2.1 Urval och insamling av data 

Vid urvalet ville vi försäkra oss om att respondenterna först och främst hade hunnit etablera 

sig på arbetsmarknaden, men också att de skulle ha studierna någorlunda färskt i minnet. 

Resultatet visar att vi kan ha legat lite för nära i tiden, åtminstone när det gäller den senaste 

avgångsklassen från 2016. Det vi främst tänker på är att vi inte tog i beaktande de som 

fortfarande kan tänkas vara studenter på masternivå. I övrigt får vi med tanke på 

svarsfrekvens och att de flesta började jobba redan innan eller inom en månad efter examen, 

och således har minst två års arbetslivserfarenhet, vara nöjd med vårt urval till enkäten. Vad 

gäller urvalet till intervjuerna så lät vi som sagt slumpen bland de som valt att lämna 

telefonnummer avgöra. Detta tillvägagångssätt får stöd ur konfidentialitetssynpunkt då 

alternativet var att kolla på svaren för att därefter välja våra informanter utefter roll och 

erfarenhet. Med tanke på den enorma bredd HR-yrket har så såg vi risken för att 

informanterna skulle sitta på samma typ av roll samt inneha liknande erfarenheter som 

försvinnande liten.  

När det kommer till datainsamlingsmetoden så finns det ingen anledning att ifrågasätta 

tillvägagångsättet, en enkät som bevisligen fungerat förut i kombination med fördjupande 

intervjuer känns även så här i efterhand som ett bra val. Detta gav oss precis som vi hade 

tänkt en möjlighet att få större förståelse för enkätsvaren och dessutom kunna komma än 

närmre studiens syfte. Därmed är vår bedömning att metoden fungerat tillfredsställande. 

7.2.2 Enkät och intervju 

Att mäta det interna bortfallet är en möjlig metod för att se hur pass väl en enkät fungerat. 

Det interna bortfallet avser de respondenter som ej svarat på en viss fråga i enkäten. Dessa 

bortfall kan bero på att en fråga saknar möjliga svarsalternativ, att den är otydligt ställd eller 

att ämnet uppfattas som känsligt eller kontroversiellt (Bryman, 2011). Två exempel på 

frågor där vi såhär i efterhand kan kritisera oss själva handlar om fråga 2 rörande ålder samt 

fråga 13 och 23 beträffande hur många anställda det fanns på företaget. Vad gäller fråga 2 

så gjorde vi bedömningen att ett stort spann på åldrarna, exempelvis 20–29 år, säkrade 
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konfidentialiteten. Å andra sidan gjorde detta att vi förlorade möjligheten att kunna göra 

några korstabeller avseende ålder eftersom närmare 100 procent låg antingen i klustret 20–

29 eller 30–39 år. Det gjorde det därmed svårt att kunna peka på några skillnader eller 

likheter i samband med ålder. På fråga 23 borde vi ha specificerat att vi var ute efter hur 

många som jobbade på just deras arbetsplats, nu blev förmodligen spridningen större än 

nödvändigt då frågan inte var tillräckligt preciserad. Kollar vi totalt på resultatet så har vi 

dock relativt lågt internt bortfall, generellt mellan 0 och 4,3 procent. Högst bortfall finner 

vi i fråga 17 och 27, där alumnerna uppmanas att ta ställning till olika påståenden, samt 

värdera dessa i vilken utsträckning de stämmer in. Som minst har trots allt åtta av tio svarat. 

Sammantaget skulle vi vilja påstå att den interna svarsfrekvensen fungerat bra och att den 

därmed får anses tillfredsställande. 

När det kommer till intervjuerna så borde vi eventuellt ha validerat intervjumallen, 

förslagsvis med vår handledare. Vi känner ändock, så här i efterhand, att vi lyckades pricka 

in frågor som i det närmaste svarar till vårt syfte. Med det i beaktande, och kanske som den 

viktigaste beståndsdelen, anser vi oss även här ha det på det torra. 

7.2.3 Insamling och registrering  

Med en slutgiltig svarsfrekvens om 43 procent utan att ha skickat en påminnelse per brev 

till alla så är vi relativt nöjda. Vi hade siktat på 50 procent då det är vad Bryman (2011) 

anser är önskvärt vid den här typen av studier. Med tanke på att påminnelsen endast gick ut 

via mail till några få stycken så ligger det nära tillhands att fundera över vilken effekt ett 

påminnelsebrev hade haft om den skickats via postgång. Här är det av vikt att väga dess 

eventuella fördelar med den ekonomiska aspekten. Och med tanke på att vi ligger så pass 

nära 50-strecket går det att argumentera för att vi inte behöver ha allt för dåligt samvete över 

svarsfrekvensen.  

Då är frågan hur det externa bortfallet påverkar resultatet och dess giltighet. Att göra en 

bortfallsanalys genom att jämföra svarande- och bortfallsgruppen för att se hur det påverkar 

utsikten att generalisera resultatet på hela målpopulationen ansåg vi dock vara omöjligt. 

Detta eftersom insamlingsprocessen garanterade anonymitet och därmed omöjliggjorde att 

individrelatera bortfallet. Vad vi däremot kan göra är att plocka ut variabler som är 

bekräftade för hela urvalspopulationen och jämföra med de som svarat för att se om värdena 

överensstämmer. Tar vi kön, som är en sådan variabel, ser vi att andelen män stod för 21,1 

procent av den totala populationen som tog examen 2014–2016. I vår undersökning ligger 

motsvarande siffra på 20,3 procent vilket pekar på att skillnaderna är små. Även om det inte 

går att dra allt för stora växlar av detta, då könet näppeligen bör påverka alumnernas 
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villighet att besvara enkäten, så är det ytterligare en bekräftelse på att valet att inte skicka 

en påminnelse per brev var korrekt. Det går att diskutera huruvida vårat externa bortfall om 

57 procent påverkar vår förmåga att dra slutsatser kring vårt resultat. Det är möjligt att de 

som inte besvarat studien skulle kunnat påverkat resultatet om dem deltog, samtidigt som 

det är svårt att spekulera i det externa bortfallets inverkan. Sammantaget bör dock resultatet, 

med tanke på de givna förutsättningarna, utläsas i vad vi anser är god tro.  

7.2.4 Bearbetning 

Den korstabell och de frekvenstabeller vi valt att använda oss av faller väl in i bilden av hur 

vi hade tänkt oss att utläsa och presentera resultatet. De enda textbaserade svaren som vi 

använde oss av och som förekom var frågorna kring vilken titel alumnen innehade vid första 

jobbet efter examen samt deras nuvarande jobbtitel. Men då de var av det mindre kvalitativa 

slaget, och vi dessutom var försiktiga med att klumpa ihop olika titlar, så får risken för 

validitetsproblem anses minimal.  

När det kommer till intervjuerna så ska det sägas att den kodning av nyckelord och 

efterföljande tematisering som gjordes var en aning bristfällig. Vi valde snarare att plocka 

nyttiga och givande citat för att sedan återge dessa i sin helhet. Anledningen till detta kan 

härledas till att vi ville antingen förstärka eller motsätta oss det resultat som framkom i 

enkäten. Det fungerade väldigt bra och det finns ingenting som tyder på att vi, med vår 

förförståelse till ämnet, kan ha tolkat svaren fel. 

7.2.5 Kvalitets- och etikaspekter 

Vår gemensamma bedömning av denna studie är att den kvantitativa delen präglas av god 

validitet och reliabilitet samtidigt som den kvalitativa delen svarar upp mot kraven på 

tillförlitlighet och äkthet. Vår teori i kombination med resultatet har gett oss goda 

analysmöjligheter och vi tycker oss ha besvarat syftet och de frågeställningar vi på förhand 

satte upp. Därtill har våra enkätfrågor och intervjuer agerat i god synk då svaren utifrån 

enkätfrågorna i mångt och mycket återspeglats i våra intervjuer, vilket antyder att vi mätt 

det vi avsett att mäta.  

Vi har som tidigare nämnt en viss självkritik till enstaka enkätfrågor, där tolkningsutrymmet 

såhär i efterhand kan kännas problematiskt. I enkätfråga 7 är det svårt att utröna ifall 

alumnerna fick en anställning som var direkt relaterad till HR, även om det ter sig som att 

de flesta har en tjänst som antyder det i enkätfråga 15 (se bilaga D). I övrigt tycker vi oss 

ha en tydlig metod där vi stegvis beskriver hur vi gått tillväga vilket gör det lätt för läsaren 

att återupprepa studien, vilket agerar reliabilitetshöjande.  
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För att ytterligare höja kvalitén på arbetet kunde vi ha genomfört fler intervjuer för att få en 

ännu mer nyanserad bild och för den delen skickat fler påminnelser om enkäten. Givet vår 

tidsram är vi väldigt nöjda över vårt material, men det är något att ha i åtanke ifall studien 

skall upprepas.  

Vi har i vår mening följt de forskningsetiska principerna som presenterades i vårt 

metodavsnitt. Därmed inte sagt att vi är guds bästa barn, till exempel inledde vi vår 

resultatdel med att diskutera den typiska personalvetartypen, baserad på de enkätsvar som 

var mest förekommande bland våra respondenter. Tanken var att bygga upp en symbolisk 

stereotyp för att du som läsare skulle kunna få ett grepp om vem den genomsnittliga 

personalvetaralumnen är. Det fyller sin funktion rent retoriskt, men risken är förstås att vi 

som författare reproducerar en stereotyp. Personen vi beskriver är relativt priviligierad. Hon 

är i vad många skulle anse god arbetsför ålder, tjänar tillräckligt för att klara sig bra och har 

en gedigen utbildning i ryggen. Frågan är ifall dessa allmänna föreställningar, som vi är 

långt ifrån ensamma om att skapa, i detta fall blir till en självuppfyllande profetia? En 

utbildning som skulle utformas utifrån en sådan stereotyp riskerar att stöta bort de många 

som inte passar in på den beskrivningen. Om personalvetarutbildningar vill bidra till en 

mångfald i personalvetarkåren måste utbildningen säkerställa att den inte bidrar till 

utsortering. För att nyansera bilden kunde vi istället haft med ett avsnitt om den atypiska 

typen, där extremvärden får stå i strålkastarljuset för att visa på den mångsidighet som 

personalvetaralumner besitter. 

7.3 Förslag till vidare forskning 

Precis som vi är inne på i avsnittet ovan är det värt att fundera vidare kring de stereotypiska 

föreställningar som omhuldar personalvetare. Med tanke på omfattningen av denna uppsats 

var vi tvungna att begränsa oss till ett par aspekter som skulle studeras. Men i samklang 

med ovan vore det intressant att se en studie som fokuserar på exempelvis minoriteter.  

En enkätfråga med svar som väckte tankar hos oss var att knappa 19 procent tycker att deras 

arbetsuppgifter likväl kunnat utföras av någon utan en personalvetarutbildning, samtidigt 

som bara en (!) tycker att de har svårt att leva upp till arbetsgivarens förväntningar. Här 

tycker vi oss se en diskrepans, då rimligare vore att dessa svarsfrekvenser skulle korrelera.  

Frågan vi ställer oss är ifall detta bara är en slump, eller en typ av försvarsmekanism. Genom 

alla år som vi själva läst till personalvetare har man i mer eller mindre utsträckning behövt 

argumentera för sitt val av studier och framförallt förklara vad man egentligen ska bli när 

man blir stor. Detta är något som vi också tycker återspeglas på arbetsmarknaden, där 
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professionen HR är så pass ung att den fortfarande inte har en helt given plats i den klassiska 

organisationsstrukturen. Kanske kan det förklara varför personalvetare verkar ha vitt skilda 

arbetstitlar och ännu mer differentierade arbetsuppgifter. För att återgå till frågan vi ställer 

oss; är det en försvarsmekanism som kickar in när man har en enkät som vår framför sig 

eller är det rena tillfälligheter? Är det ett sätt att positionera oss framför socionomer, 

ekonomer och för den delen jurister som är inne på ”våra” tjänsteterritorium? Är det fråga 

om ett kollektiv med ett tyst avtal, där alla HR-parter tjänar på att höja varandra och inte 

riktigt vill ifrågasätta titeln personalvetare som av många anses något luddig? Som ni ser är 

mycket outforskat, varpå ett sådant här avsnitt skulle kunna fortsätta i all oändlighet. Detta 

är iallafall några av de tankar som dykt upp under processens gång och som skulle kunna 

vara förslag till vidare forskning. 
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Bilaga A 

Till dig som tog personalvetarexamen vid Umeå universitet 2014–2016 

Hej! 

Vi heter Pontus Edhholm och Jakob Ingemansson och läser för tillfället sista terminen på 

personalvetarprogrammet vid Umeå universitet.  

Tidigare under våren kom vi överens med programkommittén för personalvetarprogrammet om att göra en 

undersökning om var före detta studenter på programmet har tagit vägen inom yrket. Undersökningens primära 

syfte är att ta reda på hur arbetsmarknadssituationen ser ut för personalvetaralumner som tog examen 2014–

2016, samt att undersöka hur pass väl utbildningen svarar upp mot arbetslivets kompetenskrav. Studien ligger 

sedan till grund för vår kandidatuppsats. Vi ser väldigt mycket framemot detta arbete och då vi själva är i 

slutfasen av vår utbildning är vi väldigt nyfikna på resultatet. Dessutom tycker vi att studien i sig har ett stort 

allmänintresse och hoppas att resultatet kommer läsas av såväl lärare som studenter och alumner.  

Detta brev med förfrågan om att ingå i undersökningen skickas därför till dig och de ca 150 andra alumner 

som tog ut sin examen från personalvetarprogrammet vid Umeå universitet under 2014, 2015 och 2016.  

Undersökningen sker genom en webbenkät som är skapad med Google forms. Alla uppgifter behandlas 

därmed helt anonymt och varken vi eller någon annan kommer att veta vem som svarat vad. Frågorna handlar 

främst om din väg ut på arbetsmarknaden, ditt nuvarande arbete samt hur du, så här i efterhand, ser på 

utbildningen och dess kvalité. Det är nästan uteslutande kryssfrågor vilket gör att det inte tar längre än ca 7–

8 minuter att besvara enkäten.  

 

Enkätlänken hittar du på följande adress: 

 

https://goo.gl/forms/J7Ja3by8hXeurisJ3 

 

Eller via QR-kod (App för att hämta ner QR-koder finns i App Store och Google Play): 

Skulle sidan eller QR-koden av någon anledning vara onåbar eller att du hellre vill ha länken skickad ber vi 

dig att kontakta oss via e-mail så sänder vi länken direkt där istället.  

 

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor eller synpunkter. Vi nås lättast och säkrast via mail på 

adresserna pontus.edhholm@gmail.com / ingemanssonn@gmail.com eller per telefon 070-5150921 / 076–

2809221 (vardagar 10.00-17.00). 

 

Det är vår förhoppning att du vill hjälpa oss genom att besvara enkäten. Förutom att ditt svar är väldigt viktigt 

för arbetet med vår uppsats kan det dessutom komma att användas för att ytterligare förbättra 

personvetarutbildningen vid Umeå universitet, samt i förlängningen även bidra till att utveckla 

personalvetarrollen i stort.  

Stort tack på förhand, din medverkan gör skillnad! 

 

April 2018 i Umeå 

Pontus Edhholm och Jakob Ingemansson 

  

mailto:pontus.edhholm@gmail.com
mailto:ingemanssonn@gmail.com
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Bilaga B 

Påminnelse om enkätundersökning för dig som tog personalvetarexamen vid Umeå 

universitet 2014–2016. 

Hej! 

 

Här kommer en påminnelse om vår utskickade enkätundersökning som landade i era brevlådor tidigare i 

veckan. Nu sträcker vi ut en hand till just Dig, eftersom du är en av få vi faktiskt har mailadress till. Om du 

kunde dela denna påminnelse (med länken nedan!!) i forum där ni har kontakt med tidigare kurskamrater, t.ex. 

Facebook-grupp, vore vi evigt tacksamma!  

För ca en vecka sedan skickade vi ett brev med uppmaning om att svara på en enkät. Huvudsyftet är att ta reda 

på hur arbetsmarknadssituationen ser ut för personalvetaralumner som tog examen 2014–2016, samt att 

undersöka hur pass väl utbildningen svarar upp mot arbetslivets kompetenskrav. 

Vi har ännu inte fått in den mängd svar som vi behöver men hoppas med denna påminnelse att få in fler. 

Undersökningen utgör huvuddelen i arbetet med vår kandidatuppsats och därför är just Ditt svar väldigt 

värdefullt för oss. Studien genomförs i samarbete och samråd med personalvetarprogrammets 

programkommitté varför resultatet kan komma att användas till att ytterligare utveckla utbildningen samt bidra 

till att stärka personalvetarrollen. Enkäten är webbaserad och kommer att vara aktiv t.o.m. fredagen den 20 

april, vilket därmed blir sista dagen då svar kan lämnas. 

Om du redan har svarat på enkäten ber vi dig att bortse från denna påminnelse och vill samtidigt passa på 

att rikta ett stort tack för din medverkan!  

Vi vill betona att enkäten besvaras helt anonymt och att det inte finns något sätt att ta reda på vem som svarat 

vad. Att besvara hela enkäten tar endast ca 7–8 minuter. Ditt svar är viktigt även om du inte arbetar för tillfället 

eller har ett arbete som inte är personalvetar-/HR-relaterat.  

Enkätlänken hittar du på följande adress: 

https://goo.gl/forms/J7Ja3by8hXeurisJ3 

Skulle sidan av någon anledning vara onåbar ber vi dig att kontakta oss via e-mail så returnerar vi länken 

direkt där istället. 

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor eller synpunkter. Vi nås lättast och säkrast via mail på 

adresserna pontus.edhholm@gmail.com / ingemanssonn@live.se eller per telefon 070-5150921 / 076–

2809221 (vardagar 10.00-17.00). 

  

Stort tack på förhand för din medverkan! 

  

April 2018 i Umeå 

Pontus Edhholm och Jakob Ingemansson 

  

https://goo.gl/forms/J7Ja3by8hXeurisJ3
mailto:pontus.edhholm@gmail.com
mailto:ingemanssonn@live.se
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Bilaga C 

Alumnundersökning 

Denna enkätundersökning är en del i våran C-uppsats inom ramen för personalvetenskap, 

med syftet att kartlägga personalvetaralumner och hur väl utbildningen svarar upp mot 

arbetslivets krav. Din medverkan är givetvis helt frivillig och de svar du anger kommer 

enkom användas till studiens syfte. Dina svar kommer att behandlas med största möjliga 

konfidentialitet vilket garanterar att du förblir anonym genom hela processen.  

Enkäten tar ca. 5 minuter att besvara. Upplever du några problem under tiden eller har frågor 

kring enkätens utformning får du gärna kontakta oss. Vi nås lättast på: 

 

ingemanssonn@live.se 

pontus.edhholm@gmail.com  
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Bilaga D 

Del I. Fråga 1-6 

 

Första delen innehåller sex bakgrundsfrågor om dig och din examen. 

 

Fråga 1. Du identifierar dig som 

 

Svar Antal Procent 

Kvinna 55 79,7% 

Man 14 20,3% 

Inget svar 0 0,00% 

 

 

Fråga 2. Din ålder är 

 

Svar Antal Procent 

20-29 år 45 65,20% 

30-39 år 22 31,90% 

40-49 år 2 2,90% 

50+ år 0 0,00% 

Inget svar 0 0,00% 

 

 

Fråga 3. Var (i vilket län) fanns din hemort innan du påbörjade dina studier på P-

programmet? 

 

Svar Antal Procent 

Blekinge län 0 0,00% 

Dalarnas län 0 0,00% 

Gotlands län  0 0,00% 

Gävleborgs län 1 1,45% 

Hallands län 1 1,45% 

Jämtlands län 1 1,45% 

Jönköpings län 0 0,00% 

Kalmar län 0 0,00% 

Kronobergs län 0 0,00% 

Norrbottens län 10 14,50% 

Skåne län 0 0,00% 

Stockholms län 6 8,70% 

Södermanlands län 0 0,00% 

Uppsala län 2 2,90% 

Värmlands län 0 0,00% 

Västerbottens län 36 52,20% 
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Västernorrlands län 10 14,50% 

Västmanlands län 0 0,00% 

Västra Götalands län  1 1,45% 

Örebro län 0 0,00% 

Östergötlands län  0 0,00% 

Annat 1 1,40% 

Inget svar 0  

 

Fråga 4. Hur lång arbetslivserfarenhet hade du innan du påbörjade dina studier på 

P-programmet? 

 

Svar Antal Procent 

1-2 år 20 29,00% 

2-5 år 35 50,70% 

Mer en 5 år 14 20,30% 

Inget svar 0 0,00% 

 

 

Fråga 5. Vilket år tog du ut din personalvetarexamen? 

 

Svar Antal Procent 

2014 23 33,30% 

2015 27 39,20% 

2016 19 27,50% 

Inget svar 0 0,00% 

 

 

Fråga 6. Vilken nivå har din examen? 

 

Svar Antal Procent 

Kandidatexamen 61 88,40% 

Magisterexamen 7 10,10% 

Masterexamen 1 1,40% 

Inget svar 0 0,00% 
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Del II. Fråga 7-18 

 

Vi är nyfikna på vad som hände med dig efter examen och hur din situation på 

arbetsmarknaden kom att se ut. Kommande del omfattar därför tolv frågor som handlar 

om det första arbete du hade efter att du avslutat studierna på P-programmet. Med första 

arbete menas det första förvärvsarbete du hade som huvudsaklig försörjningskälla. 

 

Fråga 7. Hur lång tid tog det från att du avslutade P-programmet till dess att du 

började arbeta? 

 

Svar Antal Procent 

Började arbeta före 

avslutade studier 

18 26,10% 

Mindre än 1 månad 22 31,90% 

1-3 månader 14 20,30% 

3-6 månader 5 7,20% 

Mer än 6 månader 7 10,10% 

Har ej haft något arbete 

→ Gå till fråga 19 

2 2,90% 

Inget svar 1 1,45% 

 

 

Fråga 8. Hade du arbetat på denna arbetsplats före studierna på P-programmet? 

 

Svar Antal Procent 

Ja 4 5,80% 

Nej 56 81,20% 

Nej, men det var min 

praktikplats på P-

programmet 

7 10,10% 

Inget svar 2 2,90% 

 

 

Fråga 9. Vilken typ av anställning var det? 

 

Svar Antal Procent 

Tillsvidareanställning  14 20,30% 

Vikariat 25 36,25% 

Provanställning 15 21,75% 

Projektanställning 3 4,30% 

Annan tidsbegränsad 

anställning 

10 14,50% 

Inget svar 2 2,90% 
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Fråga 10. Vilken omfattning hade tjänsten? 

 

Svar Antal Procent 

Heltid 58 84,10% 

Annat 9 13,00% 

Inget svar 2 2,90% 

 

 

Fråga 11. Inom vilken arbetsmarknadssektor fanns arbetet? 

 

Svar Antal Procent 

Kommunal 23 33,30% 

Landsting 3 4,35% 

Privat 34 49,30% 

Statlig 7 10,15% 

Inget svar 2 2,90% 

 

 

Fråga 12. I vilket län fanns arbetsplatsen geografiskt? 

 

Svar Antal Procent 

Blekinge län 0 0,00% 

Dalarnas län 0 0,00% 

Gotlands län  0 0,00% 

Gävleborgs län 1 1,45% 

Hallands län 0 0,00% 

Jämtlands län 0 0,00% 

Jönköpings län 0 0,00% 

Kalmar län 0 0,00% 

Kronobergs län 0 0,00% 

Norrbottens län 7 10,15% 

Skåne län 0 0,00% 

Stockholms län 14 20,30% 

Södermanlands län 0 0,00% 

Uppsala län 1 1,45% 

Värmlands län 0 0,00% 

Västerbottens län 30 43,50% 

Västernorrlands län 13 18,80% 

Västmanlands län 0 0,00% 

Västra Götalands län  0 0,00% 

Örebro län 0 0,00% 

Östergötlands län  0 0,00% 

Annat 1 1,45% 

Inget svar 2 2,90% 

 

 

 

 

 

 



 

 
52 

 

Fråga 13. Ungefär hur många var anställda på arbetsplatsen? 

 

 

Antal svar 64st 

Summa 166 923 anställda 

Genomsnitt 2608,17 anställda 

Typvärde 20 anställda 

Minimum 3 anställda 

Första kvartil (Q1) 20 anställda 

Andra kvartil (median) 95 anställda 

Tredje Kvartil (Q3) 400 anställda 

Maximum 49 000 anställda 

 

 

 

Fråga 14. Hur många timmar arbetade du en normal arbetsvecka? 

 

Svar Antal Procent 

Mindre än 5 timmar per 

vecka 

1 1,45% 

5-19 timmar per vecka 2 2,90% 

20-34 timmar per vecka 4 5,80% 

35-40 timmar per vecka 38 55,10% 

41-50 timmar per vecka 21 30,40% 

Mer än 50 timmar per 

vecka 

1 1,45% 

Inget svar 2 2,90% 
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Fråga 15. Vilken var din titel/befattning?2 

 

• Arbetsförmedlare 

• Arbetskonsult/samordnare 

• Assistent 

• Assisterande butikschef 

• Bemanningsassistent 

• Boendechef 

• Butikschef 

• Butiksmedarbetare 

• Chef 

• Consultant manager 

• Enhetschef 

• Gruppchef 

• Handledare 

• HR-administratör 

• HR-assistent 

• HR-generalist 

• HR-koordinator 

• HR-konsult 

• HR-partner 

• HR-specialist 

• Junior HR Exekutive 

• Kock 

• Konsultchef 

• Områdeschef 

• Personal och ekonomiadministratör 

• Personaladministratör 

• Personal assistans 

• Personalchef 

• Personalhandläggare 

• Personalkonsult 

• Personalspecialist 

• Personlig assistent 

• Postgraduate Talent Management & Organizational Development 

• Rekryterare 

• Rekryteringsansvarig 

• Researcher inom rekrytering 

• Store manager 

• Studiestödsutredare 

• Verksamhetsansvarig 

• Verksamhetschef 

• Vikariesamordnare 

 

 

 

                                                 

2 Tjänsterna presenteras i bokstavsordning. Eftersom insikt i tjänsternas beskrivning saknas har vi därför valt 

att vara restriktiva med hopslagningar.  
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Fråga 16. Vilken var din ingångslön? Ange din månadslön före skatt. 

 

Antal svar 65st 

Summa 1 733 825kr 

Genomsnitt 26 674kr 

Typvärde 28 000kr  

Minimum 22 000kr 

Första kvartil (Q1) 24 750kr  

Andra kvartil (median) 26 500kr 

Tredje kvartil (Q3) 28 000kr 

Maximum 51 725kr 

 

 

Fråga 17. Vilka var dina huvudsakliga arbetsuppgifter? Uppskatta i vilken 

utsträckning arbetsuppgifterna utgjorde en del i ditt arbete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 I mycket 

stor 

utsträckning 

I stor 

utsträckning 

I viss 

utsträckning 

I liten 

utsträckning 

Inte 

alls  

Inget 

svar 

Arbetsrättsliga frågor 4 

5,80% 

6 

8,70% 

25 

36,20% 

17 

24,60% 

8 

11,6% 

9 

13,00% 

Rekrytering 24 

34,80% 

12 

17,40% 

11 

15,90% 

4 

5,80% 

10 

14,50% 

8 

11,60% 

Kompetensutveckling/utbildning 7 

10,10% 

8 

11,60% 

18 

26,10% 

16 

23,20% 

12 

17,40% 

8 

11,60% 

Rehabilitering/hälsofrämjande 

arbete 

9 

13,00% 

6 

8,70% 

7 

10,10% 

15 

21,70% 

25 

36,20% 

7 

10,10% 

Avveckling/varsel/uppsägning 3 

4,30% 

3 

4,30% 

7 

10,10% 

14 

20,30% 

32 

46,40% 

10 

14,50% 

Jämställdhets/mångfaldsfrågor  2 

2,90% 

4 

5,80% 

16 

23,20% 

17 

24,60% 

20 

29,00% 

10 

14,50% 

Utvärdering/utredning 4 

5,80% 

11 

15,90% 

16 

23,20% 

12 

17,40% 

16 

23,20% 

10 

14,50% 

Ekonomi/lönefrågor 5 

7,20% 

13 

18,80% 

13 

18,80% 

13 

18,80% 

16 

23,20% 

9 

13,00% 

Utvecklingsarbete 10 

14,50% 

7 

10,10% 

19 

27,50% 

12 

17,40% 

11 

15,90% 

10 

14,50% 

Information 10 

14,50% 

13 

18,80% 

24 

34,80% 

4 

5,80% 

8 

11,60% 

10 

14,50% 

Förhandling 1 

1,40% 

6 

8,70% 

5 

7,20% 

13 

18,80% 

34 

49,30% 

10 

14,50% 
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Fråga 18. Fanns det andra arbetsuppgifter som i stor eller mycket stor utsträckning 

utgjorde en del i ditt arbete? Ange isåfall dessa nedan. 3 

 

• Administrativa arbetsuppgifter. Mycket arbete i personalsystem 

• Adressökning, handläggning av låntagares ärenden, kundservice 

• Arbetsmiljöfrågor 

• Bemanning, personalplanering, kundkontakt 

• Employer branding, jobbade mot grundskolor/universitet, arbetsförmedlingen och 

andra aktörer 

• Employer branding, kompetensförsörjning, framtagning av policydokument. 

• Försäljning 

• Handleda personalgrupper 

• HR-support, skriva anställningsavtal, referenstagning 

• Introduktionsutbildning, HR-admin, skriva beslut, svara på avtalsfrågor vid 

exempelvis semester och föräldraledighet 

• Jobbade i kundservice 

• Kassa, varupåfyllnad 

• Kundkontakt - utveckling av samarbete 

• Ledarskap, bemanningsplanering, schemaläggning 

• Leta praktikplatser, coacha människor till arbete 

• Matlagning 

• Migrationsfrågor 

• Organisering 

• Organizational talent review, performance management process, project 

management, workshop facilitation/learning initiatives 

• Personal-administration 

• Personalansvar 

• Kundansvar 

• Projektledning, koordinering 

• Schemaläggning, bemanning, kundansvar 

• Service till medborgaren 

• Svåra samtal och konflikter 

• Systemadministration, utbilda chefer, arbetsmiljöarbete 

• Sälj 

• Vakanser, korttidsfrånvaro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

3 Arbetsuppgifterna presenteras i bokstavsordning. Eftersom insikt i uppgifternas beskrivning saknas har vi 

därför valt att vara restriktiva med hopslagningar och endast slagit ihop liknande formuleringar. 
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Del III. Fråga 19-28 

 

Vi är även intresserade av hur din arbetsmarknadssituation ser ut idag. Närmast följer tio 

frågor som handlar om ditt nuvarande arbete. 

 

Fråga 19. Vilken typ av anställning har du idag? 

 

Svar Antal Procent 

Tillsvidareanställning 61 88,40% 

Vikariat 3 4,30% 

Provanställning 3 4,30% 

Projektanställning 0 0,00% 

Annan tidsbegränsad 

anställning 

1 1,45% 

Jag är för närvarande 

arbetslös → Gå till fråga 

29 

1 1,45% 

Inget svar 0 0,00% 

 

 

Fråga 20. Vilken omfattning har tjänsten? 

 

Svar Antal Procent 

Heltid 64 92,75% 

Annat 4 5,80% 

Inget svar 1 1,45% 

 

 

 

Fråga 21. Inom vilken arbetsmarknadssektor finns ditt nuvarande arbete? 

 

Svar Antal Procent 

Kommunal 18 26,10% 

Landsting 5 7,20% 

Privat 34 49,30% 

Statlig 10 14,50% 

Annat 1 1,45% 

Inget svar 1 1,45% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
57 

Fråga 22. I vilket län finns arbetsplatsen geografiskt? 

 

Svar Antal Procent 

Blekinge län 0 0,00% 

Dalarnas län 0 0,00% 

Gotlands län  1 1,45% 

Gävleborgs län 0 0,00% 

Hallands län 0 0,00% 

Jämtlands län 0 0,00% 

Jönköpings län 0 0,00% 

Kalmar län 0 0,00% 

Kronobergs län 0 0,00% 

Norrbottens län 6 8,70% 

Skåne län 0 0,00% 

Stockholms län 18 26,10% 

Södermanlands län 0 0,00% 

Uppsala län 2 2,90% 

Värmlands län 0 0,00% 

Västerbottens län 31 44,90% 

Västernorrlands län 8 11,60% 

Västmanlands län 0 0,00% 

Västra Götalands län  1 1,45% 

Örebro län 0 0,00% 

Östergötlands län  0 0,00% 

Annat 1 1,45% 

Inget svar 1 1,45% 

 

 

Fråga 23. Ungefär hur många är anställda på arbetsplatsen? 

 

Antal svar 67st 

Summa 107 961 anställda 

Genomsnitt 1611,17 anställda 

Typvärde 10 000 anställda 

Minimum 4 anställda 

Första kvartil (Q1) 26 anställda 

Andra kvartil (median) 120 anställda 

Tredje kvartil (Q3) 1000 anställda 

Maximum 13 000 anställda 
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Fråga 24. Hur många timmar arbetar du en normal arbetsvecka? 

 

Svar Antal Procent 

Mindre än 5 timmar per 

vecka 

0 0,00% 

5-19 timmar per vecka 0 0,00% 

20-34 timmar per vecka 1 1,45% 

35-40 timmar per vecka 34 49,30% 

41-50 timmar per vecka 33 47,80% 

Mer än 50 timmar per 

vecka 

0 0,00% 

Inget svar 1 1,45 

 

 

 

Fråga 25. Vilken är din nuvarande titel/befattning?4 

 

• Arbetsförmedlare 

• Butikschef 

• Chef 

• Enhetschef 

• General 

• Gruppchef 

• Handledare/jobbcoach 

• HR-administratör 

• HR-ansvarig 

• HR-business partner 

• HR-generalist 

• HR-konsult 

• HR-koordinator 

• HR-manager 

• HR-partner 

• HR-specialist 

• HR-support 

• HR-utvecklare 

• Konsultchef 

• Kundansvarig 

• Kundkommunikatör 

• Lönekonsult 

• Organisationskonsult 

• Personal och ekonomiadministratör 

• Personaladministratör 

• Personalkonsult 

• Personalsekreterare 

• Personalspecialist 

• Personlig assistent 

                                                 

4 Tjänsterna presenteras i bokstavsordning. Eftersom insikt i tjänsternas beskrivning saknas har vi därför valt 

att vara restriktiva med hopslagningar. 
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• Regional HR-business partner 

• Rekryterare 

• Rekrytering & employer branding ansvarig 

• Rekryteringsspecialist 

• Samordnare 

• Studiestödsutredare 

• Talent Management & Organizational development associate 

• Teamchef 

• Teknisk handläggare 

• Verksamhetsutvecklare 

• Vikariesamordnare 

 

 

Fråga 26. Vad har du för lön? Ange din månadslön före skatt beräknad på heltid. 

 

Antal svar 64st 

Summa 2 060 797kr 

Genomsnitt 32 199kr 

Minimum 23 000kr 

Första kvartil (Q1) 29 000kr 

Andra kvartil (median) 32 000kr 

Tredje kvartil (Q3) 33 900kr 

Maximum 61 369kr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
60 

Fråga 27. Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? Uppskatta i vilken 

utsträckning arbetsuppgifterna utgör en del i ditt arbete. 

 

 

 

 

 

Fråga 28. Finns det andra arbetsuppgifter som i stor eller mycket stor utsträckning 

utgör en del i ditt arbete? Ange i så fall dessa uppgifter nedan. 

 

• Administrativa arbetsuppgifter 

• Arbetsmiljöfrågor 

• Bemanning och chefsstöd 

• Chefsutbildningar 

• Coacha deltagare till arbete/utbildning 

• Employer branding 

• Framtagning/revidering av policys 

• Förebyggande arbetsmiljöarbete 

• Försäljning 

• Handläggning och utredning av låntagares ärenden 

• Kompetensförsörjning 

• Konflikthantering 

• Korttidsfrånvaro 

Kulturarbete 

• Kundansvar 

• Kundkontakt - utveckling av affärer 

 I mycket 

stor 

utsträckning 

I stor 

utsträckning 

I viss 

utsträckning 

I liten 

utsträckning 

Inte 

alls  

Inget 

svar 

Arbetsrättsliga frågor 12 

17,40% 

13 

18,8% 

26 

37,70% 

6 

8,70% 

5 

7,20% 

7 

10,10% 

Rekrytering 19 

27,50% 

22 

31,90% 

10 

14,50% 

4 

5,80% 

9 

13,00% 

5 

7,20% 

Kompetensutveckling/utbildning 10 

14,50% 

22 

31,90% 

21 

30,40% 

7 

10,10% 

4 

5,80% 

5 

7,20% 

Rehabilitering/hälsofrämjande 

arbete 

14 

20,30% 

11 

15,90% 

19 

27,50% 

5 

7,20% 

14 

20,30% 

6 

8,70% 

Avveckling/varsel/uppsägning 2 

2,90% 

7 

10,10% 

21 

30,40% 

10 

14,50% 

22 

31,90% 

7 

10,10% 

Jämställdhets/mångfaldsfrågor  2 

2,90% 

12 

17,40% 

18 

26,10% 

15 

21,70% 

15 

21,70% 

7 

10,10% 

Utvärdering/utredning 7 

10,10% 

13 

18,80% 

18 

26,10% 

14 

20,30% 

10 

14,50% 

7 

10,10% 

Ekonomi/lönefrågor 11 

15,90% 

10 

14,50% 

17 

24,60% 

12 

17,40% 

13 

18,80% 

6 

8,70% 

Utvecklingsarbete 19 

27,50% 

22 

31,90% 

11 

15,90% 

9 

13,00% 

3 

4,30% 

5 

7,20% 

Information 13 

18,80% 

21 

30,40% 

13 

18,80% 

7 

10,10% 

6 

8,70% 

9 

13,00% 

Förhandling 6 

8,70% 

8 

11,60% 

12 

17,40% 

15 

21,70% 

21 

30,40% 

7 

10,10% 
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• Kundservice 

• Kvalitetssäkring 

• Ledarskap 

• Ledningsgruppsarbete 

• Marknadsföring 

• Medarbetarskap 

• Organizational talent review, project management, performance management, 

learning and development 

• Personalansvar 

• Personaladministration 

• Personalvård 

• Projektledning 

• Schemaläggning  

• Systemadministration 

• Sälj 

• Teamledning 

• Vakanser 
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Del IV. Fråga 29-30 

 

Sista delen innehåller frågor och påståenden där du ombeds värdera din utbildning på P-

programmet samt bedöma hur väl den förberett dig inför arbetslivet. För att ytterligare 

nyansera bilden av personalvetaralumner från Umeå Universitet skulle vi vilja genomföra 

ett par korta telefonintervjuer. 

 

 

Fråga 29. Nedan följer ett antal påståenden som bl.a. handlar om P-programmet och 

de krav som ställs på dig och din yrkesroll. Hur väl stämmer du in på respektive 

påstående? 

 

 

 

 

 

 

 Instämmer 

helt 

Instämmer 

till stor 

del 

Instämmer 

delvis 

Instämmer 

i 

huvudsak 

inte 

Instämmer 

inte alls  

Inget svar 

Mina yrkesspecifika kunskaper är 

en bristvara i 

företaget/organisationen 

4 

5,80% 

14 

20,30% 

15 

21,70% 

22 

31,90% 

9 

13,00% 

5 

7,20% 

Utbildningen på P-programmet 

gav mig de praktiska färdigheter 

jag behöver i mitt arbete 

5 

7,20% 

21 

30,40% 

32 

46,40% 

6 

8,70% 

3 

4,30% 

2 

2,90% 

Om jag blev arbetslös idag skulle 

jag snabbt kunna hitta ett nytt 

likvärdigt arbete 

11 

15,90% 

25 

36,20% 

18 

26,10% 

9 

13,00% 

3 

4,30% 

3 

4,30% 

Mina huvudsakliga 

arbetsuppgifter skulle lika bra 

kunna utföras av någon som 

saknar personalvetarutbildning 

5 

7,20% 

8 

11,60% 

17 

24,60% 

24 

34,80% 

12 

17,40% 

3 

4,30% 

Jag önskar att P-programmet hade 

fokuserat mer på handfasta 

färdigheter inom ekonomi och 

arbetsrätt 

16 

23,20% 

17 

24,60% 

14 

20,30% 

14 

20,30% 

6 

8,70% 

2 

2,90% 

I mitt arbete måste jag ständigt 

lära mig att hantera nya 

situationen 

36 

52,20% 

20 

29,00% 

10 

14,50% 

0 

0,00% 

1 

1,45% 

2 

2,90% 

En mer akademisk karaktär på P-

programmet hade gjort mig mer 

attraktiv på arbetsmarknaden 

1 

1,45% 

3 

4,30% 

6 

8,70% 

21 

30,40% 

35 

50,70% 

 

3 

4,30% 

Jag har svårt att leva upp till 

arbetsgivarens förväntningar på 

mig och min yrkesroll 

0 

0,00% 

1 

1,45% 

4 

5,80% 

20 

29,0% 

41 

59,4% 

3 

4,30% 

Utbildningen på P-programmet 

gör mig kvalificerad för en högre 

befattning än den jag har idag 

16 

23,20% 

18 

26,10% 

18 

26,10% 

11 

15,90% 

3 

4,30% 

3 

4,30% 
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Fråga 30. Tänk på din första anställning efter studierna på P-programmet. Försök 

att bortse från din senare erfarenhet och anta att du som nyexaminerad 

personalvetare skulle ta dig an nedanstående uppgifter. Hur väl anser du att 

utbildningen förberett dig att... 

 

 

 Mycket 

väl 

förberedd 

Väl 

förberedd 

Till viss 

del 

förberedd 

Dåligt 

förberedd 

Inte alls 

förberedd 

Inget 

svar  

Argumentera och övertyga i 

en förhandling 

0 

0,00% 

7 

10,10% 

29 

42,0% 

21 

30,40% 

11 

15,90% 

1 

1,45% 

Hålla ett informationsmöte 

och tala inför en större 

grupp 

16 

23,20% 

35 

50,70% 

17 

24,60% 

0 

0,00% 

0 

0,00% 

1 

1,45% 

Göra och presentera 

personalekonomiska 

kalkyler 

2 

2,90% 

14 

20,30% 

22 

31,90% 

23 

33,30% 

7 

10,10% 

1 

1,45% 

Konstruera och genomföra 

en enkätundersökning 

21 

30,40% 

23 

33,30% 

21 

30,40% 

3 

4,30% 

0 

0,00% 

1 

1,45% 

Upprätta en 

jämställdhetsplan 

4 

5,8% 

17 

24,60% 

29 

42,00% 

11 

15,90% 

6 

8,70% 

2 

2,90% 

Hålla ett svårt samtal (om 

t.ex. uppsägning) 

9 

13,0% 

20 

29,0% 

25 

36,20% 

9 

13,00% 

5 

7,20% 

1 

1,45% 

Ansvar för ett 

rehabiliteringsärende 

2 

2,90% 

7 

10,10% 

29 

42,00% 

24 

34,80% 

6 

8,70% 

1 

1,45% 

Planera och genomföra en 

internutbildning 

7 

10,10% 

16 

23,20% 

30 

43,50% 

14 

20,30% 

1 

1,45% 

1 

1,45% 

Planera och genomföra en 

rekrytering 

17 

24,60% 

26 

37,70% 

18 

26,10% 

6 

8,70% 

1 

1,45% 

1 

1,45% 

Redogöra för huvuddragen i 

LAS och MBL 

12 

17,40% 

33 

47,80% 

17 

24,60% 

4 

5,80% 

1 

1,45% 

2 

2,90% 

 

 

 

För att ytterligare nyansera bilden av personalvetaralumner från Umeå Universitet 

skulle vi vilja genomföra några korta telefonintervjuer, givetvis kommer de svaren vi 

samlar in att behandlas med högsta konfidentialitet. Om du kan tänka dig att bistå 

med detta, vänligen infoga ett nummer vi kan nå dig på. Tack på förhand! 

___________________________________________ 

 

Tack för din medverkan. Är du intresserad av resultatet i sin helhet kan du höra av dig till 

oss. Observera att utskicket sker tidigast i juni.  

 

Vi nås lättast på:  

 

ingemanssonn@live.se 

 

pontus.edhholm@gmail.com 
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Bilaga E 

Intervjuguide 

 

Vad har du för roll just nu? 

Utbildning/matchning: 

Vad var den främsta styrkan med P-programmet enligt din uppfattning? 

Vad var den största svagheten med P-programmet enligt din uppfattning? 

Finns det något som saknas på P-programmet för att nå högre befattningar inom Personal- 

och HR-området. I så fall vad? 

Finns det arbetsuppgifter du blivit ombedd att utföra som du känner att utbildningen inte 

gett en grund till? Hur har du i så fall hanterat situationen? 

Vad i utbildningens innehåll tycker du är MINST intressant ur ett matchningsperspektiv 

mot arbetsmarknaden?  

Hur upplever du din anställningsbarhet i förhållande till de som inte utfört en 

personalvetarutbildning?  

Har du haft kollegor eller har du kollegor som har liknande eller högre positioner än dig 

men utan en examen i personalvetenskap?  

Vad bör Umeå universitets personalvetarprogram trycka på som deras främsta kvalitet att 

stoltsera med? 

Karriär: 

På vilka grunder tog du din första anställning efter examen? Vad var det som fällde 

avgörandet? 

Hur ser du på personalvetarrollens framtid? Tror du den kommer överleva när tekniken 

blir mer och mer integrerat i våra liv?  
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