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Sammanfattning 

 

Sverige är idag ett överutbildat land. Högre utbildning ger dock ingen garanti till kvalificerade 

yrken. Problematiken med matchningen tycks vara generell oavsett utbildnings- och 

geografiskt område. Syftet med studien var att undersöka matchningsproblematiken för 

personalvetare med kompetens som utgångspunkt. Undersökningen genomfördes på 

personalvetaralumner från Umeå universitet som varit yrkesverksamma högst tre år.  Både en 

enkätundersökning och intervjuer genomfördes. Resultatet visar en missmatchning för 

personalvetare mot relevanta arbetsuppgifter samt tjänst. Vidare visade undersökningen att 

utöver den formella kompetensen var de personliga och sociala kompetenserna av stor vikt för 

att erhålla samt bemästra en personalvetartjänst.  
 

Nyckelord: Överutbildad arbetskraft, matchningsproblematiken, personalvetare, kompetens.  
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Inledning 

 
I detta inledande avsnitt ges en introduktion till undersökningens ämne. Här redogörs 

matchningsproblematiken på arbetsmarknaden ur ett bredare perspektiv.  

 
 

På dagens arbetsmarknad spelar matchningen mellan utbudet och efterfrågan stor roll för den 

svenska välfärden. Utbudet och efterfrågan skall helst befinna sig i en balans, men detta är 

något forskarna sett försämrats under de senaste årtiondena. När arbetsgivares krav på 

utbildning inte matchar arbetssökandes utbildningsnivå uppstår friktion och denna matchning 

mellan utbud och efterfrågan påverkas negativt (Framtidskommissionen, 2012). Berglund och 

Fejes (2009) menar att arbetsmarknaden är föränderlig. Ett år kan en viss utbildning ge många 

studenter arbete medan det nästa år ger betydligt färre anställningar. Detta sker trots att 

utbildningens utförande och innehåll är detsamma. Att vara lämplig för ett arbete är något helt 

annat än få en anställning. Studenter från en viss utbildning kan vara högst anställningsbara 

men ändå bli utan arbete (Berglund & Fejes, 2009). 
 

Tåhlin (2007) menar att vi har överutbildad arbetskraft i Sverige. Utbildningsexpansionen har 

gått mycket snabbare än vad kraven på arbeten har och detta leder till att fler har ett arbete 

som de utbildningsmässigt är alldeles för överkvalificerade för. I sin tur stiger arbetslösheten 

på arbetsmarknaden då de välutbildade tar arbeten som är mer ämnade för lågutbildade. 

Vidare menar Tåhlin (2007) att man behöver satsa på att försöka öka antalet kvalificerade 

arbeten, men att den utvecklingen har stannat av. Utbudet av högutbildad arbetskraft har med 

andra..ord..vuxit..snabbare..än..efterfrågan. 

 

Ett överutbildat Sverige 

Svenskar har över lag idag en generellt hög formell utbildningsnivå och denna har ökat 

kraftigt de senaste två decennierna. Genom utbildning hoppas man på att öka 

anställningsbarheten och även bredda arbetskraftens kunskaper för att därmed öka tillväxten i 

det svenska näringslivet. Tåhlin (2007) förklarar att detta försök till matchning mellan 

högskoleutbildningar och arbetslivet inte har bidragit till någon förbättring. Tåhlins (2007) 

forskning visar istället på att utbildningslängden har stigit i snabbare takt än jobbens 
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genomsnittliga krav på utbildningslängd. Under år 2000 hade cirka en tredjedel av alla 

anställda på den svenska arbetsmarknaden en utbildning som var minst två år för lång i 

relation till arbetets krav. Enligt framtidskommisionens (2012) rapport tror andra forskare att 

överutbildningen kommer att minska i framtiden medan arbetets krav kommer hinna ifatt 

utbildningsnivån genom den teknologiska utvecklingen. 

 

Matchningen mellan utbildning och arbetsliv är en fråga av intresse både för individen och 

samhället i stort. En arbetstagare med en viss utbildning är som mest produktiv på ett arbete 

som tar tillvara på personens kompetens. För en person som är överutbildad kan det dock 

innebära att arbetet är begränsande och för en underutbildad person skulle någon annan kunna 

utföra arbetet mer effektivt (Framtidskommissionen, 2012). Därmed är frågan om rätt 

kompetens och kvalifikation ett betydelsefullt inslag på arbetsmarknaden. Det är med fokus 

på kompetenser, utbildningens matchning och anställningsbarhet som denna uppsats tar sin 

utgångspunkt, där personalvetarna utgör ett exempel på matchningseffektivitet. 
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Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med denna undersökning är att ur ett kompetensperspektiv undersöka hur 

personalvetaralumner från Umeå universitet matchar kraven i arbetslivet. Detta mynnar ut i 

följande frågeställningar: 
 

• Hur väl upplever personalvetare att de matchar arbetsmarknaden utifrån såväl tjänst 

som arbetsuppgifter?  

• Utöver de formella- och faktiska kompetenserna, hur upplever alumnerna att annan 

form av kompetens påverkar matchningen? 
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Personalvetarens roll 

 
I följande avsnitt beskrivs problematiken med personalvetares roll samt deras matchning på 

arbetsmarknaden. 

 
 

Både nationell och internationell forskning visar på spridning i arbetsuppgifter och 

arbetsområden när det kommer till personalvetare. Umeå universitet beskriver sitt 

personalvetarprogram såhär:   

 

“Som student kommer du att lära dig att identifiera, analysera och hantera personal- och 

organisationsrelaterade frågor. Detta kommer du att göra ur ett beteendevetenskapligt, 

rättsligt och ekonomiskt perspektiv. Inom ramen för personal- och arbetslivsfrågor lär du dig 

att förstå samspelet mellan individ, grupp, organisation och samhälle.” 

- Umeå universitet, 2014. 
 

Denna spridning leder till att personalvetare kan arbeta inom många olika områden. Bland 

annat som Human resource business partner, medlare, coach, strateg, generalist, 

policyskapare, chefsstöd, intern konsult med flera. Listan kan göras lång på alla de olika 

rollerna som en examinerad personalvetare kan inneha. Ulfsdotter Eriksson (2013) vill dock 

betona att en roll för en personalvetare inte behöver utesluta en annan. En personalvetare kan 

därmed mycket väl klara av att hantera flera roller och arbetsuppgifter (Ulfsdotter Eriksson, 

2013).  
 

Ulrich och Brockbank (2007) beskriver också personalvetarens roll som bred. De beskriver 

fyra kategorier som personalvetaren innehar; medarbetarnas talesperson, 

kompetensutvecklare, funktionsexpert och strategisk partner. Rollen som medarbetarnas 

talesperson innebär att vara länken mellan arbetstagarna och arbetsgivaren och att se till att 

relationen däremellan fungerar på ett ömsesidigt sätt. Rollen som kompetensutvecklare 

innebär att arbeta för en kompetensförsörjning, vilket på sikt ska gynna utveckling och 

verksamhetsmålen. Personalvetarens roll som funktionsexpert innebär allt tänkbart 

personalarbete. Här ingår personalvetarens hela kunskapsgrund inom personalvetenskapen. 

Sista rollen är strategisk partner där det handlar om att personalvetaren aktivt ska formulera 

strategier som hjälper organisationen framåt. Dessa ska stämma överens med verksamhetens 
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vision..och..målsättningar..(Ulrich..&..Brockbank,..2007). 
 

Arbetsmarknaden för personalvetare   
Arbetsmarknaden för nyexaminerade personalvetare har varit relativt hård. Situationen under 

de senaste åren har förbättrats men det kan ta tid innan man får sin första 

tillsvidareanställning. Bland personalvetarna som tog examen under läsåren 2010 och 2011 är 

arbetssökandet relativt lågt då sju av tio nyexaminerade personalvetare fick det första 

kvalificerade arbetet inom sex månader från det att studierna avslutats (Saco, 2014).  

Inom fem år ökar troligen rekryteringsbehovet då många erfarna inom HR-området väntas gå 

i pension. Såväl erfarna som nyexaminerade personalvetare anses vara efterfrågade på 

arbetsmarknaden och därför kännetecknas arbetsmarknaden av balans för personalvetare 

(Saco, 2014). 
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Teori 

 
Ofta talar man om kompetens ur det formella perspektivet, alltså den lärda kompetensen från 

exempelvis en utbildning. Anställningsbarhet tycks dock påverkas av mer än bara kompetens 

där även kvalifikationer är av vikt. Nedan diskuteras och presenteras två olika modeller som 

visar bredden i kompetens- och kvalifikationsbegreppen. Dessa modeller utgör 

utgångspunkten i vårt resterande arbete. 

 
 

Kompetens och kvalifikation 
Kompetens är ett brett begrepp som kort sagt betyder “att kunna vad man ska”. Att vara 

kompetent på ett område innebär att man kan hantera och klara av de utmaningar som uppstå.  

Våra kompetenser handlar om det vi faktiskt kan och hur vi reagerar och gör i olika 

situationer och sammanhang. Det är alltså våra kapaciteter och inte bara våra kvalifikationer. 

Via utbildning kan man skaffa sig en rad olika kvalifikationer men som kan vara svåra att 

utveckla i bestämda sammanhang. Efter en omfattande utbildning på hög nivå kan man inte 

alltid använda det man lärt sig i andra sammanhang, till exempel i vardagslivet eller 

arbetslivet. Därmed kan det vara svårt att omvandla sina kvalifikationer från utbildningen till 

att i praktiken använda dessa. Detta är först möjligt efter att man skaffat sig en längre 

erfarenhet och fått dessa kvalifikationer omvandlade i direkt relation till den givna praktiken, 

till exempel arbetsplatsen (Illeris, 2012). 

 

Vi har valt att använda oss av Ellström (1992) och Lundmarks (1998) modeller. Ellströms 

(1992) modell beskriver relationen mellan kompetens och kvalifikation. Det finns en 

eventuell diskrepans mellan de faktiska kompetenserna och de kompetenser som 

arbetsgivaren efterfrågar. Lundmarks (1998) modell kompetensblomman beskriver de 

nödvändiga delkompetenserna som en person behöver för att kunna handla funktionellt i en 

specifik arbetssituation. Vi anser att dessa modeller i högsta grad är informativa och 

användbara för vår undersökning. Tidigare undersökningar med fokus på kompetens och 

kvalifikation har även de använt sig av dessa modeller (Balog & Teir, 2004).  
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Utnyttjad kompetens 
Kvalifikation har en central roll bland sambandet mellan arbetsliv och utbildning. Ellström 

(1992) beskriver kvalifikation som en brygga mellan individen och arbetets utformning. 

Fokus från kvalifikation flyttas från individen till arbetet och dess krav. Med kvalifikation 

avses den kompetens som krävs på grund av arbetsuppgifternas karaktär och vad som 

efterfrågar av arbetsgivaren. Skillnaden mellan kompetens och kvalifikation är att kompetens 

utgår från personens förmåga till ett visst arbete, medan kvalifikation utgår från arbetet och de 

krav det ställer på personens kompetens. Med andra ord kan en person inneha flera 

kompetenser men som inte nödvändigtvis behöver utgöra några kvalifikationer i förhållande 

till arbetet. Däremot kan kvalifikationer krävas och efterfrågas i ett arbete utan att den 

anställde besitter den aktuella kompetensen (Ellström, 1992).  
 

Genom begreppen kompetens och kvalifikation kan fem olika innebörder av begreppet 

yrkeskunnande urskiljas; 

- Formell kompetens är den kompetens en individ förväntas besitta efter formell utbildning, 

vilket bör kunna uppvisas genom betyg.  

- Faktiska kompetensen är den kompetens som en individ innehar och som denne kan utnyttja 

för att lösa en uppgift eller utföra ett arbete. 

- Den kompetens som arbetet kräver innebär att inneha det som krävs för att kunna utföra sitt 

jobb på ett framgångsrikts sätt. Det vill säga individens arbetsuppgifter. 

- Efterfrågade kompetensen syftar till den informella- eller formella kompetensen som 

efterfrågas för ett visst arbete. Med andra ord individens tjänst. 

- Utnyttjad kompetens är den kompetens som individen besitter och som kommer till 

användning i arbetet.  

 
Figur 1. Relationer mellan olika innebörder av yrkeskunnande (Ellström, 1992, s.38) 
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Det vedertagna begreppet kompetens som syftar till utbildning och tidigare erfarenheter 

räcker nödvändigtvis inte för att förklara den kompetens som ligger inom individen. För att på 

ett mer detaljerat sätt beskriva kompetens har vi valt att även utgå från Lundmark (1998) 

modell kompetensblomman.   
 

Funktionell kompetens 
Lundmark (1998) särskiljer yrkesteknisk-, strategisk-, personlig- och social kompetens. Den 

yrkestekniska kompetensen innefattar de grundläggande kompetenserna samt färdigheter som 

krävs för den aktuella yrkesverksamheten. I den strategiska kompetensen ingår kunskaper 

kring verksamhetens långsiktiga mål och verksamhetsidén. Här ingår även individens 

förståelse för sin egen roll i verksamheten samt att förstå omvärldens påverkan. Det tredje 

blombladet i modellen är den personliga kompetensen som omfattar personliga egenskaper, 

individens motivation samt attityder. Det kan exempelvis handla om människosyn och 

relationer. Den sista kompetensen är den sociala, som bygger på individens förmåga att 

samarbeta, lyssna och anpassa sig till olika samarbetspartner. Alla dessa kompetenser 

tillsammans utgör individens funktionella kompetens, med andra ord den handlingsförmåga 

individen har i en konkret och specifik arbetssituation (Lundmark, 1998). 
 

 
Figur 2. En beskrivning av kompetensbegreppet (Lundmark, 1998, s. 35) 
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Dessa två modeller kompletterar varandra och tillsammans ger de en större förståelse för hur 

kompetens påverkar en individs anställningsbarhet. Genom att ta hänsyn till båda 

kompetensmodellerna ökar bredden i förståelsen, gentemot om vi endast tar hänsyn till 

modellerna var för sig.  
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Tidigare forskning 

 
I följande avsnitt redovisas relevant forskning kring matchningsproblematiken för 

personalvetare men även matchningen i allmänhet mellan högskolan och arbetslivet.  

 
 

Graham och McKenzie (1995) anser även de att det finns ett glapp mellan utbildning och 

arbetsliv. De skriver att övergången mellan studentlivet till arbetslivet påverkar en person på 

många plan. Graham och McKenzie (1995) menar att den nyexaminerade studenten kan ha 

svårigheter att vänja sig vid en ny arbetskultur. De för ett resonemang om att första tiden på 

nya arbetsplatsen har stor påverkan på hur väl en nyutexaminerad student kommer att trivas 

på arbetsplatsen och hur väl man upplever sina kompetenser komma till användning. Det 

finns ofta höga förväntningar på en nyanställd vilket inte alltid är något negativt då dessa 

förväntningar ofta kan resultera i högre och bättre prestationer från den nyanställde (Graham 

& McKenzie, 1995). För att den nyanställde inte ska påverkas negativt är det viktigt att 

dennes kvalifikationer matchas med arbetets krav (Framtidskommissionen, 2012).  

 

Löfgren Martinsson (2008) skriver i sin doktorsavhandling att relationen mellan utbildning 

och arbete ofta kan beskrivas med en matchningsproblematik. Martinsson menar att det inte är 

konstigt att den bristande matchningen är utpräglad då arbetsgivare och 

utbildningssamordnare tycks ha olika syn på vilken kunskap som önskas, värderas samt hur 

denna kunskap ska utvecklas. Det tycks oklart vems ansvar de olika aspekterna vilar på. 

Oavsett vilken akademisk utbildning personen har, kan hen stå inför en 

matchningsproblematik från utbildning till arbetsliv (Löfgren Martinsson, 2008).  

 

Berggren och Lauster (2014) visar i sin forskning att högskoleutbildade mammor löper större 

risk än pappor att få arbeta med uppgifter som inte kräver deras fulla kompetens. Urvalet i 

denna undersökning uppgick till drygt 40 000 högskoleutbildade personer i Sverige. Berggren 

och Lauster (2014) skriver att på grund av deras urvalsstorlek går resultatet att skylla på 

slump.  Resultatet från studien visar att kvinnornas kompetens bäst tas vara på inom offentlig 

sektor och så kallade legitimationsyrken (Berggren & Lauster, 2014). 
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Berglund (2002) redovisar vilka föreställningar, förväntningar och fördomar det finns 

gällande personalarbete som yrkesområde. Han skriver att yrkesgruppens ambition och vilja 

överskrider vad vardagens personalarbete tycks tillåta. Då yrkesgruppen personalspecialister 

ofta upplever känslan av otillräcklighet kunde Berglund (2002) dra slutsatsen att de därmed 

känner att de brister i deras kompetens. I och med återkommande kritik mot 

personalspecialister, ägnades mycket tid till att hitta en lösning på problemet där man 

fokuserade på marknadsföring av yrkesgruppen. Exempel på detta skulle vara att handskas 

med företagsekonomiska termer då ekonomer ansågs vara den självklara yrkesgruppen enligt 

många personalchefer. 

 

Anställningsbarhet syftar till en utexaminerad students förmåga till att få en anställning. Med 

anställningsbarhet skriver Berglund och Fejes (2009) att man bör kunna motsvara 

arbetsmarknadens förväntningar och ha den kompetens som efterfrågas. Detta kan bli något 

svårt att greppa för gruppen personalvetarstudenter. Detta då studenterna känner en osäkerhet 

inför vad arbetsgivare vet om deras kompetens. Vidare skriver Berglund och Fejes (2009) att 

anställningsbarhet handlar om att man är aktiv med arbetssökandet och har en vilja till att bli 

anställd. Man bör även vara flexibel och flyttbar. 

 

Hallier och Summer (2011) skriver i sin artikel hur personalvetarstudenter utvecklar sin 

yrkesroll inom personalarbete. De menar att studenterna kan uppleva en obalans mellan deras 

och arbetsgivarens förväntningar. I sin undersökning framkom det att bilden av vad 

personalarbete innebär kunde variera stort mellan studenterna. Vidare kan detta påverka hur 

studenterna kommer att uppleva sina första karriärs år. Vidare visar Hallier och Summers 

(2011) forskning att en examen från personalvetarprogrammet inte alltid är en garanti för att 

man besitter tillräckliga kunskaper för att bemästra en personalvetartjänst.  
 

Brunkert (2010) genomförde en kandidatuppsats i form av en kvantitativ undersökning där 

han fokuserade på de krav personalvetaralumner från Umeå Universitet möter på 

arbetsmarknaden. Även han diskuterar diskrepansen mellan utbildning och stundande 

arbetsliv. Brunkert (2010) poängterar att detta glapp inte endast bör ses som ett problem, utan 

mer som en garanti för att personalvetarprogrammet mynnar ut i en bred grund att stå på utan 

några avgränsningar. En stor del i matchningsproblematiken tycks enligt Brunkert vara de 

skillnader som finns mellan vad studenterna förväntar och önskar sig av utbildningen och vad 

utbildningen faktiskt ger (Brunkert 2010). 
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Sammanfattningsvis visar forskning att det finns en problematik mellan matchningen av 

högskoleutbildning och arbete. Som tidigare forskning visar kan man tyda tendenser av denna 

missmatchning även för yrkesgruppen personalvetare.  
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Metod  

 
För att besvara studiens frågeställningar valdes både en kvantitativ och en kvalitativ del som 

analysmetod. Den kvantitativa delen består av en enkät med utgångspunkt i Ellströms modell 

(1992) och den kvalitativa delen utgörs av semistrukturerade intervjuer med fokus i 

Lundmarks modell (1998). 

 
 

Personalvetarprogrammet utgör ett exempel på matchningseffektivitet mellan högt utbildade 

individer och arbetsmarknadens efterfrågan. Denna studie visar på just denna matchning för 

personalvetare. 

 

Population 

Lundmark (1993) menar att efter två års yrkeserfarenhet bör man erhållit sina uppfattningar 

från studietiden bekräftade och minnas den någorlunda väl. Därmed valdes 2011 års 

avgångsklass från personalvetarprogrammet vid Umeå universitet ut som vår 

respondentgrupp. Med hjälp från studievägledare tillgavs en lista med kontaktuppgifter och 

mailadresser från 2011 års alumner, vilket därmed gjorde det möjligt att skicka ut enkäten via 

mail till samtliga. Vår population består därmed av 86 individer. 

 

Tillvägagångssätt 
Etik 
Först gjordes en enkät och därefter tre fördjupande intervjuer. Respondenterna informerades 

om undersökningens syfte, därmed uppfylldes informationskravet. Samtyckeskravet 

uppfylldes genom att både enkäten och intervjuerna var frivilliga och respondenterna fick 

själva styra över sin medverkan. Alla kontaktuppgifter till respondenterna förvarades i en 

pärm som endast tillhandahölls av oss, därmed uppfylldes konfidentialitetskravet. 

Nyttjandekravet uppfylldes genom att alla insamlade uppgifter endast kom att användas i vår 

undersökning och inte i något annat sammanhang.  

 

Kvalitet och trovärdighet 

Vi har eftersträvat att nå en god kvalitet då vi genom hela arbetet varit noggranna och tydliga 
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med beskrivningar av vårt tillvägagångssätt. Vid skapandet av enkäten och intervjumallen har 

vi strävat efter att utforma frågorna med utgångspunkt från de dimensioner av kompetens som 

modellerna innefattar. Detta har vi försökt göra så entydigt och noggrant som möjligt, allt för 

att passa i relation till det givna syftet och hålla en god kvalitet. Enkätens förmåga att mäta 

respondenternas upplevelse av den efterfrågade kompetensen i arbetslivet har ökats genom att 

använda både öppna frågor samt frågor med svarsalternativ. För att försöka nå en hög 

svarsfrekvens valde vi att utforma enkäten med få frågor för att den skulle vara lättbesvarad. 

Detta då vi planerat att genomföra ett antal fördjupande intervjuer som komplement. Det är 

även viktigt att frågorna, både vid enkäten och intervjuerna, ställs till rätt och tillräckligt 

många personer.  

 

För att uppnå en trovärdighet har vi varit transparanta i vårt tillvägagångssätt där vår enkät 

samt intervjumall finns tillgängliga, se bilaga 3 och 5. Genom att vara noggrann och tydlig 

samt visa på medvetenhet anser vi att vår undersökning innehar en god kvalitet och en hög 

trovärdighet. 

 

Enkäten 

Enkäten skickades ut till totalt 86 respondenter. Direkt efter utskickad enkät fick vi autosvar 

från 10 respondenter med informationen om att deras mailadresser inte längre var i bruk. 

Totalt skickades enkäten ut till 76 respondenter. Efter fem dagar var svarsfrekvensen 32 % 

och ett påminnelsemail skickades därefter ut. Den slutgiltiga svarsfrekvensen blev således  

43 %. Svaren från enkäten sammanställdes i ett Excel dokument och därefter kunde det mest 

relevanta för undersökningens syfte urskiljas från respondenternas svar.   
 

Intervjuerna 

Urvalet till intervjuerna gjordes via enkäten. Semistrukturerade intervjuer tillämpades då detta 

ger människor mer lika chans att säga sin åsikt om samma frågor (Bryman, 2011). Vi använde 

oss av ett bekvämlighetsurval då vi hade för avsikt att träffa respondenterna personligen. 

Därmed valdes urvalet utifrån geografisk plats, Umeå. För att få en spridning på 

arbetsmarknaden valdes en respondent från vardera sektorn; statlig-, kommunal- samt privat 

sektor. Ingen respondent från landstinget ville ställa upp på en vidare intervju.  

 

Intervjuerna bokades via telefon- och mailkontakt och genomfördes därefter på 
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respondenternas respektive arbetsplats. Av praktiska skäl delade vi på intervjuansvaret där en 

genomförde två intervjuer och den andra en intervju. Intervjuerna spelades in via diktafon och 

transkriberades därefter. Respondenterna ställde upp anonymt och intervjuerna pågick cirka 

45 minuter vardera. Transkriberingarna från intervjuerna lästes i sin helhet för att först kunna 

få en bild av respondenterna upplevelse av de olika kompetenserna. Därefter lästes dem med 

mer fokus på matchningen mellan utbildning och arbetsliv. Efter den noggranna tolkningen av 

materialet kunde ett mönster och mer precisa utsagor urskiljas och därefter redovisas.  
 

Enkätkonstruktion 
Enkäten skapades i det webbaserade programmet Google Drive. Sist i enkäten gavs utrymme 

att lämna kontaktuppgifter för en eventuell vidare intervju. För hela enkäten se bilaga 3. 

Enkäten skapades med utgångspunkt från Ellströms (1992) modell som redovisar relationer 

mellan kompetens och kvalifikation, se figur 1. Kompetens delas upp i formell- och faktisk 

kompetens medan kvalifikation delas upp i efterfrågad kompetens samt den kompetens som 

arbetet kräver.  
 

Bakgrundsfrågor ställdes i början av enkäten, bland annat frågor om kön, arbetsplats och 

arbetssektor. Alla respondenter innehar den formella kompetensen då alla studerat 

personalvetarprogrammet. För att kunna mäta den faktiska kompetensen ställdes frågan; har 

du kompetens utöver din utbildning (personalvetarprogrammet) för att klara av dina 

arbetsuppgifter? Den efterfrågade kompetensen har i enkäten undersökts med frågorna; har 

du idag en tjänst som överensstämmer med utbildningen? Om du har en tjänst idag, arbetade 

du vid den arbetsplatsen före/och eller under utbildningen? Den sista delen i Ellströms 

modell (1992) handlar om kompetensen som arbetsuppgifterna kräver. I enkäten mäts detta 

genom påståendet; i och med din utbildning anser du dig vara… Där respondenterna fick 

välja bland följande svarsalternativ; överkvalificerad för dina arbetsuppgifter, 

underkvalificerad för dina arbetsuppgifter, varken eller vet ej. Sammantaget utgör fyra 

kompetenser en individs utnyttjade kompetens (Ellström, 1992). För fullständig 

enkät.se.bilaga.3. 

 

Intervjukonstruktion 

Intervjumallen utformades med utgångspunkt i Lundmarks (1998) beskrivning av 

kompetensbegreppet, se figur 2. Med kompetens menas en individs förmåga att mer eller 
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mindre inneha en potentiell handlingsförmåga i en viss uppgift. Lundmark (1998) särskiljer 

fyra del kompetenser i sin “kompetensblomma” och dessa kompetenser utgör grunden i 

intervjumallen.  
 

Det första blombladet, den yrkestekniska kompetensen innefattar de regler, redskap samt 

metoder som är av betydelse för arbetsuppgifterna. För att undersöka denna kompetens 

ställdes frågor kring respondenternas eventuella vidareutbildning samt vilka kunskaper och 

färdigheter som krävs för tjänsterna, se fråga 1-6 i intervjuguiden, bilaga 5. Andra 

blombladet, den strategiska kompetensen beskriver en individs förmåga att hantera mål och 

långsiktiga frågor i verksamheten. Här ställdes intervjufrågor kring respondenternas roll i 

organisationen och hur de ser på kommunikationen med andra yrkesgrupper, se fråga 7-10 i 

intervjuguiden, bilaga 5. I det tredje blombladet ingår de personliga kompetenserna som 

syftar till attityder, etik och motivation. Här bereddes respondenterna utrymme till att beskriva 

vilka personliga egenskaper de anser viktiga och vad de motiveras av i sitt arbete, se fråga 11-

13 i intervjuguiden, bilaga 5. Det fjärde och sista blombladet är den sociala kompetensen. I 

den ingår individens förmåga att avläsa en organisationskultur samt kunna anpassa sig och 

lyssna på andra. Denna kompetens undersöktes i intervjumallen genom en fråga om hur 

viktigt respondenterna anser social kompetens vara i sin tjänst, se fråga 14-15 i 

intervjuguiden, bilaga 5. Sammantaget utgör dessa blomblad hela kompetensblomman och 

därmed en individs funktionsförmåga i en konkret arbetssituation, med andra ord den 

funktionella kompetensen (Lundmark, 1998). För fullständig intervjuguide se bilaga 5. 
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Resultat 

 
Följande avsnitt presenterar det empiriska resultatet. Avsnittet börjar med att redovisa den 

kvantitativa delen hur väl personalvetarna matchar arbetsmarknaden utifrån tjänst och 

arbetsuppgifter. Den andra kvalitativa delen syftar till att beskriva hur några respondenter 

resonerar kring hur ytterligare kompetenser kan vara viktiga för matchningseffektiviteten.  

 
 

Enkät 
Som ovan nämnt utgår enkäten från Ellströms modell (1992) som innefattar formell- och 

faktisk kompetensen och kompetens som efterfrågas och krävs för arbetsuppgifterna. 

Majoriteten 80 % av respondenterna är kvinnor. Fördelningen mellan respondenternas 

arbetsort är relativt utspridd men majoriteten arbetar i Västerbottens län, 45 %. 

Respondenterna finns representerade inom alla arbetsmarknadssektorer förutom landsting. 

Majoriteten, 44 %, återfinns i den privata sektorn. För komplett sammanställning av 

enkätsvaren se bilaga 4.  
 

Efterfrågad kompetens 

Drygt hälften, 60 %, av respondenterna uppger att de idag har en tjänst som överensstämmer 

med de kunskaper och kompetenser som de förvärvat genom personalvetarprogrammet. 30 % 

svarar att de idag har en tjänst som delvis överensstämmer med utbildningen medan 10 % 

uppger att de inte har en tjänst som överensstämmer med utbildningen. Se figur 3. 
 

 
Figur 3. Visar antal som har respektive inte har en tjänst som överensstämmer med utbildningen. Antal. 
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När det kommer till hur väl arbetsuppgifterna stämmer överens med utbildningen, som mäter 

den efterfrågade kompetensen, uppger hälften, 50 %, att de idag har arbetsuppgifter som 

överensstämmer med personalvetarprogrammet. 44 % svarade att de delvis arbetar med 

uppgifter som överensstämmer med utbildningen. Ett fåtal respondenter, 6 %, har inte några 

arbetsuppgifter idag som överensstämmer med personalvetarprogrammet. Se figur 2. 
 

 
Figur 4. Visar antal som har respektive inte har arbetsuppgifter som överensstämmer med utbildningen. Antal. 

 

För att vidare undersöka om de respondenter som har en relevant tjänst är samma personer 

som har svarat att de har relevanta arbetsuppgifter, sammanställdes då båda alternativen i en 

tabell. Svarsalternativ delvis sammanfördes här med svarsalternativ nej. Tabell 1 visar att de 

flesta har en ideal matchning medan 36 % inte alls är matchad mot arbetsmarknaden utifrån 

personalvetarutbildningen. En mindre andel är matchad mot arbetsuppgifterna men inte mot 

en relevant tjänst. Detta visar alltså att tjänst och arbetsuppgifter hänger samman och att det i 

stort är samma individer som uppgett att de innehar relevant tjänst och arbetsuppgifter. 
 

Tabell 1. Matchningen mellan tjänst och arbetsuppgifter. Procent. 

 Har relevant tjänst Har delvis eller inte relevant 

tjänst 

Har relevanta arbetsuppgifter Ideal matchning 

51 

Delvis matchning 

0  

Har delvis eller inte relevanta 

arbetsuppgifter 

Delvis matchning 

12 

Frånvaro av matchning 

36 
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Kompetensen som krävs för arbetsuppgifterna 

Även om man är matchad mot en relevant tjänst och relevanta arbetsuppgifter kan man 

uppleva att man är över- eller underkvalificerad. Över 70 % av respondenterna anser att de 

varken är under- eller överkvalificerad för sina arbetsuppgifter. Cirka en femtedel uppger att 

de känner sig överkvalificerade och 3 % av de tillfrågade respondenterna upplever sig vara 

underkvalificerad för sina arbetsuppgifter, se figur 3. Sammantaget tycks majoriteten av 

respondenter inneha den kompetens som krävs för arbetet då endast en minoritet på 3 % 

uppgett att de inte har den kompetens som krävs för arbetsuppgifterna och anser sig därmed 

vara..underkvalificerade.  
 

 
Figur 5. Visar hur kvalificerade respondenterna är för sina arbetsuppgifter. Antal. 

 

Faktisk kompetens 

Den faktiska kompetensen undersöks i enkäten genom att fråga om respondenterna har någon 

ytterligare kompetens/utbildning utöver personalvetarprogrammet för att klara av sina 

arbetsuppgifter. Fördelningen mellan svaren ja och nej är jämn. 47 % svarade att de inte har 

någon ytterligare utbildning och 53 % uppgav att de förvärvat någon form av ytterligare 

utbildning, se figur 6. Exempel på vilken typ av ytterligare utbildning dessa genomfört är; 

studier på högskola före eller efter personalvetarprogrammet och internutbildning via arbetet. 

För fullständiga enkätsvar se bilaga 4. 
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Figur 6. Visar om respondenterna har ytterligare utbildning utöver personalvetarprogrammet. Antal. 
 

Ellström (1992) förklarar att en individs utnyttjande kompetens är sammantaget de formella-, 

faktiska-, efterfrågade kompetensen samt den kompetens som krävs för arbetsuppgifterna. 

Tabell 2 visar hur stor andel av de med formell- eller faktisk kompetensen även har relevanta 

arbetsuppgifter, alltså den efterfrågade kompetensen.  
 

Med formell kompetens i denna undersökning menas de som studerat 

personalvetarprogrammet. För att undersöka om dessa personalvetare har någon ytterligare 

kompetens eftersöks den faktiska kompetensen hos respondenterna, se figur 4. Frågor om 

relevansen i arbetsuppgifterna utgör därmed ett mått på den efterfrågade kompetensen. 

Observera att andelen respondenter som har ytterligare faktisk kompetens även innehar den 

formella kompetensen då alla tillfrågade har studerat personalvetarprogrammet vid Umeå 

universitet.  

 

Av de som endast har formell kompetens, alltså studerat personalvetarprogrammet, har något 

fler än hälften relevanta arbetsuppgifter idag. Knappt hälften av de med endast den formella 

kompetensen har således delvis eller inte relevanta arbetsuppgifter. Respondenterna med 

faktisk kompetens, de som har någon ytterligare utbildning utöver personalvetarprogrammet, 

har cirka hälften idag relevanta arbetsuppgifter. Hälften av de med ytterligare utbildning, har 

uppgett att de delvis eller inte har relevanta arbetsuppgifter.  
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Tabell 2. Andel respondenter med formell- och faktisk kompetens som har relevanta arbetsuppgifter eller 

ej.  Procent. 
 

Formell 

kompetens 

Faktisk 

kompetens 

Har relevanta arbetsuppgifter 56 47 

Har delvis eller inte relevanta arbetsuppgifter 44 53 

Totalt 100 100 
 

Sammanfattningsvis visar resultatet att det är liknande fördelning mellan de med formell och 

de med faktisk kompetens, som har relevanta arbetsuppgifter. Faktisk kompetens, alltså att ha 

någon ytterligare utbildning, ökar inte sannolikheten att erhålla relevanta arbetsuppgifter. Med 

andra ord förbättras inte matchningen genom ytterligare utbildning. Fler förklaringar som 

bidrar till förståelsen mellan kompetens och anställningsbarhet kan ligga inom individen. 

Dessa inre kompetenser redovisas här nedan i den kvalitativa delen.  
 

Intervjuer 
Utgångspunkt i resultatet från den kvantitativa delen var att finna olika perspektiv av 

kompetenser. Härnäst, i den kvalitativa resultatdelen, presenteras även de kompetenser som 

finns inom individen, alltså de personliga och sociala. Dessa kompetenser har undersökts med 

hjälp av intervjuer. Respondenterna tillhör avgångsklassen år 2011 och har varit 

yrkesverksamma inom personalområdet i cirka tre år. För att lättare kunna åtskilja samt 

behålla anonymiteten har respondenterna tilldelats namnen; respondent 1, respondent 2 och 

respondent..3. 

 

Resultatet redovisas utifrån intervjumallens teman: yrkesteknisk-, strategisk-, social- och 

personlig kompetens. Dessa teman bygger på Lundmarks (1998) modell, kompetensblomman. 

Som innan nämnt innefattar Yrkesteknisk kompetens hur väl respondenterna upplever sig 

behärska sin yrkesroll samt om de har de kunskaper och färdigheter som krävs för tjänsten. 

Strategisk kompetens beskriver respondenternas roll i respektive organisation och här 

innefattas även samspelet och kommunikationen mellan olika yrkesgrupper. Hur mycket 

respondenternas personliga kompetens har spelat in för den aktuella tjänsten redovisas under 

personlig kompetens. Här ingår också hur respondenterna motiveras i sitt arbete. Sist 

redovisas den sociala kompetensen som ger utrymme för respondenternas upplevelse av hur 

viktigt social kompetens faktiskt är. 
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Yrkesteknisk kompetens 

Respondenterna arbetsuppgifter skiljer sig åt. Respondent 1 arbetar främst som stöd till chefer 

som behöver hjälp med personalfrågor. Respondent 2 arbetar som projektledare och 

utbildningsansvarig. Respondent 3 arbetar väldigt brett inom HR där hen har ansvar över 

personalen, utvecklingen, arbetsmiljön och att leda. 
 

Gemensamt för respondenterna är att de tagit kandidatexamen från personalvetarprogrammet 

vid Umeå universitet och har inte läst någon ytterligare kurs som hör till personalområdet. 

Med andra ord innehar alla tre respondenter den formella kompetensen. Respondenterna 

uttrycker att de dagligen stöter på nya utmaningar och problem i arbetet och att de genom sin 

utbildning vet vart svaren finns att hitta. Respondenter 2 har hunnit arbeta vid två ytterligare 

arbetsplatser efter examen och uttrycker att hen därför hunnit få en bred kunskap. Respondent 

3 beskriver att utbildningen var väldigt övergripande där man fick lära sig lite inom flera 

områden vilket var bra för den dagen man kom ut i arbetslivet.  
 

“...men sen är man ju inte fullärd för att man har gått ett personalvetarprogram  

men jag tror ändå, på grund av personalbitarna,  

att jag har en bättre grund att stå på än en socionom som kommer in.” 

- Respondent 3 

 

De mest värdefulla respondenterna har tagit med sig från utbildningen är kurser inom; 

arbetsrätt, socialpsykologi, samtalsmetodik och strategisk HRM. Respondenterna upplever en 

viss otydlighet kring vad en personalvetare faktiskt har för exakta arbetsuppgifter. Respondent 

1 uttrycker sig på följande vis: 

 

“Det går inte att rama in detta yrke för det är så spretigt.  

Så strategisk HRM satte fingret på vad vi läst i tre år och det känner jag att jag  

kan luta mig mot om jag blir lite vilsen i vad jag egentligen gör på jobbet.” 

- Respondent 1 

 

Strategisk kompetens 

Respondenternas organisatoriska roll ser lite olika ut. Respondent 1 och 2 beskriver sin roll 

som stödjande åt chefer i respektive organisation och är representanter i ledningsgrupperna. 

Respondent 3 arbetar som första linjens chef och är inte representant i ledningsgruppen för 
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organisationen.   Respondent 3 beskriver en problematik i att vara budgetstyrd och ändå alltid 

jobba med att hålla och förbättra kvalitén i arbetet.  Respondenterna är överens om att det är 

viktigt att påminna sig om att man som HR/personalvetare är en representant för 

arbetsgivaren. Respondent 2 beskriver det som att det blev mer tydligt ute i arbetslivet än 

under utbildningen. Som HR är man chefer och ledningens högra hand menar respondent 2.  
 

Kommunikationen mellan olika yrkesgrupper kan ibland vara ett problem då andra 

yrkesgrupper kan ha ett mer ekonomiskt perspektiv än vad personalvetare har som mer ser till 

människan och personalen som den viktigaste resursen. Två av respondenterna menar att de 

upplevt viss problematik med olika intressen inom organisationen. En av respondenterna 

beskriver istället kommunikationen mellan organisationens yrkesgrupper som mycket god.  
 

I vår föränderliga värld ställs krav på flexibilitet. Respondent 2 beskriver att hens dagar inte 

går att planera utan man måste vara beredd på att omprioritera, det som är viktigt ena dagen är 

inte viktigt andra dagen. Detta är något som alla respondenter är överens om att man lär sig ju 

längre tid man arbetat. Det är svårt att genom en utbildning förbereda sig på flexibiliteten som 

råder. Samt att det som är viktigt och prioriteras på en arbetsplats kanske inte gör det på en 

annan. Att ständigt finnas som ett stöd för medarbetarna samt cheferna gör att respondent 1 

stöter på omprioriteringar dagligen, hens dörr står alltid öppen för medarbetare som behöver 

stöd, råd, etcetera. Vilket leder till extrem flexibilitet. Att klara av denna flexibilitet, menar 

alla respondenter, har att göra med hur man är som person. Men respondent 2 poängterar dock 

att hen tack vare personalvetarprogrammet har ett synsätt och en grundtanke, men att såklart 

erfarenheten samt personligheten har en stor påverkan.  
 

Personlig kompetens 

Gemensamt för respondent 1 och respondent 3 är att de krävs ett väl utfört ledarskap för att få 

personalen skall må bra. Vidare beskriver respondent 1 att man bör inneha ett gott omdöme 

och inte ha förutfattade meningar. Respondent 3 poängterar även att man bör kunna arbeta 

strukturerat och arbeta nära den grupp man leder. Respondent 2 anser förståelsen för 

organisationen och människan vara av stor vikt. Även flexibiliteten är en viktig personlig 

kompetens man bör besitta när man arbetar med människor. 
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“Jag tror att man måste ha en förståelse för både människan och organisationen, vilket man 

läser om på programmet. Hur ska man få dessa två pusselbitar, människan och 

organisationen att gå ihop? Vi driver ju en verksamhet men dom som driver den är ju faktiskt 

människor. Man bör ha en förståelse för andra människor och öppet sinne, 

men främst ha en flexibilitet!” 

- Respondent 2 

 

På frågan om hur stor del den personliga kompetensen spelar in till att respondenterna fått sin 

tjänst är de alla eniga om att personligheten är avgörande. Vidare beskriver alla respondenter 

att utbildningen kan vara ett krav för tjänsten men att det alltid i slutändan spelar roll vilka 

personliga kompetenser man besitter och visar under intervjun.  
 

“Jag minns att man pratade mycket om det på utbildningen, att man inte fick gå på 

magkänslan, men alla gör det. Jag tänkte att nej jag ska aldrig gå på magkänslan, jag ska se 

till kompetenserna. Men när det kommer till kritan så är det lätt att känna vad magen säger. 

Man får ju alltid ett första intryck och personkemi uppstår. Jag tror att det som är viktigt är 

att veta när det är magkänslan som pratar och när den inte gör det. På så vis är man 

medveten och kan erkänna att man har den, och kunna försöka lägga den åt sidan.” 

- Respondent 2 

 

“Det tror jag har stor betydelse, på papperet har vi samma utbildning så de  

hade kunnat valt någon annan. Men de valde mig och då tror jag att det har med personlighet 

och det jag presterade under vikariatet jag var där. Men skulle de rekryterat på papper kunde 

det ha blivit vem som helst, men nu blev det ju jag så det måste ha med personlighet att göra. 

Social förmåga är en väldigt viktig bit. Du ska inte vara rädd att prata i telefon,  

Du ska inte vara rädd att prata med andra människor.” 

- Respondent 3 

 

Då alla respondenterna är överens om att personlig kompetens är av stor betydelse när det 

kommer till hantera arbetsuppgifterna i sin personalvetartjänst. Den personliga kompetensen 

tycks således ha en stor påverkan på anställningsbarheten för personalvetare.  
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Social kompetens 

Den sociala kompetensen innefattar individens förmåga att samarbeta, lyssna och anpassa sig. 

På frågan om den sociala kompetensen är viktig för personalarbete är respondenterna helt 

överens om att det är extremt viktigt. Att skapa trevliga sociala kontakter menar respondent 2 

inte bara är avgörande för hur väl du utför arbetet mot medarbetarna utan också hjälper dig i 

arbetet när du är ny.  
 

Respondent 1 beskriver den sociala biten som enormt viktig då du som HR måste ha empati 

och känna in olika människor. Medarbetarna måste enligt hen få känna sig lyssnade på och 

som HR måste du då skapa ett förtroende, som du inte kan uppnå utan social kompetens. 

Respondent 3 förklarar det på följande sätt:  
 

“Vart du än jobbar som personalvetare ska du ha kontakt med människor. Tycker du inte om 

att prata med och träffa människor eller har fobi för telefoner ska du helst inte göra det.  

Man har ju ändå valt ett program som, oavsett vart du hamnar,  

måste du våga socialisera och när man skapat ett kontaktnät blir det lättare.  

Men du måste som sagt kunna prata och fungerar med olika människor.” 

- Respondent 3 

 

Respondenterna var som sagt överens om vikten av social kompetens som personalvetare. När 

det kommer till vad som leder till ett lyckat personalarbete kommer olika åsikter fram. Två av 

respondenterna menar på att personalvetarprogrammet är ett måste. Medan respondent 3 

understryker att i hens tjänst idag skulle man nog klara sig utan utbildningen men saker skulle 

nog ta längre tid.  
 

“Efter 3 år på programmet så är det som att allt bara faller på plats mot slutet,  

som man inte kan förstå om man inte gått programmet. Det blir som någon sorts klokhet,  

det blir någon typ av synsätt.” 

- Respondent 1 
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Analys och diskussion 

 
I denna del av rapporten kommer vi diskutera och analysera vårt resultat mot våra teoretiska 

utgångspunkter. Vi kommer också diskutera de metodval som använts samt ge förslag på 

vidare forskning.  

 

Resultatdiskussion 
Matchningseffektivitet 
För att uppnå en lyckad matchning mellan utbildning och arbetsuppgifter bör individerna 

uppleva att de varken är under- eller överkvalificerade för de aktuella arbetsuppgifterna 

(Framtidskommisionen, 2012). Det är också så majoriteten av respondenterna upplever det. 

Enkätens resultat visar att 70 % upplever sig vara varken över- eller underkvalificerad för sina 

arbetsuppgifter, se figur 5. Detta tyder på att det finns en relativt god matchning mellan 

utbildning och de kvalifikationer som respondenterna behöver för sina dagliga 

arbetsuppgifter.  
 

Matchningen mellan arbete och utbildning för personalvetare är enligt Saco (2014) i balans, 

det vill säga att det finns lika mycket jobb som det finns utbildade. Vårt resultat, som är ett 

exempel, visar dock på sämre matchning då endast 60 % av respondenterna idag har en tjänst 

som helt överensstämmer med personalvetarprogrammet, se figur 3. Löfgren Martinsson 

(2008) menar att matchningsproblematiken är generell i Sverige oavsett geografiskt område. 

Vi tror dock det kan finnas en geografisk förklaring i vart respondenterna arbetar i landet då 

fler arbeten verkar finnas i Sveriges storstäder. När undersökningen genomfördes befann sig 

majoriteten av respondenterna i norra Sverige. Som Berglund och Fejes (2009) skriver bör 

nyutexaminerade studenter vara flexibla och flyttbara för att hålla sig anställningsbara.  
 

Vidare visar vårt resultat att det skiljer 10 procentenheter mellan matchningen mot tjänst och 

arbetsuppgifter. Detta betyder att det finns de som besitter en relevant tjänst men inte eller 

delvis har relevanta arbetsuppgifter. En förklaring i denna missmatchning skulle kunna vara 

en förvirring i deras nya roll på arbetsmarknaden och att de inte hunnit identifiera sig i sin 

yrkesroll än. Ulrich och Brockbank (2007) beskriver personalvetarens många roller, allt från 

medarbetarnas talesperson, kompetensutvecklare, funktionsexpert till strategisk partner. Vi 

anser att det inte är så konstigt att känna en osäkerhet att identifiera sig i alla dessa roller som 
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nyutexaminerad personalvetare.  Det kan också finnas tvivel i vad som förväntas av en individ 

i sin första anställning. Som Hallier och Summer (2011) skriver finns det en obalans i 

studenternas och arbetsgivaren förväntningar vilket kanske kan bidra till den osäkerhet som 

verkar finnas. 

 

Som tabell 1 visar har 51 % av respondenterna en ideal matchning med både relevant tjänst 

och relevanta arbetsuppgifter. För de 36 % som istället har en frånvaro av matchning, alltså 

varken relevant tjänst eller arbetsuppgifter, verkar inte ytterligare utbildning förbättra 

matchningseffektiviteten. Att det skulle leda till en mer relevant tjänst tack vare 

vidareutbildning går inte att tyda utifrån resultatet. Som tabell 2 visar har inte faktisk 

kompetens någon större påverkan om individen har relevanta arbetsuppgifter eller inte. 

Matchningen mot att ha relevanta arbetsuppgifter och relevant tjänst tycks inte påverkas av att 

fylla på sin utbildningsbank. Som Tåhlin (2007) menar har Sverige ett överutbildat folk och 

lösningen mot bättre matchning är inte att förlänga och förbättra sin utbildningsnivå. Istället 

bör man försöka öka matchningen genom att utveckla arbetsuppgifter och tjänster så de blir 

mer..relevanta.  

	  

Vad består matchningsproblematiken av och vad kan göras? 

Förvirringen mellan personalvetare och arbetsmarknaden 

Respondenterna uttrycker en viss osäkerhet kring vad en personalvetare faktiskt arbetar med. 

Detta styrks även i Hallier och Summers (2011) undersökning där bilden av vad 

personalarbete innebär kunde skilja sig åt. Osäkerheten kring arbetsuppgifterna kan komma 

att hänga ihop med en upplevd förvirring kring yrkesrollen som personalvetare. Exempelvis 

uttrycker respondent 3 att socionomer innehar liknande tjänst och arbetsuppgifter som 

personalvetare. Detta anser vi kan påverka matchningen mot arbetsmarknaden. Om det är 

oklart för en personalvetare vad arbetet innehåller, så torde det också finnas viss oklarhet på 

arbetsmarknaden vad en personalvetare gör. Med utbildningens breda kursutbud är det 

förståeligt att det blir svårt att sätta fingret på vad en personalvetare har för kompetenser. Vi 

tycker dock att detta bör ses som något positivt då personalvetare tenderar att ha en bred 

kunskapsbas istället för en spetskompetens. Detta i sin tur bör ses som en fördel för 

personalvetarnas arbetsgivare. Personalen är organisationer och företagens viktigaste resurs 

och därför anser vi att personalvetarna innehar en viktig och avgörande roll.  

 

 



	   28	  

Personliga- och sociala egenskaper är viktigare än vad man tror 

Den formella kompetensen kan som både vi och respondenterna anser, vara anledningen till 

att man blir utvald till vissa tjänster. Men många andra faktorer och kompetenser, som finns 

inom individen, tror vi påverkar hur väl och utförligt personen klarar av arbetet. Genom 

resultaten kan man tyda att det finns mer än den formella- och faktiska kompetensen som 

spelar in för att matcha arbetsmarknadens krav. Respondenterna anser att de sociala- och 

personliga egenskaperna är av avgörande vikt då det kommer till att skaffa sig ett arbete och 

kunna bemästra det. Magkänsla och personkemi beskriver de var något man redan under 

utbildningen fick lära sig att inte luras av. Självklart är dessa två viktiga för en gemytlig 

arbetsmiljö men när det kommer till rekrytering är det kompetens man som regel skall utgå 

från.  
 

Respondenterna betonar vikten av sociala kompetenser vilket kanske är svårt att lära ut 

genom en högskoleutbildning. Detta är något som finns inom individen och varierar från 

person till person. Resultatet visar att oavsett personalvetartjänst krävs en social förmåga då 

de ofta behöver interagera med andra människor. Detta är som sagt inget man lär sig via en 

utbildning utan något varje person har mer eller mindre av. Vi tror att denna kompetens går 

att lära sig att manövrera, detta genom att hela tiden utsätta sig för nya sociala situationer. 

Eftersom de sociala- och personliga kompetenserna lyfts som något viktigt kan man undra om 

matchningen hade ökat om personalvetarna genomgått en charmkurs? 

 

Att inneha en god social kompetens menar Lundmark (1998) är att anpassa sig till olika 

samarbetspartners samt ha förmågan att kunna lyssna och samarbeta. Alla intervjuade 

respondenter menar att den sociala kompetensen är viktig och avgörande. Att kunna 

kommunicera och samarbeta med andra yrkesgrupper eller partners är också enligt oss en 

avgörande faktor hur väl man lyckas i sitt arbete som personalvetare. Att personalen får känna 

sig lyssnad på menar respondent 1 är av högsta vikt och då spelar den sociala kompetensen 

enligt..hen..en..stor..roll. 

   

Flexibiliteten är något som respondenterna anser vara viktigt när det kommer till en 

personalvetares strategiska kompetens. Denna flexibilitet menar de är svårt att lära sig genom 

utbildningen, istället är det något man bör ha inom sig. Vi tror dock att det även krävs 

tålamod och tid för att lyckas med den flexibla vardagen som en personalvetare ställs inför. 

Detta är något vi tror kommer med erfarenhet och inget man lär sig i en utbildning.  
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Sammanfattningsvis indikerar undersökningen, utifrån respondenternas förståelse att social- 

och personlig kompetens är av betydande vikt för att erhålla en relevant tjänst som 

personalvetare. Det verkar som att den sociala kompetensen har större påverkan på 

matchningen mot en relevant tjänst än vad den faktiska kompetensen har, det vill säga 

ytterligare utbildning utöver personalvetarprogrammet. Utbildningen är således ingen garanti 

för att erhålla en relevant tjänst och alltså verkar det inte spela någon roll om man har 

ytterligare utbildning i bagaget. 
 

Metoddiskussion 
Med bakgrund mot våra teoretiska utgångspunkter anser vi våra analyser vara rimliga utifrån 

det resultat vi tidigare redovisat. Vi är medvetna och vill återigen påminna om att studiens 

resultat visar på ett exempel och kan endast svara för den undersökta populationen. Vårt 

metodval innehåller som bekant både en kvantitativ del och en kvalitativ del. För att kunna 

besvara våra frågeställningar ansåg vi det vara nödvändigt med en enkät som hjälpte oss att se 

matchningen och spridningen mellan personalvetare samt relevant tjänst och arbetsuppgifter. 

Enkätens slutgiltiga svarsfrekvens om 43 % kan ha påverkat till ett mindre tillförlitligt resultat 

då det enligt Bryman (2011) inte räknas som en godtagbar svarsfrekvens. Resterande 57 %, 

alltså bortfallet, ser vi ingen anledning till att tro ska kunna påverka matchningen. Därmed är 

det troligt att bortfallet är slumpmässigt. Vår undersökning visar dock på ett exempel på 

arbetsmarknaden och vi anser det ändå vara en tillräcklig svarsfrekvens för studiens syfte,  

att kartlägga matchningen och diskutera vad som kan..optimera..den. 

 

Valet att genomföra semistrukturerade intervjuer gav oss, vad vi anser, fler och mer öppna 

svar från respondenterna. På så vis hoppas vi att vårt resultat visar en mer riktig bild av 

respondenternas upplevelser, än om vi genomfört strukturerade intervjuer.  Urvalet kan ha 

påverkat studiens resultat då vi endast undersökt en avgångsklass samt gjort ett 

bekvämlighetsurval till intervjuerna, som enligt Bryman (2011) inte ses som ett slumpmässigt 

urval. Vi anser att vår studie är av god kvalité då vi genom hela studien arbetat på ett noggrant 

sätt. En positiv aspekt som vi vill lyfta är vi valde att intervjua tre respondenter från olika 

arbetsmarknadssektorer. Därmed kan ett resultat som inte skiljer sig märkbart mellan de olika 

sektorerna uppvisas. Vårt exempel visar därmed på likheter mellan personalvetarens 

upplevelse av sin arbetssituation.  
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En brist i vårt enkätutskick var att det visade sig vara tio inaktuella mailadresser vilket kan 

påverkat enkätsvaren negativt. Vi valde att dela på ansvaret i intervjuerna vilket även kan ha 

bidragit till att intervjuerna skiljt sig åt och därmed kan ha påverkat resultatet. Vi har dock 

försöka minimera detta genom att spela in och transkribera intervjuerna ytterst noggrant.  
 

Förslag till vidare forskning 
Denna studie visar på att det finns en matchningsproblematik för personalvetare i Sverige. 

Vår undersökning bidrar till en större förståelse för vad en personalvetare har för kompetenser 

och kvalifikationer och vad som faktiskt krävs av denne på arbetsmarknaden.  

 

Det hade varit spännande att i nästa steg göra en jämförande studie kring 

matchningsproblematiken mellan olika yrkesgrupper. Vi finner det också intressant att 

undersöka arbetsgivares syn på personalvetarens kompetens och kvalifikation, exempelvis 

vad efterfrågas i platsannonser för personalvetaryrken? 

 

Personalvetaren arbetar ständigt mot en mer och mer legitimerad profession, det vore därför 

intressant att efter en tidsperiod om cirka fem år genomföra en liknande studie. Därigenom 

kan man undersöka om matchningen förändrats ytterligare mellan personalvetare och 

arbetsmarknaden i takt med att legitimiteten ökar.  
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Bilaga 1 
 

Till dig som tog examen från Personalvetarprogrammet vid Umeå universitet år 2011. 

Hej! Vi heter Gabriella Odsander och Anna Bladh och går sista terminen på 

Personalvetarprogrammet vid Umeå universitet. Vi har just påbörjat en undersökning vars 

huvudsyfte är att skapa en förståelse och kartlägga hur väl yrkesverksamma personalvetares 

kompetenser matchar arbetsmarknadens efterfrågan och behov. Första delen i vår 

undersökning består av denna enkät där vi är intresserade av att kartlägga vart du och din 

avgångsklass från år 2011 arbetar idag och vilka arbetsuppgifter din tjänst innefattar. Genom 

denna enkät hoppas vi kunna se om det finns någon matchning mellan personalvetares 

kompetens och deras tjänster samt arbetsuppgifter. Denna undersökning kommer ligga till 

grund för vår kandidatuppsats.   

Vi har ett genuint intresse av denna undersökning då vi själva snart kommer kastas ut i 

arbetslivet. Vi hoppas att vår undersökning även kommer vara intressant för lärare vid 

programmet samt tidigare, framtida och nuvarande studenter. 

Vår förhoppning är att du vill hjälpa oss genom att besvara den här mini-enkäten samt 

eventuellt ställa upp på en fördjupande intervju. Därför ser vi gärna att du lämnar aktuella 

kontaktuppgifter vid hänvisad plats i enkäten. Vare sig du väljer att lämna dina uppgifter för 

en vidare intervju eller ej, kommer du förbli helt anonym för undersökningen. Ditt svar är 

viktigt oavsett om du arbetar inom personal/HR eller ej. Om du inte har ett avlönat arbete 

idag behöver du endast besvara fråga 1-5 och gärna fråga 12. Enkäten tar cirka 5 minuter att 

besvara.  

Svara snarast möjligt eller senast måndag 14 april 2014. 

Klicka här för att komma till enkäten: 

https://docs.google.com/forms/d/1dQkFA_nudpTwLaDTM5DJFgoGisvFBtMNTkkCTlmYJ

VI/viewform   

Tack på förhand för din medverkan! 

Umeå i april 2014 

Gabriella Odsander och Anna Bladh 

Vid frågor ring: XXX-XXXXXXX   
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Bilaga 2 
 

Påminnelse till dig som tog examen från Personalvetarprogrammet vid Umeå universitet 

år 2011. 

Hej! Förra veckan skickade vi ut ett mail med uppmaning om att svara på en enkät. Vi har 

som huvudsyfte med enkäten att förstå och kartlägga hur väl yrkesverksamma 

personalvetares kompetenser matchar arbetsmarknadens efterfrågan och behov.  

 

Om du redan svarat på enkäten kan du bortse från detta mail. Vi tackar så mycket för 

din medverkan! 

 

Vi har fått in många svar men hoppas med denna påminnelse att få in fler. Enkäten utgör 

grunden för vår kandidatuppsats och därför är ditt svar väldigt värdefullt för oss! Vi ser gärna 

att du lämnar kontaktuppgifter för en eventuellt fördjupande intervju. Vare sig du väljer att 

lämna dina kontaktuppgifter eller ej, kommer du förbli helt anonym för undersökningen. Ditt 

svar är viktigt oavsett om du arbetar inom personal/ HR eller ej. 

 

Om du inte har ett avlönat arbete idag behöver du endast besvara fråga 1-5 och gärna fråga 

12. 

 

Enkäten är webbaserad och kommer att vara aktiv till och med torsdagen den 24 april, vilket 

alltså är sista dagen då svar kan lämnas. Enkäten tar cirka 5 minuter att besvara. 

 

Klicka här för att komma till enkäten: 

https://docs.google.com/forms/d/1dQkFA_nudpTwLaDTM5DJFgoGisvFBtMNTkkCTlmYJ

VI/viewform 

(Om länken ej går att trycka på, klistra in den i din webbläsaren) 

Tack på förhand för din medverkan! 

Med vänliga hälsningar 

Gabriella Odsander och Anna Bladh 

Vid frågor kontakta: XXX-XXXXXXX 
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Bilaga 3 

 
Enkät - Matchar utbildningen vid Personalvetarprogrammet efterfrågan 

på arbetsmarknaden? 
 

1. Kön 

 

  Man 

  Kvinna 

 

3. Har du ett avlönat arbete idag? 

 

  Ja  

  Nej 

 

4. Har du sökt en eller flera tjänster som överensstämmer med utbildningen? 

(Personalvetarprogrammet) 

 

  Ja 

  Nej 

 

Om du svarade "nej" på fråga 3: Vill du ha en tjänst som överensstämmer med utbildningen? 

  Ja 

  Nej 

 

2. Läste du Personalvetarprogrammet på... 

 

  Campus i Umeå 

  Distans 

 

5. Har du idag en tjänst som överensstämmer med utbildningen? 

 

  Ja 
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  Ja, delvis 

  Nej 

 

6. Om du har en tjänst idag, arbetade du vid den arbetsplatsen före och/eller under 

utbildningen? 

 

  Ja 

  Nej 

 

7. I vilket län finns din arbetsplats? 

 

  Blekinge län 

  Dalarnas län 

  Gotlands län 

  Gävleborgs län 

  Hallands län 

  Jämtlands län 

  Jönköpings län 

  Kalmar län 

  Kronobergs län 

  Norrbottens län 

  Skåne län 

  Stockholms län 

  Södermanlands län 

  Uppsala län 

  Värmlands län 

  Västerbottens län 

  Västernorrlands län 

  Västmanlands län 

  Västra Götalands län 

  Örebro län 

  Östergötlands län 

  Annat 
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8. Inom vilken arbetsmarknadssektor arbetar du idag? 

 

  Privat 

  Statlig 

  Kommunal 

  Landsting 

  Annat 

 

9. Har du i ditt arbete idag arbetsuppgifter som överensstämmer med din utbildning? 

(Personalvetarprogrammet) 

 

  Ja 

  Nej 

  Delvis 

 

10. I och med din utbildning anser du dig vara... 

 

  Överkvalificerad för dina arbetsuppgifter 

  Underkvalificerad för dina arbetsuppgifter 

  Varken eller 

  Vet ej 

 

11. Har du kompetens utöver din utbildning (personalvetarprogrammet) för att klara av 

dina arbetsuppgifter? 

Exempelvis kurs vid universitet, internutbildning eller annan kompetensutveckling... 

  Ja 

  Nej 

 

Om du svarade "ja" på fråga 10: Hur har du kompletterat din kompetens? 

12. Vår förhoppning är att du skulle kunna ställa upp på en fördjupande intervju! 

Lämna gärna din mailadress och telefonnummer här nedan: 
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Bilaga 4 
 

33 svar  

Sammanfattning  

 

1. Kön  

  

Man  7  21 %  

Kvinna  
26

  
79 %  

 

2. Läste du Personalvetarprogrammet på...  

  

Campus i Umeå  
24

  
73 %  

Distans  9  27 %  

 

3. Har du ett avlönat arbete idag?  

  

Ja    
32

  
97 %  

Nej

  
1  3 %  

 

4. Har du sökt en eller flera tjänster som överensstämmer med utbildningen? 
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(Personalvetarprogrammet)  

  

Ja  
32

  
97 %  

Nej

  
1  3 %  

  

 

Om du svarade "nej" på fråga 4: Vill du ha en tjänst som överensstämmer med 

utbildningen? 

  

Ja  
3

  
100 %  

Nej

  

0

  
0 %  

 

5. Har du idag en tjänst som överensstämmer med utbildningen?  

  

Ja  
20

  
59 %  

Ja, delvis  
10

  
29 %  

Nej  4  12 %  
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6. Om du har en tjänst idag, arbetade du vid den arbetsplatsen före och/eller under 

utbildningen?  

  

Ja  5  16 %  

Nej

  

27

  
84 %  

 

7. I vilket län finns din arbetsplats?  
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Blekinge län  0  0 %  

Dalarnas län  0  0 %  

Gotlands län  0  0 %  

Gävleborgs län  0  0 %  

Hallands län  0  0 %  

Jämtlands län  0  0 %  

Jönköpings län  0  0 %  

Kalmar län  0  0 %  

Kronobergs län  0  0 %  

Norrbottens län  7  22 %  

Skåne län  2  6 %  

Stockholms län  6  19 %  

Södermanlands län  0  0 %  

Uppsala län  1  3 %  

Värmlands län  0  0 %  

Västerbottens län  
13

  
41 %  

Västernorrlands län  1  3 %  

Västmanlands län  0  0 %  

Västra Götalands län  0  0 %  

Örebro län  0  0 %  

Östergötlands län  1  3 %  

Annat  1  3 %  

 

8. Inom vilken arbetsmarknadssektor arbetar du idag?  
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Privat  
14

  
44 %  

Statlig  7  22 %  

Kommunal  9  28 %  

Landsting  1  3 %  

Annat  1  3 %  

 

9. Har du i ditt arbete idag arbetsuppgifter som överensstämmer med din utbildning? 

(Personalvetarprogrammet)  

  

Ja  
16

  
50 %  

Nej  2  6 %  

Delvis  
14

  
44 %  

 

10. I och med din utbildning anser du dig vara...  

  

Överkvalificerad för dina arbetsuppgifter  6  19 %  

Underkvalificerad för dina arbetsuppgifter  1  3 %  

Varken eller  
23

  
72 %  

Vet ej  2  6 %  
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11. Har du kompetens utöver din utbildning (personalvetarprogrammet) för att klara av 

dina arbetsuppgifter?  

  

Ja  
17

  
53 %  

Nej

  

15

  
47 %  

  

Innan utbildning till personalvetarutb annan akademisk utbildning Studier på högskola 

Extrakurser på distans, ledarskap, konflikthantering osv. Studerade extrakurser. började först 

arbeta inom HR med mindre kvalificerade arbetsuppgifter än vad jag gör idag. Stegvis 

ökning. Masterexamen i ledarskap och organisation. Interna utbildningar på företag 

Arbetsrätts kurs via jobbet Ekonomiexamen magister i företagsekonomi Nej, kurser lästa 

innan utbildningen. Magisterprogram i ledarskap och organisation Internutbildningar 

Arbetsledning, 30hp.samt tidigare yrkeserfarenhet. ekonomi påbörjade master programmet i 

ledarskap och organisation juridik Internutbildning till arbetsförmedlare  

 

12. Vår förhoppning är att du skulle kunna ställa upp på en fördjupande intervju!  
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Bilaga 5 
 

Intervjuguide 
 

Yrkesteknisk kompetens 

1. Beskriv dina arbetsuppgifter i stora drag? 

2. Har du de kunskaper och färdigheter som krävs för tjänsten?  

3. Hur gick du tillväga vid arbetssökandet efter att du tagit din examen? 

4. Vad har du haft mest respektive minst användning av från utbildningen? ex kurser, 

övningar mm. Berätta! 

5. Har du utöver personalvetarprogrammet någon ytterligare utbildning? 

6. Upplever du dig sakna någon kompetens/ kvalifikation? 

 

Strategisk kompetens 

7. Beskriv din roll i organisationen 

8. Hur ser kommunikationen ut med andra yrkesgrupper inom organisationen/företaget? 

(ex ekonomer) 

9. Dagens arbetsmarknad ställer krav på flexibilitet och snabba vändningar, är det något 

du upplever? Berätta på vilket sätt du berörs av omvärlden i ditt yrke!  

10. Har du lärt dig hantera sådana situationer genom utbildningen eller tror du det mer 

beror på hur du är som person?  

 

Personlig kompetens 

11. Vilka personliga egenskaper anser du behövs för att klara av just ditt arbete? 

12. Hur stor betydelse tror du att din personliga kompetens har bidragit till att du fått din 

tjänst som du har idag?  

13. Vad motiverar dig i ditt arbete? 

 

Social kompetens 

14. Hur viktigt anser du social kompetens vara för din tjänst?  

15. Förutom de formella kompetenserna, vad anser du vara de viktigaste (nyckeln) till ett 

framgångsrikt personalarbete?  

 


