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studie av personalvetares rollkonstruktion och 
professionssträvanden. 
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Sammanfattning: Mot bakgrund av personalvetarrollens föränderliga tillvaro 
och divergerade professionssträvanden samt med grund i en 
tidigare genomförd pilotstudie, föddes syftet att; söka 
förståelse för personalvetares rollkonstruktion i samspel 
med andra aktörer samt konsekvenserna av denna för 
personalvetarrollens utveckling i ett större perspektiv. Med 
utgångspunkt i ett socialkonstruktionistiskt perspektiv inom 
en tolkande tradition med induktiv ansats, genomfördes en 
kvalitativ studie av yrkesaktiva personalvetare inom såväl 
offentlig som privat sektor.  

I det empiriska materialet identifierades fyra stringenta 
riktningar utifrån hur man konstruerar sin roll respektive 
synen på framtiden i ett större perspektiv. Dessa kom att 
forma det analysverktyg som genomgående i studien har 
utgjort en förklaringsmodell. För att förstå nyanseringarna i 
det empiriska materialet sammanfördes dimensionerna 
anpassning respektive utveckling samt avgränsad mot andra 
respektive integrerad med andra. I syfte att omsätta 
riktningarna i praktiska termer tolkades dessa vidare utifrån 
teorier om kompetent handlande och professionssträvanden, 
vilka konstaterades riktas mot olika mål beroende av 
förhållandet till dimensionerna. Därmed kan studien sägas 
bidra på två plan; teoretiskt dels genom att fylla glapp av 
kvalitativ forskning som eftersöks och dels i form av 
förklaringsmodellen; praktiskt genom ett resonemang om 
vad som i framtiden för skrået är önskvärt. För vidare 
forskning föreslås en deduktiv studie av det föreliggande 
bidraget mot en större målgrupp och därigenom undersöka 
dess applicerbarhet i ett vidare sammanhang.   

Nyckelord: Socialkonstruktionism, HRD, rollkonstruktion, profession, 
professionssträvanden, kompetent handlande, anpassning, 
utveckling, avgränsad kod, sammansatt kod  
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Förord 
Att vi med dessa ord inte bara nått slutdestinationen för denna uppsats utan också 
avslutat vår akademiska resa gör ögonblicket en aning laddat. I och med detta står vi 
inför utmaningen att påbörja nästa resa, den mot arbetslivet. Utbildningen har på många 
sätt hjälpt oss att stå rustade inför vad som nu väntar. Om inte med en karta, så med en 
kompass. Med utgångspunkt i uppsatsen är detta också vad vi anser önskvärt. En 
kompass torde kunna ha en längre livslängd än en detaljerad karta. Särskilt i förhållande 
till den terräng i förändring som personalvetaren vandrar i och som vi nu står inför att 
beträda. En terräng som vi också genom uppsatsen getts möjlighet att få en djupare 
inblick i. 

Därför vill vi rikta ett Tack till Er yrkesverksamma personalvetare som genom 
intervjuer ställt upp med värdefulla kartbilder av verkligheten där ute. Att sammanföra 
era bilder har gett oss underlag för denna uppsats och inte minst en känsla för vad vi kan 
tänkas behöva packa ner för att stå rustade inför resan mot arbetslivet. Vi hoppas vidare 
att vi med vårt bidrag också gett er ett bredare perspektiv på personalvetarrollen i 
förändring. 

Ett stort Tack vill vi också rikta till Dig Maria, vår handledare i vått och torrt. Utan dig 
som navigatör hade vi inte kunnat nå denna slutdestination och kanske inte heller gett 
oss ut på just denna resa. Trots att vi denna gång i större utsträckning utstakat vår egen 
väg har du ändå alltid i funnits där när vägen känts allt för krokig eller dimman varit för 
tät. Stort Tack för ditt engagemang och tillgänglighet! 

 

Stina Kihlén & Sara Ströberg 
Lund, maj 2010  

 



 

 1

1 Inledning  
Att arbeta mer strategiskt med personalfrågor och ta tillvara den centrala 
produktionsresurs som personalen utgör, ter sig mot bakgrund av arbetslivets förändrade 
villkor allt viktigare. Ur detta perspektiv axlar personalvetarna utifrån sitt 
kompetensområde en av de viktigaste rollerna i att förvalta organisationernas 
humankapital varför tolkningsföreträde i dessa frågor torde vara en logisk följd. Men 
med en inblick i verkligheten tycks ekvationen dock inte vara fullt så enkel. Att 
definiera personalvetarrollen och dess funktioner i organisationerna är tillsynes en 
svårmanövrerad process. I försöken att positionera sig och göra området tungt tycks 
personalvetarna i många fall möta skepsis från andra yrkesgrupper, vilka anser sig 
besitta en bättre kunskapsbas.  

De bakomliggande orsakerna är ett ämne för pågående debatt. En teori är att det finns en 
osäkerhet om kunskapen hos personalvetarna själva vilket leder till svårigheten att 
positionera sig (Berglund, 2002). Andra menar att strävandena mot att bli professionell 
leder till att man tappar bort försöken att vara professionell i sin yrkesutövning 
(Granberg, 2003). Parallellt med denna diskussion pågår en ständig överläggning kring 
vilken kunskapsbas personalvetaryrket bör bygga på och vad man ute i organisationerna 
kan förvänta sig av en personalvetare. Även vilken förändring av rollen som är 
eftersträvansvärd är ett vanligt föremål för debatt (Damm, 1993; Lundmark, 1991). 
Kanske är detta symptomatiskt för en roll där utbildningen, med grund i sina ingångar i 
såväl beteendevetenskap som juridik och ekonomi, är mångdisciplinär och att 
studenterna skolas till att bli personalvetare men i praktiken istället får en HR-titel av 
något slag. Också det faktum att utbildningarna på de olika lärosätena ger skilda 
förutsättningar tros få konsekvenser (Löfgren Martinsson, 2008). En annan bidragande 
faktor kan vara att det är långt mellan de resultat som forskningen framställer och hur 
den faktiska praktiken ser ut (Cieri et al., 2005; Fenwick, 2004).  

Med grund i det ovanstående följer att försöken att flytta fram sina positioner inte ter sig 
helt oproblematiska. Positioneringen har skådats på olika sätt, som en ständig kamp för 
yrkets existensberättigande mellan olika professioner på samhällsarenan eller som 
försök att tillgodogöra sig tolkningsföreträde inom organisationerna (Abbott, 1988; 
Berglund, 2002). Trots detta står det klart att någonting håller på att hända med 
professionen vilket i allra högsta grad påverkar de yrkesverksamma personalvetarna, 
personalvetarrollen är i rörelse. Den pågående förändringen handlar i stora drag om att 
gå från i huvudsak administrativa arbetsuppgifter till arbetsuppgifter av mer strategisk 
karaktär eller i professionsbundna ordalag, om att gå från PA1 till HR2. Denna 

                                                 
1 Ursprungligen syftar PA till personaladministration men har idag åtminstone i teorin 
betydelsen av personal- och arbetslivsfrågor (Söderström & Lindström, 1994). I den 
aktuella definitionen avses att spegla den ”gamla” formen av personalarbete. 
2 Förkortning av human resources eller på svenska, humankapital 
(Nationalencyklopedin, 2010/a). Här i bemärkelsen yrkesverksam inom HR-området 
eller med andra ord den nyare definitionen av området för personal- och arbetslivsfrågor 
(Söderström & Lindström, 1994). 
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förändring är på intet sätt ny utan har pågått en tid inom såväl privat som offentlig 
sektor och har på olika sätt berörts av ett flertal forskare (Damm & Tengblad, 2000; 
Söderström & Lindström, 1994). Spekulationer kan vidare föras kring huruvida 
utvecklingen har lett till ett skede där personalfunktionen fått ytterligare dimensioner 
och man har börjat tala om nya diskurser och begrepp som HRT3.  

Men vart är man då på väg i sina strävanden? Ska man vara personalvetare, HR-
funktion eller business partner? Ska man låta rollen formas efter organisationens ramar 
och samhällsutvecklingen eller i samspel med andra ta kommandot över utvecklingen? 
Frågorna är många och svaren likaså. Fältet bakom personalvetarrollen är brett liksom 
rollens många ansikten vilket generar många möjliga ingångar att förhålla sig till sin 
roll. Vad säger personalvetarna själva? Därom tvistar de lärde. Åsikterna om 
personalvetarna och dess kunskapsområden är till synes många, dels utifrån forskningen 
som avser att fastställa vart professionssträvandena leder och bör leda till och dels 
utifrån studier vilka berör utvecklingen av HR-området. Däremot är forskningen på vad 
personalvetarrollen i förändring faktiskt innebär mer begränsad. 

I ett internationellt perspektiv kan HR-området anses falla inom HRD-forskningen4, 
vilken intresserar sig för aktiviteter i arbetet i syfte att bidra till organisationers 
utveckling (Hill, 2002). Forskningen inom HRD-fältet kan vidare beskrivas utifrån två 
olika grenar med grund i forskarnas synsätt, som performativ eller förståelsebaserad. 
Den performativa grenen syftar till effektivisering medan den förståelsebaserade i högre 
grad berör ett lärandeperspektiv (Corley & Eades, 2006; Simmonds & Pedersen, 2006). 
Burrell & Morgan (1993) menar att mycket av organisationsforskningen bedrivs med 
funktionalistiska förtecken och således forskning inom den performativa grenen. 
Lynham (2000) pekar vidare på detsamma och menar att forskningen inom det aktuella 
området ofta bedrivs med positivistiska förtecken. Detta medför en efterfrågan av mer 
forskning med kvalitativ ansats, om än med förankring i teorin.  

Mot bakgrund av detta ämnar föreliggande uppsats genom individfokuseringen och 
intresset för personalvetares rollkonstruktion att beträda relativt outforskade marker 
samt till följd av den tolkande ansatsen till och med täcka ett uttryckt behov. Som 
blivande personalvetare är vi intresserade av att sondera vår framtida terräng, inte minst 
med betoning på vad rollen i förändring innebär.  

1.1 Syfte och frågeställning 
Resan mot den föreliggande uppsatsen tog sin början långt innan idén om ämne för 
magisteruppsatsen var född. En intervjustudie med inriktning på att relativt 
förutsättningslöst söka förståelse för personalvetarrollen utifrån dess unika position och 
professionssträvanden kom att utgöra den pilotstudie som därmed tog ut riktningarna för 
en större studie, närmare bestämt den föreliggande. Pilotstudiens tonvikt riktades mot 
personalvetarrollen i förändring. Från denna utmynnade en dikotomi, vilken beskrev 

                                                 
3 Human Resource Transformation. En ny trend inom HR-området med rötter i Ulrich 
(1997) där effektiviserat värdeskapande HR-arbete och uppdelning i olika delprocesser 
betonas (Göteborgs Universitet, 2008). 
4 Human Resources Development. 
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olika förhållningssätt till rollskapande och framtidsutsikter utifrån dimensionerna 
produktionens respektive utvecklingens logik. Utifrån denna kompass togs riktningarna 
för ett mer specificerat syfte ut vilket i det föreliggande i stort kom att bli detsamma.  

Således blir det övergripande syftet för denna uppsats att skapa förståelse för personal-
vetarrollen idag och ur ett framtidsperspektiv. Detta med betoning på rollkonstruktion i 
samspel med andra samt dess betydelse för professionssträvanden.  

Mot bakgrund av såväl det skisserade problemområdet som syftet ovan framträder 
därmed en tudelad frågeställning: 

• Hur konstrueras personalvetarrollen i samspelet med andra aktörer inom 
organisationen?   

• Vad blir konsekvenserna av denna konstruktion för utvecklingen av 
personalvetarrollen i ett större sammanhang?  

1.2 Avgränsningar 
Till följd av studiens begränsade omfång kan ett förtydligande av räckvidden i detta 
skede te sig nödvändigt. Att föra ett resonemang kring personalvetarrollens utveckling 
utan att på ett eller annat sätt beröra professionsbegreppet är i det närmsta omöjligt, om 
än förenat med många möjliga infallsvinklar. Därför bör poängteras att en rad aspekter 
till följd av den föreliggande studiens syfte får anses falla utom det aktuella synfältet.  

Således görs inte heller anspråk på att föra diskussionen kring en kollektiv 
professionaliseringsprocess i typologiska termer. Diskussionen om huruvida 
personalvetaren kan anses utgöra en profession eller ej är i det närmsta uttömd varför 
strävanden att ta plats i debatten varken ter sig eftersträvansvärda eller givande. Istället 
riktas uppmärksamheten mot professionaliseringssträvanden i termer av 
rollkonstruktioner inom organisationer där individen i sin yrkesroll tillhör ett större 
kollektiv och därigenom är en del i en kontinuerlig kamp mellan olika professioner.  

1.3 Begreppsdefinitioner 
Personalvetarrollen är ett centralt begrepp i den aktuella studien. Därav följer i den 
teoretiska referensramen en djupgående utredning kring hur personalvetarens roll 
konstrueras i samspel med andra aktörer. Dock anses det av stor vikt att inledningsvis 
definiera begreppet såsom det ska förstås i förhållande till såväl frågeställning som 
resonemanget i det följande. Begreppet roll kan te sig problematiskt då det i många 
definitioner förklaras i termer av omgivningens förväntningar och normer som är 
förknippade med en social position eller uppgift (Nationalencyklopedin, 2010/b). I 
föreliggande studie nyanseras begreppet personalvetarroll till att syfta till den yrkesroll 
som personalvetarna har och då främst ur ett individperspektiv. Således blir fokus hur 
individen formar sin yrkesroll varvid andras förväntningar enbart indirekt uttrycks 
genom respondenternas uppfattningar. Begreppet används också för att referera till 
individen i relation till organisationen och dess specifika förutsättningar för yrkesrollen, 
det vill säga personalvetarrollens utformning.  

Ett annat återkommande begrepp är profession. Enligt Nationalencyklopedin kan 
professionsbegreppet i dagligt tal likställas med begreppet yrke eller yrkesgrupp medan 
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man i samhällsvetenskaplig terminologi gör tydligare distinktioner mellan dessa då 
profession syftar till ”yrke vars auktoritet och status bygger på hög formell utbildning” 
(Nationalencyklopedin, 2010/c). I uppsatsens mer teoretiska resonemang används 
begreppet i den senare bemärkelsen, om än utifrån olika perspektiv. Detta för att 
referera till personalvetarrollen i ett större sammanhang utifrån belagda teorier om 
professionssträvanden. Dock används också professionsbegreppet emellanåt i dess mer 
vardagliga betydelse när vi refererar till personalvetarrollen som ett kollektiv bestående 
av individer med olika yrkesroller. Således likställs profession och yrke i uppsatsens 
mer ”allmänna” delar varför begreppet personalvetarprofession inte automatiskt bör 
tolkas i typologisk bemärkelse. I linje med detta har även begreppet skrå använts för att 
referera till kollektivet. Detta då det ter sig problematiskt att prata om 
personalvetarprofessionens professionssträvanden. Således bör inte heller skrå tolkas i 
dess strikta innebörd av stadgar för en korporation av samlade yrkesgrupper med 
särskilda privilegier5 (Nationalencyklopedin, 2010/d). I synnerhet då personalvetarna 
själva i intervjuerna använt skrå synonymt med yrkesgrupp eller profession anses 
användandet motiverat.  

1.4 Disposition  
I det närmst följande kapitlet, 2. Teoretiska och metodologiska utgångspunkter, 
presenteras de övergripande tolkningsverktyg vilka legat som ett grundantagande under 
studierna av personalvetarrollen, det vill säga den verklighetssyn som utgjort filtret. 
Därpå följer i kapitlet, 3. Professionssträvanden som kamp på en öppen arena, en 
genomgång av den teorietiska referensram som mer konkret format den aktuella 
tolkningsramen. 4. Tillvägagångssätt vilket utgör nästa nedslag innehåller en 
redogörelse för mer konkreta metodologiska utgångspunkter varpå en diskussion kring 
de metodologiska ställningstagandena förs. Resultatredovisning och analys integreras i 
nästa kapitel, 5. Personalvetarrollen i rörelse, vilket följer logiken att gå från 
empirinära till mer abstrakta resonemang. Parallellt med denna abstraktionsstegring sker 
en förskjutning från rollkonstruktion inom organisationer till professionssträvanden i ett 
vidare perspektiv. I uppsatsens avslutande diskussion, 6. Personalvetarrollen i rörelse- i 
önskvärd riktning?, berörs konsekvenserna av de olika rörelserna på ett mer principiellt 
plan och diskuteras med värderande inslag. Vidare diskuteras här studiens bidrag till 
fältet samt uppslag till framtida forskningsobjekt.   
  

                                                 
5 Oss veterligt används skrå även i modern tid som benämning för samtida yrkesgrupper 
såsom skådespelarskrået.  
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2 Teoretiska och metodologiska 
utgångspunkter 

Uppgiften att medvetet ”skriva in sig” i ett teoretiskt perspektiv kan vara förenat med 
viss svårighet. Likaså balansakten att särskilja mellan vetenskapsteoretiska och 
metodologiska utgångspunkter då båda verkar som en övergripande tolkningsram.  
Fejes och Thornberg (2009) menar att fastställande av teoretiska utgångspunkter såväl 
som metodologiska överväganden bör göras innan forskningssyftet kan preciseras. 
Frågan kan dock ställas kring vad som kommer först och hur medvetna dessa 
överväganden egentligen är. Forskningen torde kunna bedrivas i alla fall, eller? I led 
med detta framhåller Alvesson och Deetz (2000) att utvecklingen av forskningsfrågan 
och de metodologiska övervägandena bör ske i en dialektisk process snarare än i en 
kategorisk. Något som också blivit en vägledande tanke i den aktuella studien och 
därmed kommer speglas i det följande. Då organisationsforskningen oftast bedrivs inom 
ett smalt fält av metateoretiska perspektiv krävs för att uppnå förståelse för det egna 
perspektivet att man vidgar sina vyer och gör en resa utanför den egna sfären (Burrell 
och Morgan, 1993). I följande avsnitt avses att åskådliggöra den rundresa som varit till 
hjälp i processen mot att placera sig på den vetenskapsteoretiska kartan. Åtminstone i 
den grad det anses nödvändigt för att motivera våra val. Således redogörs i det följande 
för uppsatsens tolkningsram i form av vetenskapsteoretiska perspektiv och 
metodologiska utgångspunkter.  

2.1 Socialkonstruktionism… 
Det område som utgör uppsatsens fokus, nämligen yrkesverksamma personalvetares 
upplevelse av sin roll i förhållande till övriga organisationen och samhället i stort, kan 
förstås på ett flertal sätt och diskuteras ur olika synvinklar. Detta mycket beroende av 
vilken vetenskapsteoretisk tradition man väljer att skriva in sig i samt vilken 
ämnesdisciplin man verkar inom. I pilotstudien vilken kom att ligga till grund för den 
föreliggande uppsatsen fördes en diskussion kring å ena sidan individen som aktiv 
konstruktör av den egna rollen och å andra sidan organisationen som en slags 
ramsättande och handlingsutrymmesgivande aktör. Därför torde också organisationen 
utgöra en aktiv del i individens rollskapande och framförallt en drivande faktor eller 
bromskloss för utvecklingen av professionen i ett större sammanhang. Således har den 
aktuella utgångspunkten hittills varit att rollskapandet sker i ett reflexivt förhållande 
mellan individ och organisation. Samtidigt anses det, trots detta grundantagande, vara 
av stor vikt att belysa ståndpunkten att organisationen på intet sätt utgör en form av 
objektiv verklighet eller en form av organism som existerar trots förutsättningar att 
individen försvinner eller byts ut.  Således poängteras vikten av individer som aktiva 
konstruktörer av organisationen och på så sätt också konstruktörer av de ramar som 
organisationen (alltså individerna) tillsammans sätter upp.  

Med grund i att socialkonstruktionismen i linje med detta förhåller sig till verkligheten 
som socialt konstruerad anses denna tradition också vara en lämplig utgångspunkt för 
uppsatsens övergripande perspektiv. Tyngdpunkten för forskningen inom traditionen 
läggs således på att utforska hur dessa sociala konstruktioner går till framför att verka 
teorigenererande. Utan att gå särskilt djupt in på socialkonstruktionismen, vilken 
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härstammar ur en rad olika teoribildningar och i sin tur utgör en rad förgreningar, kan 
konstateras att ytterligare en grundsten är att all kunskap är förknippad med våra sociala 
konstruktioner och måste således upplevas för att förstås (Alvesson & Sköldberg, 2008). 
Genom att skriva in sig i en socialkonstruktionistisk tradition görs också ett 
avståndstagande från den positivistiska grenens objektivitet och kunskap som 
sinneserfarenheter tillgodogjorda genom enskilda data (Alvesson & Sköldberg, 2008). 
Vad kännetecknar då socialkonstruktionismen? Burr (2003) pekar på ett antal 
karaktäristika för socialkonstruktionisters gemensamma drag. En sammanfattning av 
dessa kan se ut på olika sätt såsom att en förgivet tagen kunskap och kunskap som 
objektiv bild bör ifrågasättas; kunskapen är istället kontextuellt beroende och är 
kulturellt och historiskt specifik; kunskapen skapas genom en gemensam konstruktion 
och upprätthålls av sociala processer och det är genom dessa processer som individens 
handlande styrs.  

2.1.1 … med inriktning på sociala konstruktioner… 
I likhet med Burrell och Morgan (1993) anses vidare att verkligheten, genom den 
subjektiva världsuppfattning som socialkonstruktionismen medför, i studier av 
organisationer dock skulle kunna bli något problematisk eller motsägelsefull. Om 
världen består av sociala konstruktioner implicerar detta ett tvivel på att organisationer 
över huvudtaget existerar i form av objektiv institution. Organisationen består således 
av aktörer och utan aktörernas existens finns inte heller organisationen. Denna dualism 
mellan en objektiv respektive subjektiv verklighet å ena sidan och fenomen studerade 
utifrån förutsättningar i samhället eller människors handlande å andra sidan 
problematiseras och hanteras på olika sätt (Berger & Luckman, 1979; Mattson, 1995; 
Nilsson, 2005). 

För öppningen av debatten mellan subjektiv och objektiv verklighetsuppfattning i den 
samhällsvetenskapliga kontexten stod författarparet Berger och Luckmann som vidare 
är pionjärer i förenandet av dessa polära ståndpunkter Efter publiceringen av sin 
avhandling 1966 har de spelat en betydande roll för socialkonstruktionismen som 
tradition (Alvesson & Sköldberg, 2008). Vid en första överblick är författarnas 
resonemang mer tillämpbart inom det sociologiska ämnesområdet. Till följd av intresset 
att studera hur rollkonstruktionen inom organisationen ser ut och utifrån detta uttala sig 
om individens utvecklingsmöjligheter, anses trots allt resonemanget vara av relevans 
även inom det pedagogiska fältet. Vad gäller tidigare pedagogiska bidrag med 
utgångspunkt i detta perspektiv kan exempel som Mattson (1995) och Ohlsson (1996) 
nämnas. Dessa författare befinner sig visserligen i huvudsak inom det miljöpedagogiska 
perspektivet, men står med utgångspunkt i detta med ett ben i den 
socialkonstruktionistiska traditionen. Således blir det intressant att även i den 
föreliggande uppsatsen utgå från detta övergripande vetenskapsteoretiska perspektiv. 

Ursprunget i Berger och Luckmans (1979) sociala konstruktionism ligger inom en 
konstruktionistisk och fenomenologisk inriktning vilken är den del av 
kunskapssociologin som tror att individen har möjlighet att genom sitt aktiva handlande 
vara del av och skapa mening åt världen. De meningar som världen utgörs av är således 
inte egenskaper hos de yttre objekten utan ges av individen själv. Hur man ger liv åt sin 
meningsvärld och skapar förståelse för denna process blir således centralt (Berger & 
Luckmann, 1979). Enligt författarna handlar konstruktionen av verkligheten om två 
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olika konstruktioner: dels av den sociala verkligheten i sig men också om 
konstruktionen av den subjektiva upplevelsen av den sociala verkligheten. På så sätt 
finns det en relation mellan olika individers handlande och utvecklingen av 
samhällsstrukturer – det är denna relation som utgör den sociala konstruktionen. 
Konstruktionen sker på följande sätt. Via socialisation tar individen del av regelverk 
och normer i det omgivande samhället vilka tillsammans bildar ett socialt 
kunskapsförråd. Detta sociala kunskapsförråd internaliseras genom en primär 
socialisation som sker i barndomen och i en sekundär socialisation i exempelvis 
arbetslivet. Parallellt med detta externaliserar sig individen i den sociala världen genom 
olika sätt att agera och handla. Socialisationen reglerar dock individens handlande, 
externaliseringen, till vad som är accepterat och individen bär på så sätt i dialog med 
andra upp den kunskap som finns i samhället. Därav utgör individen en del av den 
sociala konstruktionen av kunskap vilken i förlängningen också blir ”objektiv” kunskap 
(Ohlsson, 1996). Genom detta perspektiv existerar således ett samspel mellan 
internalisering och externalisering eller om man gör ett försök att överföra det till en 
organisationskontext, organisationen som kontext och de som verkar inom den som 
aktörer. Utgångspunkten blir då, i likhet med resonemanget som fördes ovan, att 
individen handlar inom ramen för kontexten och detta handlande påverkas dels av det 
som individen ”bär med sig” in i organisationen, men också genom det förutsättningar 
som organisationen sätter upp genom den socialisation som sker. Genom detta 
perspektiv skapar därför individen, och i vårt fall personalvetaren, något förenklat sin 
roll i ett dialektiskt förhållande mellan å ena sidan individen och å andra sidan 
organisationens förutsättningar vilka i sin tur bestäms av aktörerna inom organisationen.  

2.1.2 ... och med utgångspunkt i en tolkande ansats 
Burrell och Morgans (1993) modell över forskningsparadigm, kan agera vägvisare för 
navigationen i de aktuella ontologiska, epistemologiska samt metodologiska 
utgångspunkterna. Paradigmen utgörs av ett radikal-humanistiskt, ett radikal-
strukturalistiskt, ett tolkande samt ett funktionalistiskt inom vilka det finns olika grenar. 
Studier med socialkonstruktionistiska förtecken kan ses ligga inom olika paradigm 
beroende av graden av kritiskt tänkande. Dock blir det med den aktuella utgångspunkten 
och det givna syftet, att titta på personalvetares rollkonstruktion och skapa förståelse för 
hur denna konstruktion sker, främst motiverat med ett tolkande paradigm (Fejes & 
Thornberg, 2009; Alvesson & Sköldberg, 2008). Att närmre precisera vilken av de 
inomliggande grenarna som är aktuella för den föreliggande uppsatsen anses inte vara 
av relevans då man genom att istället gå in brett och inte ”skriva in” sig i en snävare 
paradigmatisk inriktning underlättar forskningsarbetet som annars kan te sig svårt. Detta 
då en variation i olika avseenden sker mellan å ena sidan ett fenomenologiskt och å 
andra sidan ett hermeneutiskt förhållningssätt. Sett utifrån den induktiva 
utgångspunkten där det empiriska materialet utgör vägen för den fortsatta riktningen, 
blir den fenomenologiska ansatsen aktuell. Men det faktum att man inom den 
fenomenologiska inriktningen bör ägna stor vikt vid ett åsidosättande av tidigare 
kunskaper och att parentessätta världen bringar tvivel kring denna ansats aktualitet 
(Sander, 1999). Detta då vi på intet sätt, utifrån den aktuella förförståelsen med grund i 
såväl ämnesinriktning som kommande professionsbana och den pilotstudie som 
föranledde uppsatsen, kan neka till att vår förförståelse kommer att påverka 
inriktningen. Trots att utformandet av intervjuguiden och intervjusituationen skett med 
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försök till förutsättningslöshet i syfte att påvisa en öppenhet inför olika inriktningar, 
sker en färgning av tidigare referensramar. Dessa spelar in i såväl själva 
forskningsprocessen som i analys och bearbetning. Det förhållningssätt där 
förförståelsen istället uppfattas som resurs i syfte att genom helhetsbilder skapa 
förståelse för det studerade objektet liknas snarare vid en hermeneutisk ansats 
(Westlund, 2009). Således kan detta aktuella metodologiska förhållningssätt inte helt 
förenas med det klassiskt fenomenologiska och inte heller det hermeneutiska utan 
likställs bäst med utgångspunkter i en förståelseinriktad, tolkande forskningsansats. 

Vidare innebär en sådan utgångspunkt, till följd av det tolkande perspektivets nära 
sammanlänkning med kvalitativa förfaranden, att den föreliggande studien kan anses 
följa denna inom samhällsvetenskapen vanligt förekommande kvalitativa inriktning 
(Fejes & Thornberg, 2009). Således fokuseras kunskap som i linje med uppsatsens 
vetenskapsteoretiska utgångspunkter ska ”… inventera, uttyda och förstå fenomen” 
(Patel & Tebelius, 1987) varför nyanseringar tillåter det särpräglade i situationer att 
framkomma (Repstad, 2007). Vidare är förståelse av innebörden, det vill säga hur 
människor tolkar upplevelser, skapar mening samt konstruerar sin sociala verklighet, en 
primär utgångspunkt för forskning av detta slag (Merriam, 1994). Därmed motiveras 
även kopplingen till det för uppsatsen övergripande syftet det vill säga att söka 
förståelse för subjektiva upplevelser av såväl rollkonstruktion som utveckling ur ett 
vidare perspektiv. 

I linje med viljan att förstå och söka kunskap om något relativt okänt ligger vidare den 
induktiva ansatsen, varför ”upptäcktens väg” med sikte på att generera ny teori kom att 
utgöra kompass för den empiriska studien (Grönmo, 2006). Således uttrycks en 
intention att låta empirin tala framför att verifiera på förhand specificerade hypoteser, 
om än inte helt utan riktning för att undvika att ledas in i att göra upptäckter som redan 
tidigare gjorts. Att betrakta den föreliggande studien som induktiv i begreppets strikta 
bemärkelse kan också till följd av studiens något begränsade bidrag till ny teoribildning 
anses missvisande. Istället bör detta ses som en underliggande bärande tanke eller 
förhållningssätt i linje med viljan att uppnå en öppenhet i förhållande till materialet. 
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3 Professionssträvanden som kamp på en 
öppen arena 

Abbott (1988) talar om olika gruppers professionssträvanden i termer av sociala 
konstruktioner, vilka skapas i en kamp om tolkningsföreträde mellan olika aktörer på en 
öppen arena. Därigenom ställs personalvetarrollen för utmaningen att i samspel med 
andra slå vakt om sitt ”skrå” i organisationen och kämpa för att få de sanktioner som 
krävs för att hävda sig som yrke. I synnerhet i och med förändringsprocessen från att 
vara i huvudsak administrativ till att flytta fram sina positioner och bli allt mer 
strategiska intensifieras kampen om tolkningsföreträdet i förhållande till övriga 
organisationen (Berglund, 2002). Inom denna process ryms individer, de som skapar 
förutsättningar för ett kollektivt erkännande. Vad får individens förhållningssätt för 
konsekvenser på utvecklingsmöjligheterna i ett större sammanhang? För en förståelse 
kring denna övergripande, samlade professionaliseringssträvan krävs först ett nedslag i 
hur individen utifrån ett smalare perspektiv i förhållande till organisationen konstruerar 
sin roll och förhåller sig till utvecklingen för professionen i stort. 

Således kommer den teoretiska referensramen i det följande att presenteras efter denna 
logik. Processen att flytta fram sina positioner skildras därmed genom en rad teoretiska 
nedslag med successiv förskjutning från mindre till större; först ur ett individperspektiv 
med fokus på rollkonstruktion via teorier om kompetent handlande, till ett sista mer 
övergripande perspektiv vad gäller professionssträvanden.  

Inledningsvis krävs dock ett kortare nedslag i ställningstagandena av relevans för 
tillvägagångssättet i den teoretiska undersökningen. 

3.1 Tillvägagångssätt i den teoretiska undersökningen 
Vad gäller litteraturöversikter inom det aktuella perspektivet kan fastslås att de för att 
kunna göras på ett bra sätt kräver en god överblick och förståelse för det teoretiska fältet 
sedan innan. Samtidigt tillåts nya upptäckter vilka leder till utveckling av den 
begreppsliga och teoretiska ramen under hela forskningsprocessen (Mertens, 2005). 
Dessa aspekter har även präglat förfarandet för den föreliggande uppsatsen. Mot 
bakgrund av tidigare studier samt den föregående pilotstudien har möjligheter till en 
”sondering” av fältet sedan tidigare givits. Denna teoretiska förförståelse har också 
tillvaratagits i den aktuella studien och medgivit viss insikt om relevant litteratur. Till 
följd av den för uppsatsen aktuella ansatsen, att förhålla sig induktiv, beslutades dock att 
mer ingående ägna sig åt litteratursökning då den empiriska undersökningen i sin helhet 
avslutats. Detta för att undvika undermedveten ”matchning” av empiri och teori. 

Med grund i studiens syfte, att förstå hur personalvetaren konstruerar sin roll samt 
utvecklingen av professionen kom litteratursökningen i huvudsak att inrikta sig på 
begrepp relaterade till dessa områden såsom HRD, profession, professionalization, role 
construction, men för att klargöra paradigmatiska skillnader också på begrepp som 
phenomenology och social constructionism. Den så kallade snöbollsprincipen (Cohen et 
al, 2007) verkade som en central teorisökningsstrategi där utgångspunkten i referenser 
från artiklar och böcker som valts ut utifrån tidigare kännedom eller i samspråk med 
handledare, utgjorde grund för fördjupade eller nya teorier som ansågs relevanta för 
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studien. Sökning av vetenskapliga artiklar och forskningsöversikter skedde företrädesvis 
i databaserna ELIN och Emerald Insight medan böcker i huvudsak söktes i databasen 
Lovisa. 

En risk med litteratursökningar är att i allt för stor grad influeras av den egna 
förförståelsen och på så sätt begränsas till källor som enbart bekräftar tidigare kunskaper 
och begränsar nya perspektiv. I vårt fall är risken att vi mot bakgrund av intresset för 
lärande och kompetensutveckling tenderar att återvända till dessa källor. Graden av 
aktivt reflekterande av tolkningar och analyser framhålls därför (Alvesson & Sköldberg, 
2008), något som genom processen beaktats och som i och med beträdandet av nya 
teorier såsom profession kan anses uppfyllt. För att förhålla sig kritisk till de valda 
källorna har vidare ett iakttagande av källkritiska kriterier såsom vetenskaplighet, 
aktualitet, tradering, beroende och tendens (Thurén, 2005) gjorts. Dessa kriterier har 
genomgående verkat som riktlinjer med undanta för några få avsteg som av 
kvalitetsrelaterade hänseenden i det följande delges. En första aspekt gäller 
perspektivmedvetenheten som med grund i att stor del av forskningen inom det aktuella 
fältet bedrivs med funktionalistiska eller performativa förtecken ter sig viktig att beakta. 
Detta då litteratur med dessa förtecken är mer lättillgänglig och därmed i förhållande till 
studien kan vara vilseledande. I möjligaste mån har dock försök gjorts att hålla sig till 
mer kritisk litteratur, detta som ett led i att visa på perspektivmedvetenheten. En annan 
aspekt nämnvärd i den aktuella redogörelsen är källornas aktualitet där, när det kommer 
till böcker, äldre förstahandskällor i första hand varit överordnade mer aktuella 
andrahandskällor. En diskussion kan med grund i detta föras kring källornas bärighet. 
Dock anses valet av äldre böcker tillsammans med mer aktuella artiklar stå för en 
försäkran om relevans i den teoretiska undersökningen. 

3.2 Rollkonstruktionen bakom 
I det följande avses att, utöver det som statueras i det övergripande vetenskapsteoretiska 
perspektivet, redogöra för hur individens rollkonstruktion i organisationskontexten sker. 
Denna konstruktion kan också antas få konsekvenser för positioneringen i ett samlat 
professionssträvande.  

I litteraturen på det aktuella området diskuteras å ena sidan individens 
identitetskonstruktion och å andra sidan rollkonstruktionen varpå dessa uttryck i 
somliga redogörelser likställs (Alvesson et al, 2008) medan de i andra ges olika 
innebörder (Simpson & Carroll, 2008). Detta visar på en stor bredd av angreppssätt i 
förhållande till ämnesområdet. För att undvika eventuell begreppsförvirring kommer 
begreppen rollkonstruktion och identitetskonstruktion hädanefter att likställas och 
användas avhängigt de citerade författarna. Avsikten här är att i likhet med Berglund 
(2002) redogöra för en operationell definition av rollskapandet vilken således kommer 
att användas i analysen av den aktuella frågeställningen kring hur personalvetaren 
konstruerar sin roll i samspel med andra aktörer. Således görs inget anspråk på att 
redogöra för en heltäckande bild av de olika teoretiska bildningarna utan 
utgångspunkten blir att inledningsvis sondera det litterära fältet för att sedan utmynna i 
en smalare definition av rollkonstruktion som den förstås i uppsatsen.  

I organisationslitteraturen behandlas identitetskonstruktionen på varierat sätt med grund 
i tillhörande vetenskapsteoretisk inriktning. Inom en rad paradigm, såsom det 
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funktionalistiska, tolkande samt kritiska med inspiration från det poststrukturalistiska, 
har man ägnat sig åt teoretiserande av identitetskonstruktioner (Alvesson et al, 2008).  
En konkretisering av dessa kan göras genom en sammanlänkning med Habermas (1971) 
indelning av vetenskaper efter deras så kallade kunskapsintressen vilka benämns som 
tekniska, praktisk-hermeneutiska eller emancipatoriska. I ett teknisk-funktionalistiskt 
perspektiv på rollskapande ligger intresset i hur identitetskapande påverkar möjligheten 
till effektiv ledning av organisationen med fokus på exempelvis beslutsfattande 
(Alvesson et al, 2008) och ”commitment” (Sass & Canary, 1991). Inom den tolkande 
praktisk-hermeneutiska grenen är istället intresset att söka förståelse för individens 
upplevelser och hur meningsskapande sker och förändras därigenom. Denna forskning 
fokuserar på identitetsskapande genom interaktion i samspel mellan individer, 
arbetsuppgifter och organisationer. Bedrivs däremot forskningen med ett kritisk-
emancipatoriskt intresse handlar det istället om att synliggöra maktförhållanden vilka 
mer eller mindre implicit påverkar identitetskonstruktionen och att individen genom att 
förstå dessa kan frigöra sig från dem (Alvesson et al, 2008).  Med förankring i det 
socialkonstruktionistiska perspektivet och en tolkande ansats ligger således intresset i 
att söka förståelse för hur personalvetaren konstruerar sin yrkesroll och skapar mening 
inom ramen för den sociala kontexten. Dock finns genom syftesformuleringen också en 
öppning till att föra en diskussion ur ett mer kritiskt perspektiv och med utgångspunkt i 
teoribildningar inom detta. Genom att ta utgångspunkt i den rådande diskursen där 
kommunikation är centralt möjliggörs således en diskussion kring hur 
rollkonstruktionen påverkar förutsättningarna för förändring och utveckling i en 
pågående debatt kring personalvetaryrkets utveckling.  

 “Individuals and organizations are said to be better understood in terms of becoming 
rather than being” (Ashforth, 1998 s. 214). Detta menar ett flertal teoretiker (Alvesson 
& Svenningsson, 2003; Prithard, 2010; Simpson & Carroll, 2008) bör vara fokus för 
studierna av individens rollkonstruktion i organisationer.  Att inneha en roll i form av en 
profession – ”to being a professional”- bör också ses som en process snarare än en titel 
vilken står fast över tid (Watson, 2002 s. 96.). Hur sker då denna konstruktion? Ashcraft 
och Mumby (2004) samt Thomas och Davies (2005) citeras på följande sätt i Alvesson 
et al (2008); 

…social construction theorists often argue: (a) that personal identities are negotiated –
created, threatened, bolstered, reproduced and overhauled –through ongoing, embodied 
interaction; and (b) for both form and substance, personal identities necessarily draw on 
available social discourses or narratives about who one can be and how one should act, 
some of which may enjoy stronger institutional and material support than others. 

Alvesson et al (2008) diskuterar vidare hur konstruktionen sker utifrån en rad uppställda 
frågor vilka berör delar ur detta citat.  

På frågan vilka aktörer som är verksamma i identitetskonstruktionen är svaret tudelat, 
såväl individuella som organisatoriska faktorer spelar in. Individen utgör en aktiv del av 
konstruktionen genom åberopanden av kategorier och språk men verksamt i 
konstruktionen är även andra aktörer såväl inom som utom organisationen. Inom 
organisationen står överordnade såsom chefer, andra professioner och/eller 
organisatoriska strukturer för en del men den organisatoriska diskursen verkar också 
som en normaliserande och formande faktor genom strategier, ledarskap, team samt syn 
på professionen. Utanför organisationskontexten står de övergripande sociala och 
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kulturella strukturerna och diskurserna för en viktig del av konstruktionen (Alvesson et 
al, 2008).  

Vidare ställs en fråga kring vilka resurser eller material som rent praktiskt ligger bakom 
konstruktionen och som en utgångspunkt menar författarna att följande faktorer spelar 
in: förkroppsligad praxis genom vad individen faktiskt gör i sitt arbete; materiella och 
institutionella arrangemang såsom arbetsfördelning manifesterade i titlar, 
arbetsbeskrivningar, återkopplingsstrategier, löner, rumsliga privilegier; diskursiva 
formationer vilka kommer i uttryck genom officiella och informella representationer 
vilka konstruerar olika versioner av individen, arbetet och organisationen; berättande 
föreställningar som i organisationens ”historia” och språk; grupper och sociala 
relationer i arbetet och interaktionen som sker i dessa med såväl vardagliga 
konversationer som hantering av mer problematiska situationer; och slutligen anti-
identiteter, visioner om att ”vara någon annan” eller konstateranden om viljan att inte 
inneha en position (Alvesson et al, 2008). 

I relation till de ovan ställda frågorna finns mer utarbetade teorier som angriper olika 
delar av detta vida resonemang och istället fördjupar sig i delar av individens 
rollskapande. Nedan görs två nedslag av denna karaktär, det ena med fokus på 
individens förhållande till andra aktörer och det andra mer inriktat på förutsättningar för 
olika typer av lärande.  

3.2.1 Rollen som integrerad eller avgränsad i förhållande till andra 
Förhållandet till andra aktörer det vill säga hur personalvetaren särskiljer den egna 
yrkesgruppen från andra samt hur kommunikationen sker dem emellan är i relation till 
uppsatsens övergripande syfte väsentligt. Som en, i dessa sammanhang, frekvent använd 
teoretiker framträder Basil Bernstein som i och med sina teorier kring koder6 som ett 
uttryck för symbolisk kontroll har utvecklat en begreppsapparat med utgångspunkt i just 
förhållanden mellan aktörer. Talande för Bernstein är i övrigt intresset för samspelet 
mellan skola och samhälle, hur samhälleliga maktstrukturer återskapas genom 
utbildningsväsendet samt hur förvärvande av utbildning påverkar samhället (Bernstein 
& Lundgren, 1983; Bernstein, 2000; Hallstedt & Högström, 2005). Således figurerar 
begreppet symbolisk kontroll som en central utgångspunkt i detta resonemang, vilket 
framställer skolan som ett instrument för samhället att genom sociala maktstrukturer 
och etablerade diskurser överföra desamma. I och med att skolan genom sin läroplan 
anpassar, med Bernsteins termer rekontextualiserar, det omgivande samhällets diskurs 
till en pedagogisk diskurs möjliggörs ett upprätthållande av i samhället rådande 
strukturer (Hallstedt & Högström, 2005).  

Vidare laborerar Bernstein i sina tidiga verk med begreppen utarbetad respektive 
begränsad kod som förklaringsmodell till hur social bakgrund påverkar elevers språk i 
klassrummet och därmed olika klassers förutsättningar att göra framsteg i skolan 
(Bernstein & Lundgren, 1983). Andra relationer som studeras i ett jämförande syfte är 

                                                 
6 Begreppet kod har på senare tid likställts med diskurs (Hallstedt & Högström, 2005) 
och definieras av Bernstein själv som ”en reglerande, en outtalad förvärvad, princip, 
som integrerar relevanta innebörder, formen för deras förverkligande och de sociala 
sammanhang (kontexter) som framkallar dem (Bernstein & Lundgren, 1983, s. 28). 



 

 13

den mellan skola och arbetsliv, med Bernsteins terminologi utbildning och produktion, 
och huruvida koderna inom dessa system är samstämmiga (Ibid.). 

Mot bakgrund av ovanstående exemplifieringar kan konstateras att kodteorin kan utgöra 
ett analysverktyg både för ett isolerat system och för relationer mellan system (Ibid.). 
Även i relation till ett isolerat system möjliggörs i och med kodteorin en analys av 
parallella processer, det vill säga såväl mikro- som makroprocesser samtidigt. 

3.2.1.1 Kodteorin i andra kontexter? 

Det faktum att Bernsteins teorier till stor del inriktas på förhållanden relaterade till 
skolsfären innebär enligt honom själv inte att dessa inte går att applicera på andra 
fenomen.   

Pedagogic practices would include relationships between doctor and patient, the 
relationships between psychiatrist and so-called mentally ill, the relationships between 
architects and planners. In other words, the notions of pedagogic practice which I shall be 
using will regard pedagogic practice as a fundamental social context through which 
cultural reproduction and production takes place (Bernstein, 2000, s. 3).  

Följaktligen utvidgades med tiden definitionen av pedagogisk praktik till att kunna 
innefattas i alla former av sociala institutioner varför kodteorin kan anses tillämpbar för 
analys av såväl läroplaner som andra former av organiserade institutioner. Hallstedt och 
Högström (2005) tolkar denna flexibilitet till att kunna dras så långt att begreppen kan 
användas i samtliga situationer där två människor interagerar oberoende av kontext. 
Dessutom har Bernstein (1983) själv översatt sina resonemang till kodifiering av ting, 
vilket ytterligare bekräftar dess överförbarhet.  

Med denna utgångspunkt kan organisationer verka som föremål för analys, varför dessa 
i det följande betraktas som ett isolerat system att förklara utifrån Bernsteins kodteori. 
Således ses organisationen utgöra arenan för mikroprocessen medan dennes relation till 
omvärlden det vill säga maktstrukturer och diskurser som i och med organisationens 
rekontextualisering indirekt formar arenan kan liknas vid makroprocessen. Dock får 
detta vidare perspektiv till följd av såväl uppsatsens ämnesinriktning som syfte ligga i 
bakgrunden av för studien mer intressanta fokuseringar, vilka inryms i relationer inom 
organisationer. Huruvida dessa relationer bestäms av exempelvis 
professionaliseringsprocesser, statusförhållanden i det omgivande samhället blir därmed 
av sekundärt intresse trots att det säkerligen utgör förutsättningar inom vilka individer 
inom organisationen agerar och förhåller sig till andra.   

3.2.1.2 Sammansatt respektive integrerad kod i organisationer 

För att förstå förhållningsätt inom organisationen i termer av integrerad respektive 
sammansatt kod krävs först ett nedslag i Bernsteins kodteori där klassifikation och 
inramning är av central betydelse.  

Det förstnämnda begreppet klassifikation kan användas om förhållanden mellan 
kategorier vare sig dessa utgörs av organ, utövare eller förvärvare. Ett exempel från ett 
äldreboende får i och med det föreliggande organisationsfokuset utgöra kontexten i 
följande illustration. Inom denna verksamhet finns en rad yrkesgrupper med olika 
specialiseringar såsom områdeschefer, sjuksköterskor, socionomer, vårdbiträden, 
kökspersonal och lokalvårdare. Förhållandet mellan dessa yrkesgrupper, det vill säga 
den ordningsprincip som å ena sidan håller dem isär och å andra sidan håller dem ihop, 
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speglas av klassifikationen. Beroende av hur relationerna mellan de olika 
yrkesgrupperna ter sig; huruvida det mellan dessa finns tydliga avgränsningar, 
kopplingar till skilda identiteter och särskilda förväntningar på respektive funktion, 
uppnås olika grad av klassifikation. Med stark klassifikation (K+) är avgränsningen 
mellan kategorier mycket tydlig, relationerna är stabila och särpräglade. Svag 
klassifikation (K–) innebär i motsats att diskursen är mindre specialiserad, det vill säga 
grupperna hålls inte så skarpt isär och principerna för avgränsning inte så klara. Därmed 
blir uteslutningsreglerna inom det förra betydligt starkare än i det senare. Stark 
klassifikation innebär: ”saker ska hållas isär”, svag klassifikation däremot lyder under 
principen: ”saker ska hållas samlade”. Förhållandet mellan kategorier avgörs av inom 
organisationen rådande maktstrukturer som upprätthåller och återskapar dessa och ser 
till att en sjuksköterska beter sig som sjuksköterska, en socionom som en socionom och 
så vidare. Auktoriteter såväl som starka hierarkiska förhållanden kan vara uttryck för 
maktförhållanden bakom en stark klassifikation medan man med mindre grad av detta 
gynnar spontant beteende utifrån en underförstådd ordning (Bernstein & Lundgren, 
1983; Hallstedt & Högström, 2005).  

Vad gäller begreppet inramning handlar detta om hur de olika kategorierna 
kommunicerar. Låt oss återgå till äldreboendet ovan. Mellan dessa olika kategorier, 
klassifikationer av ”objekt”, finns kommunikationsflöden och relationella länkar. 
Beroende av traditionella statusförhållanden, differentierade löner, professionalisering 
och så vidare antar kommunikationen mellan olika aktörer skilda former. Inramning kan 
därmed, vilket oftast är fallet, beskriva överförings- och förvärvsprocessen mellan 
exempelvis sjuksköterska och vårdtagare men det finns också inramningsaspekter 
mellan olika kategorier det vill säga respektive yrkesgrupp.  Hur mycket möjlighet har 
man att påverka och se in i andra yrkesgruppers antaganden? Hur ser kommunikationen 
ut mellan yrkesgrupperna? Ett enkelt sätt att förklara skillnaden mellan dessa för 
Bernsteins teori centrala begrepp är: ”klassifikationen säger oss något om 
förhållandenas struktur i rummet, medan inramningen talar om förhållandenas struktur i 
tiden” (Bernstein & Lundgren, 1983, s.153). Detta kan också förklaras i termer av att de 
syftar till ”what” respektive ”how” (Hallstedt & Högström, 2005, s. 67). Inramning är 
med andra ord kommunikation och syftar på kontrollen av vad som görs tillgängligt, när 
och i vilken form det görs tillgängligt samt de sociala förhållandena vid denna 
överföring. Således utgör inramning principen för kontroll underliggande de 
maktstrukturer som avgör klassifikationen. I likhet med klassifikation kan inramningen 
anta graden av stark (I+) respektive svag (I–) beroende av hur starkt en grupp har 
kontroll över ordningsföljd, förvärvningshastigheten och kriterierna eller låter andra 
vara med och påverka. I de fall där inramningen är stark medges därmed ett område som 
är relativt skyddat från övervakning av andra medan det i situationer med svag 
inramning ges mer utrymme för andra utomstående att styra då detta grundar sig i 
underförstådd kontroll och potentiell total övervakning (Bernstein & Lundgren, 1983; 
Hallstedt & Högström, 2005).  

Med hjälp av begreppen klassifikation och inramning möjliggörs slutligen att särskilja 
mellan två olika koder; sammansatt kod (”collective code”) eller integrerad kod 
(”integrated code”) som präglar organisationen. Dessa kan sägas ligga till grund för 
såväl innebörder som principerna bakom dessa det vill säga vad som räknas som 
legitima innebörder. Inom respektive begrepp kan förekomma gradskillnader varför 
stark och svag kan anses utgöra ändpunkter, men vad gäller kopplingen till den rådande 
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koden är klassifikation överordnat. Därmed kan, med det förenklade synen utifrån 
ändpunkter, sammansatt kod anta formen +K+I eller +K –I och integrerad kod anta 
formen –K –I eller –K +I. Den förstnämnda således med avgränsande principer för 
utövande av makt och kontroll, den sistnämnda med suddiga gränser, mellan 
exempelvis yrkeskategorier.     

3.2.2 Rollen utifrån utvecklingens respektive produktionens logik 
Lärande har i Ellströms (1992; 2002) resonemang, vilket bygger på bland annat Argyris 
och Schön (1978) samt Engeström (1987), utvidgats till att talas om i termer av 
dubbelhet utifrån synsätten anpassnings- respektive utvecklingsinriktat lärande. Dessa 
former av lärande har också kopplats till det handlingsutrymme som individen ges i 
organisationen. Utgångspunkten för denna distinktion är förhållandet mellan den 
lärande individen och den kontext i vilket lärandet sker. De teoretiska greppen blir i den 
föreliggande uppsatsen intressanta att diskutera utifrån såväl individens som 
organisationens förhållningssätt till lärande och handlingsutrymme. 

Ur en anpassningsinriktad synvinkel definieras lärande av Ellström (1992) som den 
process i vilken individen förvärvar kunskaper eller bemästrar på förhand definierade 
problem, uppgifter och regelsystem med fokus på att handla effektivt med liten 
felvariation. Med detta synsätt är det inte önskvärt eller ens möjligt att ifrågasätta de 
givna ramarna, varför anpassning till situationen eller undvikande anses vara de enda 
möjligheterna. Ett utvecklingsinriktat förhållningssätt kännetecknas däremot av ett 
fokus på lärande i en nyskapande form med syfte att upptäcka, utveckla och pröva nya 
tankar och handlingsalternativ aktuellt. Individen antas ha ett ifrågasättande 
förhållningssätt till uppgifter och mål samt förväntas att enskilt eller kollektivt försöka 
förändra sina livs- eller arbetsvillkor. De båda lärandeformerna problematiseras vidare 
av Ellström (1992) som menar att varken det rutinbaserade lärandet genom dess stelhet 
eller det utvecklingsinriktade lärandet genom att det i högre grad torde förknippas med 
felaktigheter och misslyckanden i sig själva är eftersträvansvärda. Författaren pekar 
därför på vikten av en närvaro av båda lärandeformerna i ett växelspel. Dessa 
resonemang sedda ur ett större perspektiv skulle kunna kopplas till en rad 
teoribildningar om lärande. Exempelvis kan man utifrån det utvecklingsinriktade 
förhållningssättet dra paralleller till Schöns (1983) reflection in action där ”den högre 
ordningens lärande” (Ellström, 1992) snarare handlar om att identifiera och definiera 
problemet i den aktuella situationen än att utifrån givna lösningar lösa problemet. En 
annan liknelse kan göras vid Argyris och Schöns (1978) distinktion mellan ”single 
loop” och ”double loop” lärande.   

De ovan redogjorda perspektiven på lärande kan anses ha en tydlig koppling till 
individens förhållningssätt och redogörelsen för handlingsutrymme i det följande kan 
istället anses vara tydligare förknippade med de ramar som organisationen sätter upp för 
individen i en lärandesituation. Med handlingsutrymme avses därmed de frihetsgrader 
vilka individen har för tolkning av uppgifter och mål, möjliga metoder för att lösa dessa 
samt värderingen av de uppnådda resultaten (Ellström, 1992). Vidare görs en distinktion 
mellan om en eller flera av dessa aspekter av organisationen sedan innan är givna eller 
om de i mindre grad är givna. I det senare ges istället individen stort utrymme att själv 
definiera och värdera dessa aspekter. Beroende av vilken frihetsgrad individen ges 
skapas utrymme för olika typer av lärande, från anpassningsinriktat med litet 
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handlingsutrymme till utvecklingsinriktat stort handlingsutrymme. Genom en 
transformering av de ovan gjorda distinktionerna till en verksamhetsnivå uttrycks två 
skilda verksamhets- och lärande logiker; produktionens logik vilken tillåter det 
anpassningsinriktade förhållningssättet respektive utvecklingens logik där ett 
utvecklingsinriktat förhållningssätt är dominerande (Ellström, 2002).  

Ett ytterligare uttryck för det handlande som möjliggörs inom respektive logik eller 
lärandeform, om än i extensivare tolkning, är reaktivt och proaktivt handlande. Det förra 
syftar till handlandet inom det anpassningsinriktade synsättet genom anpassning efter de 
förutsättningar som ges. Handlandet sker därmed som en reaktion till uppkomna 
situationer. Det senare syftar å andra sidan till ett handlande med utgångspunkt i det 
utvecklingsinriktade förhållningssättet. Att utvidga eller ifrågasätta det givna 
handlingsutrymmet blir därmed avgörande för att kunna förhålla sig proaktivt till 
framtida situationer. 

En annan aspekt av handlande, också grundläggande för den övergripande 
forskningsfrågan, grundar sig i teorier kring kompetensbegreppet, vilket behandlas i 
följande avsnitt.  

3.3 Professionell kompetens som kompetent handlande 
Kompetens och vad som innefattar ett kompetent handlande är ett komplext begrepp 
verkbart inom ett brett fält med utrymme för åtskilliga tolkningar och definitioner 
(Boyatzis & Franco, 2009; Dall’Alba & Sandberg, 2006; Garavan & McGuire, 2001; 
Sandberg, 2000; Van der Heijde & Van der Heijden, 2006). En indelning vilken kan ge 
en fingervisning om de olika innebörderna är följande: kompetens som förutsättning 
vilken genom exempelvis utbildning ger tillträde till yrkesutövande inom en viss 
profession; kompetens som resultat vilken garanterar en viss standard i yrkesutövandet; 
samt professionell kompetens som förmåga vilken används för att utföra specifika 
arbetsuppgifter (Le Deist & Winterton, 2005; Mulder et al, 2007). I den aktuella studien 
blir, i likhet med Sandberg och Pinnington (2009), det tredje rekvisitet intressant med 
grund i fokuset på personalvetares yrkesutövning och upplevelsen av denna. Andra 
teoretiker har också ägnat sig åt redogörelser av det nämnda, exempelvis Alvesson 
(2004) som talar om kompetenser i kunskapsintensiva organisationer; Dall’Alba och 
Sandberg (2006) vilka redogör för grader av professionell kompetens; och Ellström 
(1997) som behandlar begreppet i termer av potentiell handlingsförmåga. Sandberg och 
Pinnington (2009) kategoriserar perspektiv på denna form av kompetens utifrån å ena 
sidan ”enhetsbaserade” perspektiv och å andra sidan ”relationella” perspektiv på 
professionell kompetens vilka, mot bakgrund av en mer ingående litteraturöversikt, 
redogörs för nedan. Synen på professionell kompetens torde med den aktuella 
innebörden vara avgörande för hur individen i sin yrkesutövning definierar vad som är 
ett kompetent handlande och i förlängningen hur individen tenderar att handla. 

3.3.1 Enhetsbaserade perspektiv på professionell kompetens 
I det enhetsbaserade perspektivet på kompetens ingår tre olika teoribildningar vilka 
konceptualiserar professionell kompetens antingen som en tillämpning av vetenskaper 
eller som varierande personliga attribut.  
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I det förra, vilken är en allmänt förekommande syn, i synnerhet inom de mer 
”traditionella” professionerna såsom läkar- och advokatyrket, ses kompetensen 
”tillhöra” en profession vilken ”is portrayed as a distinct body of formalized scientific 
knowledge” (Sandberg & Pinnington, 2009, s. 1140). Kompetensbegreppet ur detta 
perspektiv kan ses som attributbaserat i den mening att kompetens beskrivs som format 
av en uppsättning attribut vilka individen använder för att utföra sitt arbete. Kompetent 
handlande i arbetet förklaras i termer av den mest fördelaktiga kombinationen av 
attribut. Med detta synsätt anses kompetens som mer eller mindre oberoende av 
kontexten och har i sig själv en bestämd betydelse (Sandberg, 2000; Dall’Alba & 
Sandberg, 2006). Sandberg och Pinnington (2009) menar att den förra synen har 
kommit att utmanas av teoribildningar inom en rad olika discipliner, närstående den för 
uppsatsen aktuella, vilka menar att den ”tysta” kunskapen hos individen är av stor vikt 
för den professionella kompetensen. En tredje syn inom det aktuella perspektivet lägger 
på ytterligare dimensioner utöver ”attributet” kunskap vilken kan ses vara en elementär 
del i de ovan redogjorda. Denna sistnämnda syn utgörs således av kunskap men också 
av attityder, färdigheter och andra personliga karaktärsdrag vilka kan relateras till 
effektivitet i arbetet, dock också dessa i form av attribut vilka tillförs individen 
(Sandberg & Pinnington, 2009). 

3.3.2 Relationella perspektiv på professionell kompetens 
Tillhörande de perspektiv, vilka Sandberg och Pinnington (2009) väljer att benämna 
som relationella perspektiv på professionell kompetens, finns teoretiker av åsikten att 
man inom det ovan redogjorda perspektivet försummar den vikt som kontexten utgör 
för professionell kompetens. Således belyses vikten av att se den professionella 
kompetensen utifrån den kontext inom vilken individen tillämpar de ovan nämnda 
”attributen”. Det finns inom det relationella perspektivet tre dominerande åskådningar: 
handlingsbaserat, förståelsebaserat samt situationsbaserat.  

Ledande teoretiker (Hackett, 2001; Schön, 1983; Sennett, 2008) inom det 
handlingsbaserade perspektivet vilka också har sina rötter i den pragmatiska 
traditionen, menar att professionell kompetens konstitueras av mer än enbart den 
kunskap individen besitter (Sandberg & Pinnington, 2009). Schön (1983) gör ett avbrott 
med den klassiska synen på professionell kompetens genom åskådningen om att 
kompetensen vilken används i arbetet sällan tar sin utgångspunkt i givna 
standardlösningar genom tillämpning av vetenskaper. Istället handlar det om att i själva 
handlandet diagnostisera problemen och hitta lösningarna utifrån den kunskap vilken 
kreeras i själva arbetsprocessen. Själva arbetet, framför tillämpningen av vetenskaper, 
verkar således i Schöns (1983) teori som en generator för utveckling av den 
professionella kompetensen och motiverar således uttrycket för kompetent handlande 
som ”knowing in action” (Sandberg & Pinnington, 2009) vilken inrymmer ”reflection in 
action” (Schön, 1983).  

Den förståelsebaserade åskådningen, ligger nära det handlingsbaserade perspektivet, 
men gör anspråk på att ytterligare förklara hur förståelsen av uppgiften påverkar hur 
man handlar i ”knowing in action”. Kompetens konstitueras utifrån den mening arbetet 
har för individen som erfar det och är därmed nära sammankopplat med hur man förstår 
arbetet i den givna kontexten. Om och hur attribut används blir således avhängigt den 
grundläggande uppfattningen av arbetet. Individens särskilda uppfattning av arbetet 
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definierar vidare, enligt detta perspektiv, vilken form av kompetens denna kommer att 
utveckla och använda för att utföra ett specifikt arbete (Sandberg, 2000).  

Vad gäller åskådningen, vilken i Sandbergs och Pinningtons (2009) termer benämns 
som ”practice as the locus of competence” eller ett situationsbaserat perspektiv, 
används denna inom flera discipliner (Billett, 2001; Cook & Yanow, 1993) med rötter i 
bland annat fenomenologin. Vid fokus på praktiken ses kompetensen som en del vilken 
är omöjlig att avskilja från den professionella praktiken och förutsätts vara relationell 
(Sandberg & Pinnington, 2009). Wenger (2000) menar att professionell kompetens som 
en relationell helhet består av följande element: en kollektiv förståelse för den 
gemensamma uppgiften, ömsesidigt engagemang i etablerade normer för interaktion, 
samt en delad repertoar för gemensamma resurser såsom språk, rutiner, historia och 
verktyg. På så sätt uppstår den professionella kompetensen i den sociala interaktionen 
och är till formen emergent och socialt förhandlad.   

3.4 Professionssträvanden – med vilket mål? 
I den teoretiska referensramens inledande avsnitt fastslogs att personalvetarrollen idag, i 
och med utvecklingen mot en mer strategisk position i organisationerna, befinner sig i 
ett professionssträvande i en kamp med andra professioner (Damm, 1993; Lundmark, 
1991). Om fokus utvidgas till ett större perspektiv, med Abbotts (1988) resonemang i 
ryggen, kan denna kamp för professionaliseringssträvanden ses ske på en öppen arena 
mellan olika professioner i samhället. Men var positionerar man sig i sina 
professionssträvanden och vad kännetecknar egentligen en profession? Nedan avses att 
utifrån olika terminologier behandla synen på professionsbegreppet. Detta för att visa på 
att det finns olika uppfattningar om i vilken riktning professionssträvandena för 
personalvetarskrået kan och slutligen bör riktas.  

Professionsforskningen i relation till profession som begrepp är ett relativt nytt fenomen 
och de första forskningsbidragen kom först på 1930-talet. Sedan dess har olika 
teoribildningar behandlat vad som konstituerar det som får kallas för profession och hur 
man inom olika yrkesgrupper uppnår ”professionsstatus” (Abbott, 1988). Utifrån en 
litteraturöversikt kan konstateras att det finns en rad olika idag aktuella syner på 
professionsbegreppet. För att förstå relationen mellan dessa har en skala utformats, 
vilken också utgör intressanta perspektiv för en kommande analys. Således kan man 
uppfatta olika mål med professionsstävandena beroende på vilken syn man har på 
professionsbegreppet. 
 
 

 

 

 

 

Bild 1. Perspektiv på professionsbegreppet enligt vår tolkning. 

Målet att vara en profession Målet att handla professionellt   Målet att utnyttja sin professionalitet 

 

 

   Teknisk-rationellt                    Pragmatiskt / Processbaserat      Diskursbaserat 
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3.4.1 Målet att vara en profession 
Det ”traditionella” perspektivet på professionsbegreppet med grund i teknisk-rationella 
och struktur-funktionalistiska antaganden kännetecknas ofta av kriterier vilka bör 
uppnås för att få ”vara med” i professionskategorin (Abramhamsson, 1986; Lundmark, 
1991; Torstendahl, 1989). Kriterier vilka kan urskiljas i litteraturen är bland annat: 

− Yrkespraktiken grundas i en särskild teoretisk bas vilken leder till en exklusiv 
kunskap och en autonomi över kunskapsområdet. En syn på att högre utbildning 
krävs är vanligt. 

− Yrkespraktikens medlemmar har antagit vissa etiska normer vilka omfattar 
regler för relationer till kollegor och klienter.  

− Inom yrkespraktiken finns en etablerad kåranda vilken syns i att man inom den 
speciella professionen har en examen eller legitimation. Även professionella 
organisationer är vanliga för att visa på professionens autonomi. 

Den tydliga definitionen av rollen har således till syfte att bidra till en särställning och 
legitimitet inom såväl organisationen som i samhället och gör detta så länge man talar 
om professioner i dess traditionella bemärkelse (Schön, 1983). Yrken som läkare och 
jurister kan därvidlag ”passa” in i mallen. Men med vyn vidgad till ”nyare” yrken krävs 
det inte mycket för att konstatera att det typologiska (Torstendahl, 1989) tänkandet bör 
ifrågasättas. Listan är lång över yrken vilka delvis passar in i den givna mallen, men att 
hitta yrken som kan anses helt och fullt vara professioner i ovan bemärkelse är förenat 
med svårighet. Således torde inte själva produkten vara förenad med fel utan kanske är 
det lådan vilken produkten skall inrymmas i som bör ändra form. En annan kritik 
framförd mot det aktuella synsättet är de, i forskningen med funktionalistiska förtecken, 
underliggande antaganden om rådande konsensusförhållanden. Negligerandet av 
förekomsten av statusjakt och motstående intressen mellan olika professioner bör 
uppmärksammas (Abbott, 1988; Bureau & Suquet, 2009; Hellberg, 2002). 

3.4.2 Målet att handla professionellt 
Med grund i kritiken mot det ovanstående typologiska synsättet, vilket fortfarande idag 
kan anses aktuellt, har ett mer strategiskt och processinriktat perspektiv vilket fokuserar 
själva professionaliseringsprocessen vuxit fram. Schöns (1983) ”reflecion-in-action” där 
det professionella handlandet fokuseras framför kunskaper vilka tillgodogjorts genom 
formell utbildning och Abbotts (1988) perspektiv på relationer mellan yrkesgrupper har 
lett till en mer pragmatisk och konfliktbetonad syn på professionsbegreppet med 
neoweberianska förtecken (Hellberg, 2002). 

Schön (1983) ifrågasätter det teknisk-rationella synsättet på professionsbegreppet och 
menar att nutidens arbetsliv präglat av komplexitet och hög förändringstakt leder till att 
en fast kunskapsbas i professioners traditionella mening inte längre håller. Istället krävs 
det för att kunna navigera i det nya en förmåga att definiera arbetsrelaterade problem i 
en konstnärlig process framför att leverera färdiga lösningar. Enligt Abbott (1988) 
handlar professionsbegreppet om abstraktionsförmågan hos en given yrkesgrupp och 
hur man i relationen till andra yrkesgrupper kontrollerar kunskaper och färdigheter. Två 
vägar framställs som metoder för denna kontroll; det ena med fokus på tekniker och det 
andra på abstraktioner. Skillnaden ligger således i om man kontrollerar tekniken i sig 
eller om man istället kontrollerar den abstrakta kunskapen som ligger bakom 
teknikerna. Det senare framställs i dessa teorier som förutsättningar för överlevnad i det 
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konkurrensinriktade systemet om än i termer av relativa förhållanden framför en given 
standard. Således finns kring professionsbegreppet inga absoluta gränsdragningar att 
förlita sig på utan en avvägning mot omständigheterna i yrkesgruppens historiska och 
sociala kontext blir därför av vikt vid bedömning av abstraktionsnivån och huruvida 
man som yrkesgrupp kan anses ingå under epitetet profession. 

3.4.3 Målet att utnyttja sin professionalitet 
Löfgren-Martinsson (2008) pekar, med grund i professions- och 
professionaliseringsbegreppens aktualitet och Hellberg (2002), på ytterligare sätt att 
betrakta begreppet. Som konsekvenser av samhällsutvecklingen i form av ökad 
komplexitet och rörlighet i arbetet tillsammans med specialisering och differentierig 
inom olika professioner har ett ifrågasättande av professionsbegreppets homogenitet 
vuxit fram. Inom professionerna uppstår specialistkunskaper vilka i sin tur bildar egna 
praktiker, differentieringar. Dessa leder till att professionen bygger på fler än en 
kunskapsbas vilket tidigare varit ett grundkriterium för begreppet. Om man inte ens 
inom de olika professionerna kan anses bygga på en och samma bas, vad tjänar det till 
att över huvud taget fortsätta diskutera professionsbegreppet? Även Moos och Krejsler 
(2006) menar att det inom den rådande diskursen finns ett antagande om att 
kunskapsbasen hos de olika professionerna fortfarande är stabil och homogen vilket 
leder till ett utestängande av de professioner som genomgått en förändring mot 
förutsättningarna ovan. Krejsler (2006) pekar vidare på vikten av ett ifrågasättande av 
den rådande diskursen och istället ersätta denna med en alternativ diskurs vilken tar sin 
utgångspunkt i ”kompetensnomader” som vilar på ett antagande om en heterogen 
omgivning. 

Inom denna syn på profession riktas vikten av att kompetensen tillhör en viss profession 
istället mot den kompetens vilken den enskilda individen har för att kunna hantera den 
föränderlighet som speglar arbetslivet. På så sätt premieras kompetenser kopplade till 
individen såsom samarbets- utvecklings- och omställningsförmågor framför kunskaper 
tillägnade genom formell utbildning och förmågor kopplade till själva 
arbetsuppgifterna. Med detta perspektiv suddas således gränserna ut mellan vad som är 
arbetsrelaterat och vad som anses vara personligt. Därmed torde det vara så att 
professionssträvandena i tidigare definierad bemärkelse så småningom omvandlas till en 
strävan om att kunna utnyttja sin professionalitet optimalt. Kompetensnomaden 
samspelar på så sätt med sin omvärld för att kunna röra sig dit man kan få användning 
för dennes kompetenser och möjliggör genom ett livslångt lärande utveckling av såväl 
kompetensen som identiteten (Krejsler, 2006). 

3.5 Kopplingen mellan kompetent handlande och 
professionssträvanden 

För att förtydliga vår syn på relationen mellan ovanstående näraliggande begrepp, följer 
här en syntetisering. Till följd av att de teoretiska perspektiven bakom både kompetent 
handlande och professionssträvanden ligger nära varandra tycks kopplingar kunna göras 
mellan dessa båda begreppsbildningar. På detta sätt förefaller det som individen anser 
vara ett kompetent handlande också återspeglas i vilken form av professionssträvanden 
som individen gör. Således torde det kompetenta handlandet i yrkesrollen, det vill säga 
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på organisationsnivå riktas mot olika mål beroende på vad som för individen 
kännetecknar en profession. Handlandet kan därmed ses som en väg för individen att 
röra sig i riktning mot dennes syn på vad professionen i ett större sammanhang bör syfta 
till. Således faller det sig naturligt att individer som exempelvis ser kompetent handlade 
utifrån ett relationellt perspektiv i större grad ser på professionsbegreppet som 
processinriktat och strävar efter målet att handla professionellt. Omvänt torde individer 
med synen på kompetent handlande utifrån ett attributbaserat perspektiv sträva efter 
målet att vara en profession.  
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4 Tillvägagångssätt 
I och med kapitlet som berörde teoretiska och metodologiska utgångspunkter har ett 
övertramp i den för uppsatsen aktuella metoden redan gjorts. Något som till följd av 
syftet att i ett tidigt skede tydliggöra den tolkningsram som inramat studien ter sig 
nödvändigt. Dock berör till följd av metodområdets breda karaktär även detta kapitel 
ansatsen, om än i praktisk bemärkelse. Således blir tillvägagångssättet för uppsatsens 
empiriska delmoment här aktuella, vilka också för att visa på en stringens kan 
sammanlänkas med ovan nämnda mer abstrakta utgångspunkter. Kapitlet avser redogöra 
för tillvägagångssättet i termer av fyra nedslag; urval, datainsamling, bearbetning och 
analys respektive kvalitet. Avslutningsvis förs en diskussion kring de metodologiska 
ställningstagandenas inverkan på studien. 

4.1 Urval 
Med grund i ansatsen samt viljan att söka förståelse för konstruktionen av 
personalvetarrollen motiveras ett ändamålsenligt urval där utgångspunkten är att finna 
respondenter som man kan lära det mesta möjliga av (Patton, 1990). I vårt fall blev 
därmed en fokusering på yrkesaktiva personalvetare tämligen naturlig. För att kunna 
navigera i det mångfacetterade fältet av personalvetare fastställdes vidare ett antal 
urvalskriterier i syfte att nå en mer homogen urvalsgrupp. Dessa ser ut som följer: 

- Bakgrund i PA-utbildning eller motsvarande (P-linjen eller dess föregångare). 
- Mer än två års erfarenhet av kvalificerat personalarbete. 
- Arbetsuppgifter som ej är övervägande administrativa.  

Urvalet gjordes dels genom kontakter i organisationer vilka kunde leda oss vidare till 
potentiella respondenter och dels genom slumpmässiga sökningar efter personer i HR-
funktioner på organisationers webbplatser. Mot bakgrund av detta föll det sig att urvalet 
främst gjordes i större organisationer med utpräglade personalavdelningar i närområdet 
kring Lund. Till följd av ställningstagandet att bredda urvalet till att också, till skillnad 
från pilotstudien, innefatta respondenter inom den privata sektorn utvidgades arenan för 
potentiella respondenter. Detta gjordes i syfte att upptäcka eventuella ytterligare 
nyanseringar samt att få en mer ”heltäckande” bild av olika synsätt. Det faktum att de 
tre intervjuer vilka genomfördes inom ramen för pilotstudien även kom att inrymmas 
och behandlas som en del av det empiriska materialet för den föreliggande studien ledde 
till att det aktuella urvalet fick inriktas på att med hjälp av ytterligare sex intervjuer 
balansera de olika sektorernas representation. Således bestod urvalet för studien 
slutligen av totalt nio respondenter jämt fördelade över sektorerna.  

Det slutgiltiga urvalet representerar en variation i demografiska faktorer, såsom 
erfarenhet från kvalificerat personalarbete, ålder och kön. Dessa skulle kunna utgöra 
intressanta aspekter för analys, men får med grund i studiens inriktning samt av 
konfidentialitetsskäl istället ses som en försäkran om bredd i materialet. Vad gäller 
organisatoriska faktorer anses dessa också utgöra en intressant ”lins” att ta med sig in i 
analysen. Då dessa till följd av sin generella karaktär i mindre grad anses frångå 
konfidentialitetskravet kopplas dessa till respektive respondent i tabellen nedan. Värt att 
notera är att befattningsbeskrivningarna är kategoriserade i vid bemärkelse. Därför kan 
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exempelvis chef vara förenat med en bredd i uppgifter och befogenheter, samtidigt som 
det finns tydliga likheter som sammanför dem till en och samma kategori. 

 
 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 

Befatt-
ning 

Strateg/ 
Generalist 

Generalist Generalist Chef Specialist Strateg Strateg Chef Chef 

Position 
i org. 

Centralt Division Division Division Centralt Centralt Division Division Division 

Offentlig
/privat 
sektor 

Privat Offentlig Offentlig Privat Offentlig Offentlig Offentlig Privat Prvat 

Plats i 
lednings

grupp 

Ja Nej Nej Ja Nej Nej Nej Ja Ja 

Bild 2. Tabell över organisatoriska faktorer i urvalet. 

4.2 Kvalitativa intervjuer 
Intervjun är inom kvalitativa förfaranden i allmänhet och den tolkande ansatsen i 
synnerhet en vanligt förekommande datainsamlingsmetod (Fejes & Thornberg, 2009). 
Likaså kan metoden motiveras i förhållande till syftet att söka förståelse för upplevelser, 
vilka med fördel förmedlas i verbal form och som av praktiska skäl i detta fall enklast 
löstes genom etablerande av samtal. På så sätt åstadkoms utan allt för stor uppoffring av 
varken organisation eller respondent en insamling av relativt stor mängd empiriska data. 

I litteraturen redogörs för en rad exempel på kategoriseringar av intervjuer inom det 
kvalitativa fältet, detta oftast med grund i mer övergripande ställningstaganden av 
filosofisk karaktär. Ett exempel är kategoriseringar där förfarandet å ena sidan kan 
betraktas ur ett mer positivistiskt perspektiv som ”en pipeline” för empiriskt material 
och å andra sidan som en betydligt mer komplex social situation där en interaktionistisk 
ställning istället intas (Alvesson, 2003; Silverman 2001). I den aktuella uppsatsens 
empiriska undersökning får den senare kategoriseringen tala för förhållningssättet. 
Denna ståndpunkt leder enligt Alvesson (2003) till en ”komplexifiering” och 
problematisering av intervjusituationen vilken innebär att intervjusituationen implicerar 
mer än en informationskontakt mellan respondent och intervjuare. Genom att beakta en 
rad aspekter kan ett mer självkritiskt och reflexivt förhållningssätt till intervjun som 
metod utvecklas. Dessa aspekter utgörs av en medvetenhet kring; att intervjun kan ha 
andra bakomliggande syften än det givna; att ifrågasätta syftet med själva 
intervjuförfarandet; att minska vikten av själva intervjutillfället; samt att belysa insikten 
om att ord inte alltid avspeglar verkligheten. Alvesson och Deetz (2000) menar att 
forskningen i grunden är intersubjektiv då den ”bygger på socialt delade och historiskt 
skapade konventioner” (s.78). En teori som även Alvesson och Sköldberg (2008) ställer 
sig bakom och hävdar är näst intill omöjligt att frigöra sig från. Dock anser de, i 
förhållande till dessa konventioner, att man genom att inta ett reflexivt förhållningssätt 
kan använda den kvalitativa forskningen för att avspegla en rekonstruktion av 
”verkligheten” som den upplevs.  
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Med utgångspunkt i grundläggande teorier om identitet och politik men också i 
diskursteori betonar Alvesson (2003) vidare vikten av att utveckla ett teoretiskt 
förhållningssätt till intervjun. Genom att ”konceptualisera” intervjutillfället genom ett 
antal punkter kan en förståelse skapas av vad som ligger inom själva intervjusituationen 
och hur det mycket komplexa resultatet kan tolkas. Som ett verktyg för detta används en 
rad rumsliga begrepp som i sin helhet åskådliggörs genom Alvessons (2003) egen 
formulering; “The scene, the subject and the language offer different entrances and foci 
for understanding what goes on in an interview” (s.31). Således inriktas begreppen på 
olika dimensioner av intervjuförfarandet där ”the scene” fokuserar intervjuarens roll 
tillsammans med miljön där interaktionen äger rum, ”the subject” syftar till själva 
”objektet” respondenten och dennes upplevelser av såväl syftet med intervjun som 
relationen till organisationen samt ”the language” med inriktning på språkets ”dubbla 
natur” det vill säga att betydelsen av det som sägs kan vara en annan än den som 
faktiskt uppfattas.   

Ett annat sätt att kategorisera kvalitativa intervjuer utgörs av en klassificering utifrån 
faktorer som standardisering och strukturering. Denna mer praktiska inriktning är ofta 
avhängig de ovan nämnda filosofiska utgångspunkterna varför det i den föreliggande 
studien torde finnas en öppenhet eller romantisering av intervjusituationen (Alvesson, 
2003). I dessa termer av standardisering och strukturering skulle den föreliggande 
intervjuguiden (se bilaga 2) vidare kunna sägas spegla en tanke om semistandardiserade 
intervjuer med låg grad av strukturering (Patel & Tebelius, 1987). 

4.2.1 Intervjuförfarandet 
Vad gäller intervjuernas upplägg kan dessa, som ovan anslagits, sägas ha haft 
karaktären av ett samtal med utgångspunkt i en rad på förhand specificerade teman. Om 
än i något mer styrd form, då det utifrån de framtagna temana skapades underrubriker 
och stödfrågor för att säkerställa en gynnsam framväxt av samtalet såväl som ett stöd 
för båda parter (Patel & Tebelius, 1987). Upplägget speglar en vilja att ge 
respondenterna stort svarsutrymme samt genom flexibilitet i förhållande till 
intervjuguiden möjliggöra en lyhördhet inför framväxten av samtalet. 

Mot bakgrund av att pilotstudien i mångt och mycket hade samma syfte som den 
föreliggande uppsatsens har denna också legat till grund för att säkerställa 
intervjuguiden ur en kvalitetssynpunkt (Patel & Davidsson, 2003). Därmed har också 
intervjuguiden från den föregående studien använts med undantag för några få 
justeringar som gjorts till fördel för ett mer uttalat fokus på respondenternas syn på 
personalvetaryrket i framtiden. 

Intervjuerna hölls på plats i respondenternas respektive organisationer i relativt 
”neutrala” miljöer i nära anslutning till huvudsakliga arbetsplatsen såsom konferens- 
och mötesrum samt tog ungefär en timma i anspråk. I intervjuns inledande skede gavs 
vi, vid samtliga tillfällen, tillåtelse att spela in samtalet i dess helhet. Intervjuerna hölls 
huvudsakligen av en av oss medan den andra antecknade för att säkerställa materialet 
vid eventuella tekniska komplikationer. Detta också för att registrera uttryck och 
händelser vilka ej görs rättvisa i ett ljudformat. För att uppnå ett avslappnat klimat hölls 
intervjuerna till stor del under samtalsliknande former där följdfrågorna från oss båda 
blev ett naturligt inslag. Att vi utifrån respondentens svar öppnade upp för följdfrågor 
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som inte sedan innan var planerade och att dessa i slutändan gav upphov till att vi i viss 
mån förändrade inriktningen på studien kan ses gå i linje med studiens induktiva ansats.  

Genomgående i såväl arbetet med det empiriska materialet som i mötet med 
respondenterna (se bilaga 1) har de vedertagna etiska riktlinjer vilka förknippas med 
samhällsvetenskaplig forskning beaktats. Därmed kan samtyckeskravet, 
informationskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, n.d) 
anses utgjort en etisk bas för att säkerställa en aspekt av kvalitet i forskningsprocessen. 

4.3 Bearbetning och analys 
Att i skrift förmedla den långa process av bearbetning och analys som ett uppsatsarbete 
innebär är förenat med viss svårighet då det är en fortlöpande och till viss del implicit 
aktivitet. I synnerhet i kvalitativa studier där bearbetning- och analysarbetet pågår 
kontinuerligt, från datainsamling till slutgiltig analys. Beroende av vad datainsamlingen 
ger styrs fokus för studien och datainsamlingsfasen bör därför ses som en dynamisk 
process (Merriam, 1994). Denna process framhålls av en rad författare som en 
komplicerande, men oundviklig, faktor inom kvalitativ forskning (Miles & Huberman, 
1994; Patton, 2002). Vad gäller den föreliggande studien har det faktum att en 
pilotstudie föregick uppsatsen ytterligare komplicerat bearbetnings- och analysarbetet 
då detta i viss utsträckning tog sin början redan innan den aktuella uppsatsen 
påbörjades. Vidare bör dessa metoder vara avhängiga den för uppsatsen valda ansatsen 
(Döös & Wilhelmsson, 2007) varför ett stort mått av tolkning av empirin faller sig 
naturligt. För att möjliggöra en transparens i tolkningen avses i detta avsnitt att redogöra 
för huvuddragen i bearbetnings- och analysprocessen.  

Med citatet ”while the situation and data are fresh, insights can emerge that might 
otherwise have been lost” understryker Patton (2002 s. 384) perioden närmast efter 
intervjutillfällena som kritisk ur en tillförlitlighetssynpunkt då det är en avgörande fas 
för reflektion och bearbetning av materialet. I linje med detta framhåller Alvesson 
(2003) att såväl intrycken av själva intervjutillfället som bearbetningen av det empiriska 
materialet bör ligga till grund för den slutgiltiga resultatredovisningen och analysen. 
Med detta i beaktande gjordes den första bearbetningen av materialet redan i direkt 
anslutning till intervjutillfällena då skriftliga reflektioner kring själva intervjuns 
framväxt gjordes. Fokus för denna första fas utgjordes av att utifrån ett 
trovärdighetsperspektiv oberoende av varandra reflektera i syfte att minnas eventuella 
intryck som inte fångas på band. Detta för att omedelbart kunna sålla bland utsagor som 
allt för starkt färgats av den sociala interaktionen det vill säga viljan att framstå på ett 
eller annat sätt. En styrka i detta avseende kan i linje med Döös och Wilhelmsson 
(2007) också anses vara den intersubjektivitet som uppnås genom att bearbetningen av 
det empiriska materialet skett med fyra ögon och att denna tvåsamhet i forskningen 
också öppnat upp möjligheter för kontinuerlig diskussion. Vidare kan även den 
teoretiska perspektivmedvetenhet vilken i takt med studieerfarenheten har ökat anses 
vara en kvalitetshöjande aspekt i bearbetningsprocessen (Larsson, 1994).  

Nästa bearbetningsfas bestod i att söka essensen i det empiriska materialet, varför ett 
antal genomläsningar av det transkriberade materialet i sin helhet följde. Av anledningar 
som redogjorts för ovan skedde detta utpräglat oberoende av varandra innan vi senare 
möttes i en gemensam tolkning. Mot bakgrund av den kvalitativa intervjuns natur 
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genereras vid transkriberingen en stor mängd material och det kan förefalla ogreppbart 
att hantera allt material inledningsvis. Insikten om att allt material inte är av relevans för 
den aktuella forskningsfrågan bör således i detta steg av bearbetningsprocessen 
uppmärksammas. Samtidigt är balansakten mellan att förhålla sig öppen inför icke-
väntade synvinklar och att ”sålla” bort icke-relevant material av stor vikt i den valda 
ansatsen (Döös & Wilhelmsson, 2007). Med utgångspunkt i detta tilläts denna fas i 
arbetet med materialet ta relativt lång tid i anspråk. Det faktum att intervjuerna antagit 
samtalsliknande former har ytterligare bidragit till ett omfångsrikt material, ibland med 
”sidospår”. För att lyckas manövrera balansakten att sålla bland ”sidospår” och nya 
relevanta spår fick vidare frågeställningen fungera som ett verktyg för att hålla oss kvar 
inom syftet. I efterhand kan dock konstateras att stor del av det empiriska materialet 
direkt eller indirekt berörts. Det enda som helt lämnats utanför är utsagor kring 
samarbetet inom HR-avdelningarna i respektive företag såväl som mellan 
personalvetare i stort och liknande. Ett antal genomläsningar utmynnade i en 
tematisering av återkommande teman i materialet. Detta moment tog också form av en 
”hypotesprövning” utifrån de dikotomier som framkom i pilotstudien, nämligen 
anpassningsinriktad och utvecklingsinriktad syn på rollen. Det stod ganska snart klart 
att denna dikotomi även framkom i de aktuella utsagorna.  

Dock återstod efter denna tematiseringsfas en känsla av att ytterligare vinklar fanns att 
upptäcka vilket kom att ligga till grund för beslutet om en omgruppering av materialet, 
det vill säga en tredje bearbetning. Denna bearbetning antog formen av ytterligare en 
tematisering, denna gång med syfte att åskådliggöra eventuella ”röda trådar” i 
respektive respondents utsagor varför materialet fördes in i en tabell med faktorn 
respondent på ena axeln och de olika respondenternas svar utifrån tematiseringen på 
andra axeln. I denna process framkom en relativ stringens i hur respondenterna 
upplevde sin roll såväl som synen på framtiden och en grundläggande struktur för 
analysen föddes. Resultatet av denna samt ytterligare steg på vägen till den slutgiltiga 
analysen redogörs för i kapitel 5. 

4.4 Metoddiskussion 
Då tillvägagångssättet i det föregående mer behandlats i form av redogörelse blir 
avsikten i det föreliggande att, om än i relativt generella ordalag, diskutera 
metodologiska ställningstaganden och ageranden utifrån dess eventuella påverkan på 
studien.  

Som en första betänklighet framträder mot bakgrund av den induktiva ansatsen en fråga 
av relativt grundläggande art; att vara eller inte vara – färdig? En gränsdragningsfråga i 
förhållande till datainsamlingen på intet sätt unik för den föreliggande studien, utan 
snarare en oundviklig balansakt för alla vi som vandrar ”upptäcktens väg”. Tillika också 
en synnerligen intressant faktor att diskutera i termer av påverkan på resultatet. Till följd 
av att tillräckligt är ett så diffust mått är det svårt att avgöra när man kan anse sig färdig 
med datainsamlingen det vill säga när man täckt in alla förekommande aspekter att 
förhålla sig till det studerade fenomenet. Således kan vi inte, utan att ha sonderat 
terrängen med lupp, vara säkra på att vi fångat allt av intresse för frågeställningen. Dock 
finns det inom kvalitativ metod inget självändamål i att kunna uttala sig i exakta mått då 
syftet istället är just att åskådliggöra riktningar. Vi anser oss i förhållande till tidsramen 
för studien ha givit materialet tillräckligt med tid för att komma till en punkt där 
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utsagorna till stor del sammanfaller. Detta tyder på att vi har upptäckt stor del av det 
som upptäckas kan och därmed uppfyllt det kvalitativa syftet. Vidare kan det i fråga om 
den induktiva ansatsen i efterhand spekuleras i om dialektiken vilken kännetecknar 
förhållandet mellan empiri och teori i uppsatsens analysdel snarare är ett uttryck för ett 
abduktivt förhållningssätt. Detta genom att växelverkan mellan dessa båda inneburit att 
vi för varje analyssteg kunnat ta ytterligare ett steg i riktning mot att utveckla såväl 
empiri som teori. Dessa spekulationer får stanna i att endast vara spekulationer. En 
annan förklaringsmodell för varvningen mellan teorin och empirin skulle kunna vara att 
vi förhållit oss till den ”hermeneutiska cirkeln” och laborerat med delar och helheter i 
syfte att skapa förståelse. 

En andra aspekt kopplad till det induktiva förhållningssättet utgörs av relationen mellan 
öppenhet inför materialet och den pilotstudie som ligger till grund för studien. Risken är 
påtaglig att dikotomin vilken framträdde i pilotstudien kan tänkas ha färgat vår tolkning 
av materialet. Då detta kan hämma intentionen att låta det nya materialet tala har vi 
kontinuerligt försökt undvika styrning av pilotstudien. Ett tecken på att vi lyckats med 
denna balansakt mellan att använda de spår som i piloten framkommit och samtidigt 
inte bortse från kompletterade eller motsägande aspekter det vill säga vara relativt 
förutsättningslösa i tolkningarna utgörs av det faktum att nya dimensioner framkommit. 
Här ska även poängteras att pilotstudien hade en bredare ingång varför användandet av 
empirin från denna studie skulle kunna medföra användande av material med 
missvisande riktning. För att undvika denna fälla tolkades materialet återigen i sin 
helhet med samma utgångspunkt som för de ”nya” intervjuerna. Dock kvarstår en 
eventuell komplikation med det faktum att vi kan ha gått miste om möjliga nya 
vinklingar från respondenterna i pilotstudien. Detta då fokus i de senare intervjuerna till 
viss del var annorlunda.  

Ytterligare val som fått betydande konsekvenser på studien är de sammanlänkade med 
urvalet. Till följd av urvalskriterierna föll urvalet i stor utsträckning på större 
organisationer, något som med utgångspunkt i de många karaktärer personalvetarrollen 
kan ta skulle kunna tänkas innebära att den föreliggande studien inte kan anses 
representera en ”verklig” bild. Samtidigt kan konstateras att personalvetarrollen i allt 
större utsträckning utvecklas mot att bli strategisk varför fokuset ändå kan anses 
motiverat. Åtminstone torde det finnas en representativitet i förhållande till 
personalvetarrollen inom större organisationer, vilket vidare var det som utgjorde fältet 
vari den ursprungliga dikotomin framträdde. Huruvida valet att utvidga omfånget av 
urvalet till att även inrymma privat sektor var avgörande för att nya aspekter tilläts 
framträda kan enbart spekuleras i. Möjligen hade samma resultat kunnat uppnås endast 
med ett större urval i förhållande till den grundläggande fokuseringen på offentlig 
sektor. Dock anser vi detta antyda att valet i samklang med våra intentioner inneburit att 
intressanta aspekter tillförts. Vidare kan man fråga sig om denna utvidgning i övrigt är 
tillräckligt stor för att variablerna privat respektive offentlig sektor ska kunna utnyttjas 
som analysverktyg. Kanske skulle det istället framkommit en tydligare essens eller 
möjlighet till en mer förklarande slutsats genom att endast studera offentlig sektor? 
Detta anser vi dock får stå tillbaka för intresset att försöka hitta en bredd och förståelse 
för de upplevelser som finns, vilket vi i och med dess tillämpbarhet i praktiken menar är 
överordnade exakta förklaringsmodeller. Dessutom anser vi materialet vara tillräckligt 
stringent för att om inte annat kunna innebära en fingervisning kring eventuella 
skillnader mellan sektorerna. 
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I mer generella termer, hur har vårt förhållningssätt på ett övergripande plan påverkat 
studiens kvalitet? Av central betydelse för en diskussion av detta slag är Alvessons 
resonemang om intervjun som social konstruktion. Trots att vi gjort vårt bästa för att 
etablera ett gynnsamt samtalsklimat vid intervjusituationerna kvarstår möjligheten att 
respondenten till följd av sin tolkning av såväl vårt agerande som bakomliggande syfte 
inte på ett optimalt sätt bidragit till vår intention att få en inblick i respondenternas 
subjektiva upplevelser. Det faktum att respondenterna parallellt med att vara just 
respondent representerar en organisation till vilken denne befinner sig i en form av 
beroendeställning kan säkerligen ha påverkat utsagorna liksom det omvända 
auktoritetsförhållande som de aktuella intervjuerna innebar. Troligen påverkades 
respondenterna av att dels vilja framställa organisationen i god dager och dels föregå 
med gott exempel inför oss blivande personalvetare. För att undvika att dessa 
”felkällor” i förhållande till studien får för stort genomslag har vi i enlighet med det 
reflexiva förhållningssättet lagt stor vikt vid att medvetandegöra och analysera såväl 
själva intervjutillfället som tolkningen av detsamma. Därmed har partier där 
underliggande agendor framträtt som styrande uteslutits till fördel för exempelvis den 
avslutande frågan i vilken respondenterna i allmänhet tycktes inta ett mer avslappnat 
förhållningsätt. 

En annan viktig aspekt av den sociala konstruktionen som bör diskuteras är vår egen 
påverkan på studien. Oundvikligen utgör forskarna inom den kvalitativa riktningen 
ensamma filter för tolkningen av resultatet varför det kan anses som en styrka att vi i 
denna forskningsprocess varit två till antalet och därmed genom enskilda bearbetningar 
kunnat förebygga tolkningsfel. Fortfarande kvarstår dock det faktum att förförståelsen 
till stor del är gemensam, i synnerhet efter många års studier inom ramen för samma 
utbildning. Att vi, som personalvetarstudenter möter yrkesaktiva, påverkar genom att vi 
oundvikligen tolkar genom vår bild av yrkesrollen såväl som vår teoretiska referensram. 
Då vi vid det här laget insett att förförståelsen är en del av oss och att vi därmed vi 
aldrig kan friskriva oss från den har fokus istället legat på att utföra balansakten mellan 
att i linje med det tolkande perspektivet använda förförståelsen och samtidigt vara 
öppna för nya vinklar. För att samtidigt behålla vetenskapligheten i studien har stort 
utrymme medvetet tillskrivits att genom utförliga beskrivningar av forskningsprocessen 
ge läsaren förutsättningar för kritisk granskning och bedömning av relevansen.     

Slutligen kan konstateras att vi, mot bakgrund av ovanstående resonemang, anser våra 
tolkningar vara sannolika. Att tala om studien i termer av sanning vore om inte 
obetänksamt åtminstone, i förhållande till det övergripande perspektivet, överflödigt då 
även våra tolkningar utgör en social konstruktion. Klart är i alla fall att vi gjort vårt 
yttersta för att avtäcka och studera en verklighet såsom vi utifrån vår inbyggda 
”diskurs” tolkar att respondenterna skildrar den. Med grund i denna syn och viljan att 
genom ett ömsesidigt utbyte bringa förståelse kring ett gemensamt intresseområde kan 
skildringen inte heller anses vara annat än äkta. Troligen kan båda parter finna mening 
med den framställda skildringen och således öka sin förståelse kring de aktuella 
forskningsfrågorna. Mot bakgrund av detta kan studien i likhet med kvalitativa studier i 
allmänhet inte generaliseras det vill säga inte anses direkt applicerbar på andra 
kontexter. Däremot torde slutsatserna kring den specifika studien kunna användas som 
utgångspunkt för mer principiella diskussioner om personalvetarrollen och 
professionens utveckling i ett större sammanhang.  
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5 Personalvetarrollen i rörelse 
Att särskilja resultat och analys kan i och med den tolkande ansatsen vara förenat med 
svårigheter då hela processen innehåller viss grad av det senare. Därför kommer dessa 
delar i det följande att integreras och betraktas som en gradvis stegrande analys. 
Logiken är således att åskådliggöra en process med startpunkt i empirinära resonemang 
för att successivt röra sig mot en ökad grad av teoriimpregnering. Med andra ord blir 
kopplingen till den teoretiska referensramen i takt med kapitlets framväxt allt mer 
explicit. Inom varje delanalys sker vidare för att kontinuerligt ge näring åt analysen ett 
växelspel mellan empiri och teori, om än med betoning åt något håll.  

Dispositionen för följande kapitel kan därmed åskådliggöras på följande vis: 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Betoning på empiri     Betoning på teori
                

Bild 3. Disposition för uppsatsens resultat- och analyskapitel vars olika delar bygger på varandra och 
successivt får en ökad grad av abstraktion. 

Som bilden visar tar kapitlet sin utgångspunkt i såväl den teoretiska som den empiriska 
grundförutsättningen av en roll i förändring. Utsagorna kring denna förändringsprocess 
får därmed utgöra en inledande empirinära bakgrundsbeskrivning. På detta följer de 
respektive delanalyserna som bygger på varandra och i linje med vad rubriceringen 
avslöjar går från individens rollkonstruktion till ett större perspektiv. Något som känns 
igen från teoriavsnittet.   

Vilka övergripande tankar är då talande för det empiriska materialet i sin helhet? Som 
en genomgående grundförutsättning i reflektioner kring personalvetarrollen framträder 
den förändringsprocess som yrket tycks befinna sig i. Samtliga ger uttryck för att det 
håller på att hända något med personalvetarrollen, en trend som i bakgrunden tycks 
figurera som en viktig faktor för rollkonstruktionen oavsett organisationstillhörighet. 
Två relativt odefinierade ändpunkter av denna utveckling skisseras och formuleras lite 
vardagligt av många som en rörelse ”från PA till HR”. Dessa benämningar är hos 
flertalet ett uttryck för att personalvetarrollen går från att haft betoning på det 
administrativa och i viss mån operativa till att bli mer strategisk, snarare än att utgöra en 
exakt definition i begreppens rätta bemärkelser. Samtidigt tycks denna utveckling ofta 
innebära professionssträvanden eller åtminstone en kamp för ökad status för 
personalvetarrollen jämfört med andra yrkesgrupper inom organisationen.  

PERSONALVETARROLLEN I RÖRELSE 
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Dom såg på HR som en underhållningsdetalj som fixade den årliga jullunchen och som 
stod för företagshälsovården och lunchmatsalen, pensionärsutflykten och som man kunde 
gå och prata med när man tyckte att chefen var dum eller nåt sånt. Eh, därför att så hade 
den personalfunktionen fungerat tidigare… (P8) 

Framställningen av personalvetarrollen som en allt-i-allo kan anses tala för den av 
respondenterna rådande uppfattningen av PA det vill säga utgångspunkten för 
utvecklingen. Indirekt antyds även att personalvetarrollen blivit mer komplex. Detta 
illustreras ytterligare av följande citat som inte enbart berör utgångspunkten i PA utan 
också är talande för mångas uppfattning av målet med förändringen, det vill säga synen 
på HR.  

Så att där upplever jag att personalfunktionen har liksom nu börjat få den här ställningen 
som en professionell samarbetspartner. Innan har man varit som en slags konstig aktör 
som tar hand om medarbetarna. Gulltant som tar hand om dom små liven där ute. (P6) 

En annan tydlig trend är att en affärsmässig diskurs tycks framträda allt starkare ju 
längre i utvecklingen mot HR man kommer. Allt fler talar om att se HR som en 
affärspartner eller i termer av business7. Likaså ses prestationer och en självklar plats i 
ledningsgrupper som en naturlig del av det man kallar HR.  

Parallellt med resonemanget om personalvetarrollens utveckling från PA till HR 
framställs av många bredden inom rollen som en komplicerande faktor. Man belyser 
paradoxen i att de administrativa funktionerna måste finnas kvar samtidigt som man vill 
flytta fram sina positioner.  

Det viktiga tror jag är med PA till HR att man kommer alltid få med sig PA biten… men 
nånstans handlar det om viljan att bli mer strategisk och lyfta yrket.(P3)  

5.1 Personalvetarrollen idag och imorgon – ur ett 
dimensionellt perspektiv 

Med utgångspunkt i personalvetarnas föränderliga tillvaro förefaller det finnas en 
uppsjö av vägar att förhålla sig till personalvetaryrket. Vid en mer ingående studie av 
det empiriska materialet framträder dock ett mönster i hur man positionerar sig i denna 
förändringsprocess. Genomgående i intervjuerna kunde fyra olika förhållningssätt till 
såväl synen på rollen idag som synen på personalvetarrollen i förändring urskiljas. 
Detta tog sig uttryck i att respektive respondent uppvisade en stringens vad gäller 
inställning till de båda temana. Dessa stringenta uppfattningar kunde sedan 
kategoriseras i fyra olika grupper, i uppsatsen kallade riktningar, i hur man förhåller sig 
till personalvetarrollen idag och imorgon. Man talar således om personalvetarrollen på 
följande vis, det vill säga följande riktningar framträder: 

(1) Som vaktslagare för personalvetarrollen som den ges 
(2) Som styrd av uppgiften som ges 
(3) Som förändringsagent i kamp för ”de egna” 
(4) Som förändringsagent med flytande gränser. 

                                                 
7 Här avses yrkesmässighet i vid mening snarare än kostnadseffektiv. 
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Därmed inte sagt att det inte förekommer variationer inom varje riktning såväl som 
variationer mellan riktningarna. Det skulle vara en överdriven förenkling av 
verkligheten att påstå att respondenterna i olika frågor inte intog skilda förhållningssätt. 
Dock tycks materialet trots allt tydligt tala för riktningarnas bärighet.    

Ovanstående fyra riktningar kan förklaras med grund i två skilda dimensioner vilka 
satta i relation till varandra bildar utgångspunkten för en ”fyrfältsmodell” med syfte att 
förklara relevanta samband. Den ena dimensionen speglar motsatsförhållandet mellan 
anpassning och utveckling, främst i bemärkelsen hur individen förhåller sig till sitt 
handlingsutrymme. Den andra dimensionen utgörs istället av förhållandet till andra 
yrkesgrupper inom organisationen och antar ändpunkterna avgränsad mot andra 
respektive integrerad med andra. Dimensionerna är sedan innan kända från den 
teoretiska referensramen och utgör viktiga variabler i en illustration av hur 
personalvetaren konstruerar sin roll och hur denna konstruktion påverkar synen på 
utvecklingen av personalvetarrollen i ett större perspektiv. Med grund i 
fyrfältsmodellens räckvidd kommer denna genomgående i de olika delanalyserna att 
återknytas till i syfte att verka som ett analysverktyg. Således kommer denna 
kontinuerligt fyllas med innebörd såväl som att verka som struktur att ”hänga upp” 
resonemangen på. 
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Bild 4. Förklaringsmodell över olika riktningar för rollskapande och syn på utveckling av 
personalvetarrollen. De centrerade rutorna illustrerar personalvetarrollens område medan övriga 
symboliserar andra aktörer. 

Bilderna kan utan förankring i empirin te sig innehållslösa eller näst intill oförståeliga. 
Därför är det på sin plats att fylla modellen med röster och i och med en koppling till 
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empirin, möjliggöra en mer djupgående förståelse för analysredskapet. Med 
utgångspunkt i numreringen av riktningarna avses att i den första delanalysen i tur och 
ordning redogöra för respektive riktning. 

5.1.1 (1)  som vaktslagare för personalvetarrollen som den ges 
Kopplat till fyrfältsmodellen ovan framgår anpassning och avgränsning som 
förutsättningar inom det fält som riktning (1) befinner sig. Således utgör dessa 
nyckelord både vad gäller rollskapande och synen på utveckling. 

Talande för rollskapandet inom denna riktning är en betoning på organisatoriska 
förutsättningar framför egna intentioner. Man ger uttryck för att organisationen sätter 
ramar och därigenom blir en avgörande faktor för upplevelsen av rollen. En slags 
distansering till sin roll eller anpassning till rådande förhållande kännetecknar 
inställningen. Detta visar sig i man talar i termer av att ”vi har ett uppdrag” samt tycks 
uppvisa ett passivt förhållningssätt gentemot detta då man i samma andetag uttrycker att 
”det är ju inte jag som bestämmer reglerna här”(P2). Att lägga sin egen utveckling i 
händerna på andra aktörer är en tendens som även syns i uttalanden kopplade till 
personalvetarrollens utrymme i förhållande till övriga organisationen såsom i citatet 
nedan:  

Och det är samma sak med det här, hur många hundra måste man va innan man anställer 
en personalare. Det handlar nog mer om hur många misstag man gör innan man förstår att 
man måste ha en som kan dom här frågorna, för det kan bli dyra misstag. (P1) 

Istället för att försöka bevisa motsatsen tycks man inom denna riktning istället anpassa 
sig efter rådande strukturer och något passivt invänta att trender ska sprida sig till den 
aktuella organisationen och därmed indirekt påverka den egna ställningen i positiv 
riktning. Ur en mer teoretisk synvinkel kan ovanstående anses vara uttryck för en 
anpassning till det handlingsutrymme som ges av organisationen vilket betraktas som 
gränssättande för vad som är möjligt. Det faktum att ingen tycks ifrågasätta det givna 
handlingsutrymmet kan ytterligare anses visa på ett anpassningsinriktat förhållningssätt. 

Översatt till specifika arbetsuppgifter innebär detta att man inom denna riktning ser 
utrymmet som ges HR som avhängigt den plats andra professioner eller yrkesgrupper 
ger, det vill säga man låter andra sätta ramen man har att hålla sig inom. Likaså betonar 
man arbetsrätten, organisationsspecifika riktlinjer, kollektivavtal och så vidare som en 
grundstruktur i arbetet och i förlängningen fler ramfaktorer i rollkonstruktionen. Detta 
kan tolkas som ytterligare indikationer på ett anpassningsinriktat lärande med 
utgångspunkt i givna regler. 

Vad gäller det konkreta innehållet i personalvetarrollen, det vill säga vem som fyller 
rutan förefaller det finnas nyanseringar beroende av var i organisationen man befinner 
sig. Således kan det inom riktningen skilja sig i vem som ”formulerar” 
arbetsuppgifterna förutom det faktum att fokus läggs på utomstående aktörer. Citatet 
nedan är ett talande exempel på att anpassa sig till de uppgifter som ges.   

Alla ärenden som hamnar på ens bord. Ofta kan det ju va ärenden som cheferna inte vill 
ta i. Av alla frågor så hamnade det plötsligt på personalaren att fixa. Det är lite så, då 
törs… man är så himla feg så att man törs inte ta i frågorna. Då hamnar det på 
personalavdelningen att fixa det…//…  det kan handla om allt från motion till ja vad kan 
det vara mer… det kan vara fester, det kan vara vad som helst, reseersättningar och… ja 
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det kan vara vad som helst såntdärnt. Du måste vara bred som personalare liksom när du 
kommer ut för du kommer få allt som hanterar lunchsubventioner och allt vad det kan 
vara för nånting, det är ju allt hela vägen. Så det går ju genom tvärsnitt av alla frågor som 
finns så är personalaren med för det berör personalen på nåt sätt. (P1)  

Parallellt med detta uttryck för passivitet i förhållande till rollkonstruktionen framträder 
en grundläggande tanke om vikten av att slå vakt om det egna skrået. Detta kan tolkas 
vara ett uttryck för en syn på yrkesgruppen som avgränsad i förhållande till övriga 
aktörer. I Bernsteins terminologi skulle detta kunna översättas till att det råder en starkt 
sammansatt kod. Därmed blir en särskiljning av de egna uppgifterna och andras också 
betydelsefull för riktningen liksom att hävda sig i kampen med andra professioner 
genom att på något sätt stänga eller slå vakt om det utrymme man fått. Vissa tycks göra 
detta genom att sikta mot likformighet och genom avgränsade processer definiera sitt 
territorium: 

Man har definierat, man har nånstans mellan 5-7 processer som man definierar. Så här ser 
processen ut i rekrytering, det här gör du dag 1, det här dag 3, hur ser det ut när vi 
anställer osv. I och med införandet av ett nytt system måste man ändra sitt arbetssätt för 
att man styrs så väldigt mycket av det system man har att arbeta med. (P3) 

Andra inom riktningen ger istället uttryck för att avgränsa sig mot andra genom att 
”plocka in” utomstående aktörer när den egna kompetensen inte räcker till snarare än att 
samarbeta över gränser: 

Du måste hitta lösningar, du måste hitta andra aktörer du kan jobba med så att säga. Du 
gör ju inte allt själv så att säga men du ska se till så att kompetensen finns och att den 
kommer in på nåt sätt. Antingen du gör det själv eller också du har andra som kommer in 
och gör grejer …//…  Det är ju hela tiden den här avvägningen, vad är det som ska göras 
och vem är mest lämpad för det, vem är det som har mest kunskap för det. Det kan vara 
att jag kallar hit skyddsingenjören eller företagshälsan, vi får ta hit… doktorn får komma 
hit och ha ett föredrag eller vad som helst. (P1) 

Denna röda tråd gällande dimensionernas betydelse för rollkonstruktionen sträcker sig 
även till synen på framtiden vilken beskrivs med en tydlig koppling till grundantagandet 
för denna riktning. Målet tycks vara att avgränsa och behålla personalvetarrollen 
utrymme i organisationen om än med ett innehåll man mestadels spekulerar om. Till 
följd av att organisationen sätter ramar tycks man även se framtiden som beroende av 
organisatoriska förutsättningar varför man talar om framtiden i termer av önskningar. 
Att gå mot en mer strategisk roll och få en given plats i ledningsgruppen står högt upp 
på önskelistan, men uttrycks vara beroende av huruvida organisationen är mogen eller 
ej:  

det beror på vilken kultur man har på företag. Hur man gör liksom. Det kan ju va väldigt 
administrativt om man vill det. Det kan det va. Det beror på hur mycket tillåtande det är 
så att säga. Men jag menar det kan ju också vara väldigt framåtriktat och pådrivande 
liksom,  vara ute och förändra och påverka till organisationen på ett bättre sätt. Det är ju 
alltså, titta framåt i tiden. Var ska vi va nånstans om 5 år liksom? (P1) 

Således ses i linje med ”anpassningsdimensionen” organisationen och omgivande 
trender som avgörande för utvecklingen av personalvetarrollen som helt tycks ligga i 
händerna på andra aktörer. 

vilken syn har företaget på… Det är ju det som ger hela personaljobbet. Har man 
återhållsam syn så blir det ju ett annat jobb än om du har tillåtande. Så är det ju faktiskt. 
Det är stor skillnad är det. (P1) 
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Vad är då nyckelorden för riktning (1) ”som vaktslagare för personalvetarrollen som 
den ges”?  Vad gäller rollkonstruktionen är organisationen en avgörande ramfaktor, 
organisationen sätter rutan och fyller den utifrån dess agenda. För att hävda sig i 
kampen med andra gäller det vidare att slå vakt om det område man får och avgränsa 
personalvetarskrået mot andra. Därmed blir också framtiden avhängig vad 
organisationen vill med HR och i viss mån hur väl man lyckats förvalta det utrymme 
man tilldelats sedan innan.  

 

Den skarpt markerade rutan avser illustrera riktningens syn 
på yrkesgruppen som avgränsad mot andra aktörer. Pilarnas 
riktning speglar det faktum att andra aktörer sätter upp rutan 
och fyller den. Vidare kan detta ses som ett uttryck för att 
man ”plockar in” andras kunskaper snarare än att själv 
påverka utrymmet. 

 
Bild 5. Personalvetarrollen utifrån dimensionerna anpassad respektive avgränsad. 

5.1.2 (2) som styrd av uppgiften som ges 
I likhet med föregående riktning kvarstår inom uppfattning (2) anpassning som en av 
variablerna. Skillnaden ligger därmed i förhållandet till andra yrkesgrupper som här 
antar formen integrerad och inte avgränsad. Hur detta tar sig uttryck kommer även i det 
följande att belysas utifrån temana rollskapande och framtidssyn.   

Med utgångspunkt i detta ses organisationen även här som avgörande för rollskapandet 
då en tydlig betoning på anpassning till organisationens syn på personalvetarrollen och 
dess handlingsutrymme är framträdande. Något som i nedanstående fall tycks vara 
väldefinierat med grund i likformighet.  

Alla vi som jobbar som HR [titel motsvarande personalchef] vi rapporterar till samma 
chef, hon som är HR [titel motsvarande direktör] för Sverige så att vi... och tanken är att 
vi ska jobba helt likadant. Det gör vi ju inte riktigt ändå för att det skiljer sig lite 
verksamhetsmässigt, men tanken är ju att rollen ska vara den samma var man än är…//… 
om jag tittar på de här 14 åren jag varit här så går vi mer och mer åt att vi ska göra 
likadant. Vi ska göra likadant här i Lund som vi gör i [företagets namn] i [annat land]. 
(P4) 

Ett annat uttryck för anpassningsinriktningen är betoningen på givna processer och att 
man inom denna riktning framställer de processer som finns etablerade som viktiga 
hållpunkter att rätta sitt arbete efter.  

Inom riktningen tenderar personalvetarrollen kopplat till de aktuella respondenterna att 
upplevas som relativt självklar och välintegrerad i förhållande till övriga organisationen, 
varför många även talar om sin roll i termer av att samtidigt vara en ”business partner”. 
Till skillnad från föregående riktning (1) tycks man heller inte uppleva kamp med andra 
professioner som en begränsande faktor, utan framställer istället samarbete med andra 
yrkesgrupper eller professioner som en naturlig del i arbetet. Detta i mer teoretiska 
termer tyder på en integrerad kod inom organisationen där professionstillhörigheten 
uppfattas vara av mindre betydelse. När vägar till följd av arbetsuppgifterna korsas ser 
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man det som en naturlig del att samarbeta med exempelvis ekonomi och 
kommunikation. Snarare än att ”slåss” för sitt skrå tycks man fokusera på sakfrågorna 
och sluta upp kring dessa: 

Sen får ju jag kämpa och sälja in min åsikt som den bredvid mig som tycker att vi ska 
köra från imorgon…//… Ofta i de här forumen alltså ledningsgrupper och sånt där man 
bestämmer vilken väg vi ska gå liksom, där tycker jag att jag har rätt att påverka men jag 
har inte någon mer röst än nån annan liksom, det har jag ju inte. (P4) 

Med grund i riktningens underliggande syn förefaller även uppfattningen om framtiden 
korrelera med detta. Man talar om framtiden som beroende av de trender som formar 
organisationens syn på personalvetarrollens funktion i den aktuella organisationen 
samtidigt som man siar om att detta innefattar mer business och strategiskt arbete. Till 
följd av den integrerade koden tycks man inte uppleva en kamp med andra aktörer och 
därmed verkar man heller inte se något behov av att stärka personalvetarrollen i ett 
större sammanhang. Istället ger man uttryck för att personalvetarrollen kan ha många 
ansikten och att fokus bör ligga på kompetens och arbetsuppgifter framför strävanden 
mot en avgränsad kår. Överlappning mellan olika aktörers sfärer ses därmed inte som ett 
hot utan snarare ser man detta som ett sätt att stärka de uppgifter som 
personalvetarrollen har goda förutsättningar att med framgång axla. Så länge man kan 
det man anser sig arbeta med och fler inser vikten av dessa frågor stärks efterfrågan på 
den kompetens som personalvetarrollen innefattar och därmed personalvetarrollen i en 
eller annan form. Således blir även en särskild utbildningsbakgrund inom denna riktning 
underordnat att handla kompetent.  

Det är återigen många som är inne och tassar på vårt område eller vad man ska säga och 
det är helt okej kan jag känna så länge man gör rätt saker…//… alltså det finns ju 
socionomutbildningar med verksamhets.. vad det nu heter..och det tycker jag är bra att 
dom frågorna kommer upp på bordet liksom för att ju fler som jobbar med rätt saker desto 
bättre så att säga va. (P5) 

Återigen, i synnerhet i citatets första del framgår ett anpassningsinriktat förhållningssätt 
i relation till övriga organisationen genom att man tycks anpassa sig till den plats man 
tilldelas snarare än att vilja utvidga arenan där personalvetarrollen kan tänkas verka. 

Sammanfattningsvis kan riktning (2) ”som styrd av uppgiften som ges”, beskrivas som 
att personalvetarrollen anpassas till de ramar som organisationen sätter upp samtidigt 
som fokus ligger på att handla kompetent utifrån de uppgifter som tillskrivs rollen. 
Eftersom fältet är brett följer att vägar korsas med andra aktörer och att HR har många 
ansikten. Därmed finns inget självändamål i att i ett framtidperspektiv avgränsa mot 
andra aktörer utan istället vara fler som lyfter frågorna. 

Att rutan inte fått tydligt markerade gränser och överlappar 
andra speglar riktningens utgångspunkt som integrerad i 
förhållande till andra aktörer. Detta kan vid en första anblick 
med grund i riktningens strävan mot likformighet te sig 
motsägelsefullt. Dock anslår det faktum att andra rutor till 
följd av pilarnas riktning inkräktar på personalvetarrollens 
att man anpassar sig efter utrymmet man får när vägar till 
följd av detta korsas. 

Bild 6. Personalvetarrollen utifrån dimensionerna anpassad respektive integrerad. 
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5.1.3 (3) som förändringsagent i kamp för ”de egna” 
Riktning (3) kan utifrån de aktuella temana placeras in i spänningsfältet mellan 
avgränsad mot andra och utveckling. Detta illustreras i följande empiriska redogörelse. 

Inom denna riktning förskjuts fokus från organisationen som förutsättning för 
rollkonstruktionen mot att individen ser sig själv som en mer aktiv konstruktör. Detta 
yttrar sig i användandet av termer som uttrycker att man själv utgör rollen eller i vart 
fall formar den som i fallet nedan. 

Så man kan säga att det är väldigt hög flumfaktor, det är väldigt abstrakt…//… Här 
började jag i maj så jag har precis liksom börjat att forma rollen så som jag liksom på 
något sätt uppfattar den (P6). 

Ett annat uttryck för detta mer aktiva förhållningssätt till rollen det vill säga att man ser 
den som föremål för påverkan i önskad riktning och därmed också sig själv som den 
som driver frågorna speglas i följande citat: 

Man kan inte sitta i en hörna som panelhönor och vänta på att chefen ska komma och 
säga att nu här vill jag ha hjälp med det här utan man ska gå in och knacka på dörren och 
säga att nu det här, har du tänkt på det. Hallå hallå, vad du behöver mig, fatta det.(P6) 

Ovanstående kan anses vara talande för det som i teorin begreppsliggörs som ett 
utvecklingsinriktat förhållningssätt som kännetecknas av ett stort utrymme att tolka 
uppgifterna och aktivt ifrågasätta rådande grundantaganden. Att aktivt arbeta för att ta 
utrymme är ett annat uttryck för begreppet vilket nedan speglas i respondenternas 
strävan att utvidga det givna handlingsutrymmet.  

Talande för riktningen är också uttryck såsom ”vi är många i det här spelet”.(P7) vilka 
kan anses antyda att man uppfattar kampen mellan olika professioner. Beroende av var 
personalvetarrollen inom den aktuella organisationen befinner sig i utvecklingen tycks 
man ha kommit olika långt i att göra det egna skråets frågor tunga i förhållande till 
andra aktörer. Många inom riktningen pekar på bredden eller ”flummigheten” det vill 
säga bristen på förutsägbarhet till följd av att ”alla samband är tendensiella” som en 
betydande faktor för skråets svårigheter att hävda sig gentemot andra aktörer på den 
öppna arenan.  En kamp som i övrigt inom riktningen ges stort utrymme och som till 
följd av skråets bräckliga historia tycks uppfattas som extra betungande.   

Och där tror jag också att vi som skrå har varti, vi har ju diskuterat rollen som personalare 
sen hedenhös och någonstans, så länge vi står och tjafsar om vem vi ska vara till för så är 
det ju ingen annan som tar oss på allvar heller, utan här måste vi kliva in och säga. Det 
här är jag bra på, jag är specialist på dom här frågorna och det här och det här kan jag. 
Det där får någon annan ta hand om men detta kan jag bidra med och om ni inte tar det 
här erbjudandet för det jag kan bidra med så kommer ni…?...Men alltså man, att man är 
tydlig och stark och vågar stå i sin roll då. (P6) 

Som en annan dimension framträder att man tycks stärka sin ställning i förhållande till 
andra aktörer genom att betona det egna skråets specialitet och unika inriktning.  

inom vår profession så finns det väldigt lite som är evidensbaserat så då gäller det liksom 
att stå på sig och säga att jag står för en annan sorts vetenskap. Det är ju inte säkert giltigt 
men det finns en annan värld och då måste man liksom ha en pondus och en auktoritet i 
det. För annars så får man aldrig det här inflytandet i en organisation som man måste 
kunna ha för att kunna göra någonting och det handlar om makt. Och vi har ingen makt 
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på det sättet liksom att jag kan skruva av och skruva på saker. Utan det ligger mycket på 
hur man presenterar. (P6) 

Samtidigt som man tycks vila på antagandet att skrået ska stå för något unikt, det vill 
säga utifrån teoretiska begrepp avgränsas mot andra professioner, betonar man vikten av 
att använda andra aktörer som redskap att nå sina mål och stärka sin egen position. Man 
ger uttryck för vikten av att använda andra aktörer utan att för den delen komma så nära 
att man ”blir” någon annan. Istället för att som i de tidigare riktningarna (1) och (2) tala 
om likformighet och definierade processer tycks man se en gemensam kärna eller 
plattform som tillräckligt för att samtidigt behålla flexibiliteten.  

Du kan improvisera och vara kreativ i din yrkesroll som jag trivs med. Det passar mig 
väldigt bra att. Det är lite vilka frågor. (P7) 

Uttrycket för ett utvecklingsinriktat förhållningssätt är även talande för riktningens syn 
på framtiden. Man ser vidare att förändringen av personalvetarrollen kräver att man 
talar det språk som väger tungt i organisationen det vill säga är lite ”streetsmart” och 
utnyttjar andra aktörer som verktyg att nå egna mål.  

siffror är väldigt… väger tungt. Och så länge vi inte jobbar med personalnyckeltal på ett 
professionellt sätt så kommer vi ha svårt att mäta oss…//…om man då inte liksom 
använder sig av dom redskapen som finns så kommer inflytandet inte att öka så avsevärt 
mycket tror jag. Då kommer ekonomens ord väga tyngre…//… Alltså man, man måste ju 
börja arbeta systematiskt på och mäta vilka förändringar… eller vilka effekter dom 
förändringarna får som man gör och visa på vad en… visa, men också i ekonomiska 
termer då visa på vad det kostar och vad man tjänar på bra personalpolitik, tror jag. (P5)  

Ofta framställs detta språk vara av affärsmässig karaktär om än med utgångspunkt i det 
som uppfattas vara personalvetarens kärna.  

låter krasst och affärsmässigt, det låter inte så humanistiskt, men i själva verket så är det 
ju det det blir…//… jag tror att vi måste vara affärspartners, vi måste liksom tillåta oss att 
föra den diskussionen om humankapital på riktigt alltså. (P6) 

Vad gäller målet med framtidsutsikterna tyder dessa också på det som i litteraturen 
benämns med sammansatt kod, det vill säga att man inom personalvetarskrået utvecklar 
ett eget ”språk” med tydlig gränsdragning mot andra professioner. I linje med sin 
tidigare inställning talar man om att det är viktigt att rensa upp i fältet för att få en 
samlad utgångspunkt och därmed öka såväl status som kompetens. Man förefaller se 
detta som en förutsättning för att ytterligare kunna stärka personalvetarrollens status och 
position i förhållande till övriga organisationen.  

Alltså där, och det tror jag också beror på att vi är en sån brokig skara. Vi är ju olika, 
redan i utbildningen så har man ju så att säga olika inriktningar och olika roller och det 
tror jag är ganska bra och se så sen så måste vi ju vara tydligare att vi är så att säga 
specialister på det som handlar om eh medarbetare, alltså att, alltså personal, 
personalområdet, personalområdet. Det är speciella med att vara anställd, 
anställningsförhållandet, förhållandet till arbetsgivaren och arbetstagare, vad är det för 
förväntningar och vad är det som gör att den funkar. De tär ju faktiskt det vi är 
specialister på. Ekonomer är specialister på pengar och ekonomi och siffror och det och 
följa upp det och vi är specialister på det här området...//… vi måste liksom bort med 
kvackarna. För det här är en egen profession och vi har, det är vi som har det djupa 
kunskaperna. Det här som är på ytan och när allting flyter på, det är ju helt okej…ola nu 
med det. Men när det är allvar är det vi som hjälper va. Och det tror jag man måste vara 
tydligare med (P6). 
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Parallellt med att rensa upp i fältet av de redan yrkesverksamma ger man uttryck för att 
man även vid rekrytering måste skärpa kraven och anamma ett nytt tänk för att ur ett 
framtidsperspektiv åstadkomma en förändring.  

Man skulle aldrig någonsin anställa en ekonom som inte hade gått en ekonomiutbildning 
medans personalare det kan man anställa lite hippelihapp..Så ja..cheferna där ute ska veta 
vad som gäller och ha koll på det och sen så skulle vi ha liksom, skyddad 
titel..haha..nästan..då menar jag inte som professionsyrke mera det att synsättet att 
personalvetaren anställer vi på sånna [poster]. (P6) 

Stort fokus läggs på vikten av att ha ett ”eget program” eller ”professionell utbildning”  
samt att personalvetarrollen endast ska axlas av personer med denna utbildning.  

Riktning (3) skulle därvidlag kunna sammanfattas med att man ser sig själv som att man 
är sin roll och därmed har möjlighet att forma sin utveckling. Man ser ett värde i att HR 
är HR samtidigt som man använder andra som verktyg att utvidga sin ruta (eller snarare 
kärna) i önskvärd riktning. I ett framtidsperspektiv betonas därmed en strävan att rensa 
upp i rutan och endast fylla den med utbildade inom skrået  

 

Att rutan givits skarpa linjer är en fingervisning om att man ser 
ett värde i att avgränsa den egna praktiken från andra aktörers, 
att man inom rutan har en gemensam plattform. Pilarna 
illustrerar såväl användandet av andra som verktyg att utvidga 
sin ruta som den aktiva rollen i att ta kommandot för att forma 
rutan. I det avseendet kan därmed den starka inramningen 
tyckas missvisande.  

 
Bild 7. Personalvetarrollen utifrån dimensionerna utveckling respektive avgränsad. 

5.1.4 (4) som förändringsagent med flytande gränser 
Till sist återstår föga överraskande dimensionerna integrerad respektive 
utvecklingsinriktad vilka utgör ramarna för riktning (4) och verkar som hållpunkter för 
de båda temana rollkonstruktion och framtid som presentras i det följande.   

Närheten mellan individ och roll är talande även för denna riktning då man ser 
rollkonstruktionen som påverkbar av individens intentioner eller aktiva förhållningssätt.   

Alltså jag som person, alltså min roll som HR-chef är egentligen mina erfarenheter och 
min personlighet.(P8) 

Därmed finns även i likhet med riktning (3) en betoning på att ta plats för att stärka sin 
roll och driva utvecklingen utifrån teorin om utvecklingens logik. Man talar inom denna 
riktning om sin roll i termer av ”pådrivare”, ”förändringsagent” och 
”processutvecklare” och uttrycker att man måste vara som ”iglar” för att åstadkomma 
en önskvärd utveckling. Likaså ges uttryck för att man ser hög grad av affärsmässighet 
och prestationer som verktyg att stärka sin position, det vill säga ett ökat fokus på att 
leverera och nå lönsamhet anses nödvändigt. 

En skillnad i förhållande till föregående riktning är att samtliga tycks anse sig ha en 
väletablerad plats i organisationen och chefer som slåss för sina HR resurser. Vad gäller 
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maktfördelning finns det mestadels uttryck för ett välbalanserat förhållande till övriga 
samtidigt som man även här tycks uppfatta att det egna området till följd av sin icke-
konkreta karaktär kan stå sig svagt i förhållande till andra. Dock bör inte denna 
intention sammanblandas med en kamp i bemärkelsen förhållandet till andra utan som 
ett uttryck för en vilja att utvidga det givna handlingsutrymmet. 

Alltså vi dom vi är ju i stödfunktioner alla dom och dom stöder ju och driver sina, dom 
processerna va. Eh kommunikation kan ju ligga väldigt nära oss va men också ekonomi 
som då så kan man, om vi tar strategiprocesser eller budgetprocesser..ehm..så skulle man 
ju kunna, om man skulle jämföra dom med HR…//… Man skulle ju aldrig komma på 
tanken i ett företag, att man sa till cheferna, ja var god gör budget. Utan i ett stort företag 
så är det ju ae det är ju sånna bibbor om hur det ska göras, 89 appendix och excellfiler 
och powerpoint satan ta mig man får jobba, alltså så ska en strategiplan se ut va och den 
ska göras så och så. Och du kan inte skriva en siffra i en annan ruta för då - tillbaka. Och 
det är det ingen som ifrågasätter, någonsin never…//... Och där är en skillnad på rollerna 
som ju egentligen inte har förändrats på alla dom här åren jag har jobbat va. Att HR alltid 
måste, näe så här heter det kan man säga, att det finns alltid någon som kan ifrågasätta 
HR oavsett vad kompetenser eller intelligensnivå man har, men det är aldrig nån som 
ifrågasätter den typen av stödfunktioner som ekonomi och det gör att man har ett annat 
läge där.  Man måste ofta försvara och förklara. Men vi är HR, ekonomi, kommunikation 
är satta för att stödja affärer, eller målen eller vad man nu har när man jobbar. (P8) 

Förutom konsekvenserna av bristen på mätbarhet utgör också detta citat en indikation 
på att man ser sig som kompletterande funktion i förhållande till andra professioner, 
vilket ytterligare skildras i citaten nedan:  

Alltså det är ju skilda processer som möts på olika ställen. (P8) 

Parallellt med detta uttryck för att man kompletterar varandra framgår också en annan 
betoning på att HR kan ha många ansikten och därmed har flytande gränser i 
förhållande till andra aktörer. Översatt i teoretisk språkdräkt syftar detta till att man 
upplever sin rollkonstruktion vila på ett grundantagande om en integrerad kod, det vill 
säga att gränserna mot utomstående suddas ut. För vissa innebär personalvetarrollen 
rent av att vara dels HR dels affärspartner och att man inom många processer ingår i 
samma produktionssystem som exempelvis tekniker. Detta för att få in både ett 
humanistiskt och ett tekniskt perspektiv i produktionen.   

den främsta hatten man har är ju det i ledningsgrupp och sen den andra hatten man har är 
att man är där som HR. (P9) 

Ett annat viktigt nedslag är en tydlig betoning på personen som avgörande för 
personalvetarrollen framför ett samlat skrå, vilket även speglas i citatet nedan.   

Men alltså där lärde jag mig det här med att, som har varit en viktig del sen, att är man 
duktig på någonting så blir man duktig på nått annat sen också. Och det är oavsett vad 
fasen man gör eller vad fasen man har läst, så är det så. Det är alltså utbildning, 
utbildning i sig har betydelse för att man måste ha den, men sen spelar det ingen roll vad. 
För att det handlar mycket mycket mer om personliga drivkrafter och attityder och 
värderingar och att så vidare. (P8) 

I linje med denna betoning på person som avgörande faktor anses personalvetarrollen i 
ett framtidsperspektiv inte nödvändigtvis axlas med grund i en specifik utbildning. Till 
följd av att personliga drivkrafter prioriteras framför en specifik bakgrund tycks man 
inte se någon kamp mellan professioner utan snarare tycks kampen bestå i att göra 
frågor tillhörande det egna området tunga. Att överlappa professionsgränser eller rent av 
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sudda ut dessa ses ligga i linje med att handla kompetent på området och prestera. Detta 
tolkas som en ytterligare bekräftelse på att inskrivningen i den integrerade dimensionen 
är relevant.   

Många tror att personalvetarrollen inför framtiden i och med sin bredd kommer vara en 
vanligt förekommande syn inom högsta ledningen förutsatt att man har en ökad 
verksamhetserfarenhet och vana i att prestera. Något som man antyder följer som en 
konsekvens av en mer flytande bakgrund.  

om jag skulle backat bandet 20 år då var jag en varm förespråkare för den här linjen va 
men nu vet jag inte…//…om vi tar civilekonomerna dom finns överallt i företagen och 
dom lär sig vad fasen som helst. Varför ska man inte va civilekonom om man ska jobba 
med HR? (P8) 

I förhållande till detta uttrycks också vikten av att värna om personalvetarrollens status 
vilket bland annat uttrycks indirekt med en betoning på person och prestation framför en 
samlad kompetens. Man tycks lägga vikt vid att attrahera rätt människor.  

Inför framtiden talar man som påvisats om utveckling mot att bli allt mer integrerad 
med närstående aktörer. 

Men jag tror att det blir lite mer flytande, om man säger, det här med HR-rollen, jag tror 
att det blir lättare, det har ju redan börjat, men att vi kan bli, kanske lite mer uppluckrat. 
Jag tror att man kanske måste ha en HR-människa med en HR utbildning, men jag tror att 
kanske när man har det så kanske man kan ha människor runt omkring som kommer nån 
annanstans ifrån. I min roll så skulle det mycket väl kunna sitta någon som har haft en 
linjechefserfarenhet och vice versa att vi blir lite mer flytande, men jag tror inte att man 
bara, man får inte bara, nu är jag lite elak här va men när man plockade in alla militärer 
och satte in som HR och så trodde man att det skulle blir jättebra för det skulle vara så 
likadant. Ja, det går kanske ibland men man får ju passa sig, vi behöver dom som kommer 
från vårt skrå, som har sin personalvetarutbildning i botten och har hela den 
grundkompetensen med sig, men däremot så kan man mixa det om du har större företag 
tror jag. (P9) 

Det bör dock poängteras att synen på personalvetarrollen med multipla identiteter inte 
behöver motsäga dennes utgångspunkt i HR utan kan innebära att man ”är HR plus 
någon annan”. Alltså att man aktivt styr utvecklingen mot att innefatta fler identiteter 
och ”bli andra”. 

Samtidigt förhåller man sig aktiv till utvecklingen i riktning mot ökad integrering 
genom att prestera och knacka dörr. Detta kan tolkas som ett utvecklingsinriktat 
förhållningssätt och en strävan att utvidga personalvetarrollen till att inta nya marker 
framför att låta andra inta de egna. 

om man tittar på den offentliga sektorn så finns det mycket… HR personer, tjejer, ganska 
dåligt betalt… professionella, duktiga så in i hundan men som inte kommer liksom fram 
och ut och så vidare, så… det är viktigt liksom. Det är viktigt att man som HR har en 
stark integritet att man kan gå in till högsta VD:n och säga så här tycker jag och så här är 
det och han ska uppleva att det ger nånting eller hon då va, och att man bidrar i dom 
diskussionerna.(P8) 

Sammanfattningsvis skulle riktning (4) i korta ordalag kunna beskrivas som att man ser 
personalvetarrollen som flytande i förhållande till andra aktörer samtidigt som man 
utifrån kompetent handlande aktivt strävar efter att styra konstruktionerna med grund i 
egna intentioner. Man försöker helt enkelt utvidga rutan till att innefatta fler och i viss 
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mån sudda ut gränser. Därmed faller det sig naturligt att man inför framtiden betonar 
kompetenta personer som intar rutan framför ett specifikt skrå då man snarare har nytta 
av flera kompetenser utöver ”de egna”.    

 

Rutans inramning är inte tydligt markerad och överlappar 
andra rutor vilket uttrycker flytande gränser i förhållandet till 
andra aktörer. Att ”personalvetarrutan” har placerats i 
förgrunden och tilldelats pilar avser visa på uppfattningen att 
individen tar kommandot över utvecklingen och genom ett 
samspel med andra aktörer utvidgar rutan mot att innefatta 
fler.  

Bild 8. Personalvetarrollen utifrån dimensionerna utveckling respektive integrerad. 

5.2 Personalvetarrollen idag och imorgon – 
integrations- och utvecklingsdimensionerna bakom 

Resultatet har ovan i viss mån redan angripits i relation till teoretiska resonemang av 
betydelse för uppsatsens frågeställning. I det följande blir dock betoningen på teori mer 
uttalad då integrations- och utvecklings dimensionerna i fyrfältsmodellen behandlas var 
och en för sig. Detta i syfte att förklara vad som avgör i vilken riktning olika individer 
befinner sig.  

Dimensionen vilken utgörs av ändpunkterna anpassning – utveckling, kan som framgått 
ovan kopplas till Ellströms synsätt på lärande. I den empiriska genomgången 
framställdes denna teoretiska utgångspunkt som uttryck för såväl individuella 
förhållningssätt som organisatoriska förutsättningar. Det förra i termer av anpassnings- 
respektive utvecklingsinriktat lärande. Det senare i form av de logiker som 
organisationen vilar på, med andra ord utvecklingens respektive produktionens logik. 
Dessa begrepp har i förhållande till empirin tolkats i vid bemärkelse och har översatts 
till att spegla individens förhållningssätt till givna uppgifter och handlingsutrymme 
framför lärande i strikt mening. Således implicerar detta att såväl individuella som 
organisatoriska faktorer påverkar vilket lärande som kan komma till stånd och vidare 
också i linje med Alvesson et al, vilka förutsättningar som styr rollkonstruktionen.  

Med utgångspunkt i Ellström förefaller individen ha stor inverkan på huruvida man 
befinner sig på ena eller andra sidan av dimensionen. Vid en anblick på resultatet ovan 
uttrycks detta genom att respondenterna beroende av huruvida dessa i grunden är 
anpassningsinriktade eller utvecklingsinriktade förhåller sig på olika vis till sin roll och 
det handlingsutrymme som organisationen medger. På ena sidan uttrycks en passivitet i 
att man lägger formningen av rollen helt i händerna på organisationen, medan man inom 
på den andra sidan av skalan istället aktivt visar på en vilja att styra och ifrågasätta de 
förutsättningar som råder. Således torde individens strävan mot någon av ändpunkterna 
styra hur avgörande den egna påverkan är för rollkonstruktionen. Det vill säga är man 
anpassningsinriktad har man en liten påverkan på formandet av rollen och vice versa. 

Som ovan fastställts finns det dock en långt mer inneboende komplexitet i detta då 
handlingsutrymmet som de båda ändpunkterna enligt Ellström medger, också kan 



 

 42

förstås som konsekvenser av det lärande som organisationen tillåter. Kanske är det så att 
de respondenter som inryms i det som benämnts utveckling och uttrycker att de ges 
utrymme för improvisation och omformatering med utomstående aktörer också verkar 
inom en organisation som efterlever utvecklingens logik. Omvänt torde då individer 
inom organisationer som faller inom produktionens logik istället begränsas i sin strävan 
efter ett utvidgande av handlingsutrymmet genom att man enbart tillåts verka inom 
statiska och likformiga processer i förhållande till det utrymme som andra aktörer i 
organisationen ger.  

Vad gäller den andra dimensionen; avgränsad mot andra - integrerad med andra, kan 
Bernsteins kodteorier ses vara vägledande för att skapa förståelse för förhållandet 
mellan olika professioner inom organisationen. Kopplat till det empiriska materialet 
ovan har begreppet klassifikation, det vill säga förhållandet till andra, fokuserats 
framför hur kommunikationen sker vilken speglas i graden av inramning. Att se den 
senare faktorn som sekundär går i linje med Bernsteins uppdelning av vad som 
karaktäriserar den rådande koden. Vidare kan anses att inramningsaspekten i och med 
Ellströms begrepp, anpassning respektive utveckling har berörts, då dessa i viss mån 
överlappar varandra. Dock kan den senare kategoriseringen tolkas inrymma fler 
aspekter av det empiriska materialet än enbart kommunikation, såsom förhållningssätt 
och handlingsutrymme vilka berördes ovan.  

Vilken kod som är den rådande i organisationen förklaras av Bernstein i och med 
rekontextualisering med maktstrukturer såväl inom som utom organisationen.  Med 
Alvesson et als termer konkretiseras dessa avgörande faktorer ytterligare genom 
exempel på såväl sociala förhållanden som rent strukturella och rumsliga faktorer vilka 
individen har att förhålla sig till. Huruvida rumsliga privilegier och officiella titlar 
utifrån Alvesson et al ligger bakom koden i de olika organisationerna som utgjort fokus 
för studien saknas belägg för. Dock kan indikationer som går att koppla till 
bakomliggande maktstrukturer utifrån Bernstein förklaringsmodell utläsas från det 
empiririska materialet. Det faktum att det tycks finnas en positionering beroende av 
sektortillhörighet, det vill säga att samtliga respondenter inom den offentliga sektorn ser 
sig själva som avgränsade i förhållande till andra professioner kan tänkas säga något om 
att koden är beroende av organisationstyp. Troligen är offentliga organisationer till sin 
natur mer hierarkiskt uppbyggda varför maktstrukturen skulle kunna förklara att 
tydlighet och särställning betonas som vägar till att passa in i systemet som kan ses vara 
beroende av att andra vet vad som kan förväntas av personalvetarskrået. Vidare 
underlättar den sammansatta koden för personalvetarna att ”sköta sitt” utan inblandning 
från andra. En annan aspekt som kan tänkas påverka vilken kod som råder är hur 
etablerad personalvetarrollen är inom de olika organisationerna. I resultatet tenderar de 
respondenter vilka tillhör dimensionen integrerad i mindre utsträckning ge uttryck för 
ett behov av att inför andra yrkesgrupper definiera sin roll. Inte heller tycks man 
uppfatta kampen mellan professionerna på samma sätt, vilket sammantaget kan anses 
bekräfta att det med en given plats i organisationen torde minska behovet av att 
avgränsa. Med en integrerad kod har man, för att återkoppla till Bernstein, troligen en 
redan etablerad underliggande ordning för fördelning mellan yrkesgrupper som genom 
en socialisationsprocess verkar som en sanning för samtliga. Således har rollen indirekt 
en uttalad plats i organisationen. Kanske kan man därmed förklara diskrepansen mellan 
sektorerna i termer av ”från PA till HR”. Har man helt enkelt kommit olika långt i 
processen att inom organisationen fastställa sin ”nya” roll? Det faktum att offentlig 
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sektor med grund i denna förklaringsmodell skulle varit de som kommit kortast i 
förändringsprocessen ter sig till följd av organisationens natur rimligt. Likaså ses en 
tydlig tendens i att privat sektor kommit längre i att betrakta personalvetaren som en 
strategisk samarbetspartner då samtliga respondenter inom denna sektor har en plats i 
ledningsgruppen. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att de båda dimensionerna i och med sin 
detaljrikedom möjliggör en nyanserad analys av rollkonstruktionen. Detta medför dock 
att dessa i vissa avseenden kan vara svåra att särskilja och därmed hota analysverktygets 
bärighet. Ovanstående resonemang om rollens plats i organisationen är ett exempel som 
kan tänkas inrymmas såväl i anpassning – utveckling som avgränsad mot andra – 
integrerad med andra om plats i organisationen likställs med det handlingsutrymme 
som individen ges i sin roll. Tankemodellen lyder då att om man har en plats kanske 
man inte behöver utveckla den det vill säga vara utvecklingsinriktad och vice versa. 
Med utgångspunkt i detta resonemang skulle riktning (1) som vaktslagare för 
personalvetarrollen som den ges och (4) som förändringsagent med flytande gränser inte 
existera. Detta då den senare trots uttryck för en etablerad plats i organisationen 
förhåller sig utvecklingsinriktad till sitt handlingsutrymme och då man trots en mer 
otydlig plats inom organisationen i riktning (1) inte heller gör anspråk på att utvidga det 
givna handlingsutrymmet. Därmed kan analysverktyget anses ha tillfört en viktig 
dimension för att fånga de små men ack så betydande skillnaderna. 

Att såväl individ som organisation och i viss mån omvärlden är verksamma i 
personalvetarens rollkonstruktion kan mot bakgrund av ovanstående konstateras. Vad 
händer då om dessa motsäger varandra? Möjligheten kvarstår att utvecklingsinriktade 
individer kan förekomma i organisationer som följer ”produktionens logik” och vice 
versa, samt att individer verkar inom organisationer med utgångspunkt i andra koder än 
de egna. Varför dessa eventuella diskrepanser mellan individ och organisation inte 
framgår i det empiriska underlaget för uppsatsen kan enbart spekuleras i. Trots att man 
inte strikt befinner sig i ena eller andra riktningen finns en klar stringens i hur man ser 
på såväl rollkonstruktion som framtiden för personalvetarrollen i ett större 
sammanhang. Troligen hade denna likformighet inte framkommit om man upplevt att 
man tvingats verka under förhållanden som inte ansågs eftersträvansvärda. I detta fall 
hade det förväntade scenariot snarare varit en vilja att se att framtiden såg annorlunda ut 
än den nuvarande rollen. En möjlig förklaring till stringensen kan vara att man helt 
enkelt väljer organisation som överensstämmer med individuella preferenser och 
grundantaganden. En annan mer teoretiskt förankrad förklaring möjliggörs genom att se 
detta utifrån Berger och Luckmanns syn på att individen genom sekundärsocialisationen 
internaliserar organisationens ramverk till att bli en ”verklighet” utifrån vilken man 
konstruerar sin roll och därmed ser på framtiden. Således tycks denna ”sanning” också 
avgöra hur man ser på personalvetarrollen ur ett framtidsperspektiv.  

5.3 Ett kompetent handlande 
Delanalysen i det följande kommer utifrån de olika empiriska riktningarna som 
behandlats i avsnitt 5.1 föras på en mer abstrakt nivå med fokus på handlande framför 
rollkonstruktion som utgjort tonvikten ovan. I viss mån kan bilderna inom 
fyrfältsmodellen ses illustrera även hur respondenterna tenderar att handla men genom 
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att koppla de olika riktningarna till Sandberg och Pinningtons kategorisering av 
kompetent handlande blir handlingsaspekten mer framträdande.  

Hur man handlar kompetent kan, som anslagits i avsnitt 3.3, anses vara avhängigt synen 
på vad som kännetecknar professionell kompetens. Av de olika empiriska riktningarnas 
förhållningssätt kan paralleller dras till Sandberg och Pinningtons uppdelning av 
professionell kompetens, som enhetsbaserad respektive relationell. Att direkt överföra 
dessa kategorier till de olika empiriska riktningarna ter sig problematiskt. Vid en första 
anblick torde riktning (1) och (3) till följd av sin vilja att genom ett definierat ”koncept” 
vilket kännetecknar personalvetarskrået och strävan efter särställning, kunna ge uttryck 
för en enhetsbaserad syn på kompetens. Man talar om att ”bli en profession” vilket tyder 
på en vilja att i förhållande till detta ha den mest fördelaktiga uppsättningen attribut, 
vetenskapliga såväl som individrelaterade. I den bemärkelsen kan riktning (1) uppfattas 
se kompetens utifrån perspektivet attributbaserat och därmed sträva efter ett handlande 
mot att ”matcha” den sammansättning som för rollen anses mest fördelaktig.  

Dock förefaller riktning (3) inte lika påtagligt falla in under denna kategori utan i vissa 
avseenden också kunna inrymmas i det relationella perspektivet. Detta eftersom man ger 
uttryck för att uppfatta kompetent handlande synonymt med att utvidga 
handlingsutrymmet och att förhålla sig proaktiv till andra aktörer inom organisationen. 
Således vill man vara avgränsad samtidigt som man ser andra yrkesgrupper som verktyg 
för att nå egna mål, man vill använda andra utan att ”bli” dem. Att fastställa vad som är 
kompetent handlande inom denna riktning ter sig till följd av denna tudelning mellan 
Sandberg och Pinningtons kategorier aningen problematiskt. I relation till det empiriska 
underlaget framstår dock kompetent handlande primärt att tolkas utifrån hur individen 
med utgångspunkt i arbetet förstår sin uppgift såväl som förstår att använda andra i sin 
omgivning. Framför målet att utifrån en given kunskapsbas leverera färdiga lösningar 
tycks man sätta den konstnärliga process att i samspel med andra professioner formulera 
problem och lösningar samt därmed ta sig i riktning mot något på förhand odefinierat. 
Således tycks det i materialet finnas en betoning på kompetent handlande med grund i 
det som Sandberg och Pinnington benämner handlingsbaserat eller förståelsebaserat 
perspektiv. Kanske behöver kompetent handlande utifrån dessa relationella perspektiv 
inte utesluta att uppgiften förstås med utgångspunkt i ett värnande om en unik kärna och 
därmed undkomma motsägelsen inom riktning (3).   

Följaktligen torde mot bakgrund av ovanstående utgångspunkt, riktning (2) och (4) falla 
inom det som Sandberg och Pinnington benämner relationell kompetens. På grund av att 
man uppfattar sig som integrerad med andra aktörer blir inriktning på processer och 
samspel med andra viktiga för att kunna uppnå en strävan mot att utifrån sin roll 
”handla kompetent”. I och med det faktum att kontexten anses avgörande för 
kompetenssynen ses också rollen inom detta perspektiv ligga nära individen, man är sin 
roll. I likhet med ovan finns det dock faktorer som gör att den ena riktningen, i detta fall 
rikting (2), i vissa avseenden inte passar in i mönstret. Som en grundförutsättning i de 
olika perspektiven på relationell kompetens verkar individens drivkrafter. Individen ses 
som en aktiv konstruktör i att antingen med grund i socialt förhandlade normer eller 
sina egna intentioner i samspel med andra utvidga handlingsutrymmet. I denna 
bemärkelse kan respondenter inom riktning (2) snarare uppfattas reaktiva i förhållande 
till det givna handlingsutrymmet då organisationen tycks låta styra med vilka aktörer 
processen ska utföras och vad som kännetecknar kompetensen inom processen. Således 
finns aspekter som pekar på att denna riktning bättre kan inrymmas i ett enhetsbaserat 
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perspektiv. Mot bakgrund av denna dubbla natur, vad är kompetent handlande inom 
riktning (2)? Rösterna bakom denna inriktning är vad gäller synen på kompetent 
handlande svårtolkade. Utifrån det material som finns att tillgå tycks det väga jämt. Å 
ena sidan uppvisas ett attributbaserat synsätt, att handla mot ett av organisationen givet 
idealkoncept för vad personalvetarrollen ska göra vilket uttrycks i att man ser sin person 
som fristående från rollen det vill säga ”man har ett uppdrag”. Å andra sidan uttrycks 
det Sandberg och Pinnington talar om i termer av situationsbaserad åskådning och 
kompetens som synonymt med samarbete utifrån socialt förhandlade normer i nära 
samspel med kontexten. Detta visas i att man ser samverkan som naturligt och inte 
upplever hot när andra aktörer överträder i deras område.  

Med utgångspunkt i denna avvikelse kan respondenterna inom riktning (4) anses vara 
de som i störst utsträckning uttrycker Sandberg och Pinningtons syn på relationell 
kompetens. Detta främst med betoning på kompetent handlande som förståelsebaserad 
eller handlingsbaserad då individens drivkrafter och förståelse av uppgiften ses som 
avgörande. Inom riktningen finns uttryck för att en specifik utbildning eller bakgrund 
inte är relevant för hur kompetent man kan vara i sin roll. Istället ses förståelse för 
uppgiften, det dagliga livslånga lärandet som avgörande för ett kompetent handlande. 
Samtidigt finns uttryck för att kompetent handlande är beroende av att ligga i linje med 
organisationens kultur, målsättningar och språkbruk det vill säga kan liknas vid 
Sandberg och Pinningtons situationsbaserade perspektiv. Detta då man inom riktningen 
trots integrerade roller ger uttryck för en gemensam syn på kompetens, vilken därmed 
kan ses som socialt förhandlad mellan grupper. 

Vad kan då kopplingen till Sandberg och Pinningtons kategoriseringar av kompetent 
handlande, såväl i generella som mer specificerade termer, bidra med till den 
föreliggande uppsatsen? Dels en begreppsapparat för att i viss utsträckning ”hänga upp” 
den verklighet som inom de empiriska riktningarna framskridit. Dels ligga till grund för 
ett konstaterande att de kompetenssyner som inom teorin är vanligt förekommande inte 
är tillräckligt nyanserade för att ”täcka in” den verklighet som här framkommit. 
Djupdykningen i kompetent handlande kan därmed ses som ett försök att hitta teoretiska 
resonemang som kan förklara de dimensioner av anpassning – utveckling respektive 
avgränsad mot andra - integrerad med andra som verkat som analysredskap för det 
empiriska resultatet. Således ses olika former av kompetent handlande som 
konsekvenser av de förutsättningar som en sammanlänkning av dimensionerna skapar, 
det vill säga beroende av vilken riktning man tillhör tenderar man även att handla 
därefter. Det faktum att teorier kring kompetent handlande inte kan anses fullständiga i 
förhållande till verklighetsbilden som studien bidragit med torde därmed innebära att 
teorin inte kan verka som fullständig förklaringsmodell för det nyanserade resultatet.  

5.4 Professionssträvanden - mot vilka mål? 
Så till det sista nedslaget för denna analysdel. Ovanstående resonemang kan även anses 
utgöra en språngbräda till att i linje med uppsatsens andra delfråga tala om utvecklingen 
av personalvetarrollen i ett större sammanhang, det vill säga i termer av 
professionssträvanden utom organisationskontexten. Genom att kompetent handlande i 
personalvetarrollen kan sägas avspegla professionssträvanden (se avsnitt 3.5) kan dock 
resonemang i denna analysdel i vissa avseende korsa varandra. Därmed kommer en del 
av resonemanget liksom motiveringarna i det följande att kännas igen. Syftet är dock att 



 

 46

styra resonemanget i riktning från organisationsnivå mot ett större perspektiv, vad de 
olika riktningarna ser är målet med det kompetenta handlandet i ett större perspektiv. 
Den uppmärksamma läsaren kommer snart att inse att riktning (2) lämnats utanför den 
sista delanalysen. Detta till följd av att bristen på uppenbara strävanden som kan 
kopplas till förklaringsmodellen gör riktningen svår att hantera i relation till 
professionsbegreppet. Ur ett kvalitetshänseende får detta som ett led i att undvika allt 
för långsökta tolkningar anses motiverat.  

Utifrån den skala som i avsnitt 3.4 ritades upp kan professionsbegreppet tolkas på olika 
sätt. Beroende av vilket perspektiv man har på profession torde därmed strävandena 
eller målet för dessa te sig olika. Hur finns skalans skilda syner på 
professionssträvanden representerade i de olika riktningarna? Att se 
professionssträvanden utifrån skalans ena ändpunkt, ett teknisk-rationellt perspektiv 
torde mot bakgrund av diskussionen ovan vara talande för riktning (1). Enbart rubriken 
för denna riktning: ”som vaktslagare för personalvetarrollen som den ges” kan anses 
spegla grundantaganden om att värna om sin särställning och vilja att avgränsa sig mot 
andra. Detta sammantaget med det faktum att man försöker definiera processer med 
fokus på att leverera för skrået autonoma lösningar, kan anses tyda på relevansen av 
denna koppling. Även riktning (3) torde i vissa avseenden såsom betoningen på 
utbildning och att ”rensa upp” i fältet, spegla en strävan mot att vara en profession i 
denna bemärkelse.  

I skalans mittenparti finns istället ett process-pragmatiskt perspektiv. Således finns inom 
denna del av skalan en kombination av två snarlika perspektiv på profession 
representerade. Om man ser Abbott som uttryck för betoning på process kan tolkas att 
detta synsätt på professionsbegreppet ligger närmare ett teknisk-rationellt perspektiv i 
bemärkelsen att man har en tydlig utgångspunkt i kollektivet. Att som grupp vara 
tillräckligt abstrakta för att i förhållande till andra yrkesgrupper kunna inta ett 
tolkningsföreträde och hävda sin profession utgör en bärande tanke i Abbotts teorier. 
Något som till följd av den dubbla naturen i riktning (3) kan tänkas vara ett rimligt 
professionssträvande då både process och särställning kan sägas utgöra målen för 
respondenterna. Ur ett annat perspektiv torde dock denna riktning (3) istället kunna 
tyckas uttrycka en syn på profession som pragmatisk och därmed vara mer 
individbetonad. Inte minst till följd av den bestämning som ovan gjordes utifrån tanken 
att man inom riktningen främst ser kompetent handlande som pragmatiskt inriktat med 
grund i reflection-in-action. Då detta är Schöns åskådning av kompetent handlande 
torde även hans syn på profession kunna anses applicerbart på riktningen. Det process-
pragmatiska perspektivet i sin helhet kan också tala för vad som inom riktning (4) tycks 
uppfattas vara målet med professionssträvandena. Detta föga förvånande då denna 
riktning ovan konstaterades vara ett klart uttryck för relationell kompetens med målet att 
”handla kompetent” och dessa kan sägas härledas ur samma underliggande paradigm.  

Vad gäller den återstående ändpunkten på skalan, diskursbaserat, finns inga klara 
kopplingar. Inom riktning (4) förekommer dock uttryck för att profession inte behöver 
vara relaterat till personalvetarrollen utan snarare till de kompetenser som 
organisationen vill ha. Därmed är det viktiga att kunna ”utnyttja hela sin 
professionalitet” snarare än att, som i mittperspektivet, ”handla kompetent” med 
uppgifter relaterat till området. Det faktum att utbildning och specifika kompetenser för 
rollen ses som sekundära i förhållande till individuella faktorer såsom flexibilitet och 
förhållningssätt till livslångt lärande, kan också tala för en professionssyn utifrån en ny 
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diskurs. Är riktning (4):s professionssträvanden på väg mot profession i ny bemärkelse? 
Troligen inte, men det kan eventuellt ses som uttryck för en dragning i riktningen mot 
en ny diskurs. 

Vad kan då sammanfatta ovanstående analysdel? Av resonemanget hittills framgår att 
målet med det kompetenta handlandet och professionssträvandena ter sig olika beroende 
av vilken riktning personalvetarna tillhör. Beroende av såväl rollkonstruktionen som 
synen på framtiden strävar man således i olika riktningar mot olika mål, se bild 9 för 
illustration. 

Genom att återknyta till aspekter som tidigare i analysen berörts framträder så här i 
analysens slutskede ytterligare en förklaringsmöjlighet, om än spekulativ. Det faktum 
att sektorerna är tydligt fördelade mellan fyrfältmodellens olika halvor, det vill säga att 
privat sektor tenderar att vara integrerad och vice versa, kan anses tyda på att 
organisationstillhörigheten är av central betydelse. Som ett alternativ till att förklara 
professionssträvandena med att man inom riktningarna ser olika mål framträder därmed 
en mer greppbar förklaringsmodell. Mot denna bakgrund kan istället målen inom de 
olika riktningarna bero på att man inom skilda sektorer eller för den delen 
organisationer kommit olika långt i utvecklingen av personalvetarprofessionen. Kanske 
är de olika uppfattade målen enbart delmål i utvecklingen från PA via HR mot något 
nytt? Med utgångspunkt i detta skulle de olika riktningarnas professionssträvanden 
istället kunna sammankopplas i en linjär utveckling. Därmed skulle målen med 
professionssträvandena följa riktningen i bild 10. 

 

 
             Integrerad med andra                                 Integrerad med andra            
                                                                                                                        Ny diskurs?     
 
Anpassning                                       Utveckling                 Anpassning                                                  Utveckling 

               
 
     

                                 PA                                                HR 
                 Avgränsad mot andra                                                         Avgränsad mot andra 

 

Bild 9. Personalvetarrollen i utveckling mot        Bild 10. Personalvetarrollen i utveckling mot samma 
olika mål beroende av riktning.                             mål - från PA via HR till ny diskurs?  

Således kan ”verkligheten” som gjort avtryck på denna uppsats och som utgör arenan 
för personalvetarrollens frammarsch i ett större perspektiv anses präglas av olika 
uppfattningar av såväl kompetent handlande som målet med professionssträvandena. 
Vad får de olika riktningarna utifrån vilka personalvetaren konstruerar sin roll och 
handlar för konsekvenser på utvecklingen i ett större sammanhang? Vilken syn är 
eftersträvansvärd? Detta blir ett ämne för vidare diskussion i kommande kapitel.  
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6 Personalvetarrollen i rörelse – i önskvärd 
riktning? 

Vi har nu kommit till en punkt då det är dags att knyta samman de sista trådarna i denna 
uppsats genom att på ett principiellt plan föra en avslutande diskussion. Inledningsvis 
avses att diskutera uppsatsens teoretiska bidrag och begränsningar. Nästa nedslag består 
i att diskutera studiens praktiska bidrag utifrån de konsekvenser respektive riktning i ett 
större perspektiv kan tänkas få. Slutligen förs ett mer värderande resonemang kring vad 
som i ett framtidsperspektiv är önskvärt. Som sig bör avslutas uppsatsen i sin helhet 
med ett avsnitt innehållande förslag till vidare forskning. 

6.1 En rörelse med många riktningar 
Att personalvetarrollen befinner sig i rörelse har vid det här laget fastslagits. Närmare 
bestämt kan det empiriska underlaget sägas ha identifierat en rad olika riktningar som 
ryms inom denna samlade rörelse mot för personalvetarrollen ”nya” definitioner och 
arenor. I ett försök att begreppsliggöra dessa riktningar och hitta de faktorer som 
föreföll vara avgörande för såväl den specifika rollkonstruktionen som synen på 
personalvetarrollen i ett större sammanhang framstod dimensionerna anpassning – 
utveckling respektive avgränsad mot andra – integrerad med andra som avgörande. 
Dessa i relation till varandra formade vidare den fyrfältsmodell som konstituerar vårt 
försök till förklaringsmodell, och som i och med sin tyngd i den aktuella uppsatsen kan 
anses utgöra studiens teoretiska bidrag till fältet. Således kom teorier från vitt skilda 
discipliner, som tidigare inte explicit behandlats i relation till varandra att skapa något 
användbart. Åtminstone för att förklara den ”verklighet” som uppsatsen avtäckt. För att 
lyfta resultatet och ytterligare undersöka grunden i redan belagda teorier gjordes ett 
försök att koppla olika perspektiv på kompetent handlande till de riktningar som 
modellen skapade. Dimensionerna i fyrfältsmodellen betraktades som förutsättningar 
för vilken syn på kompetent handlande som dominerade inom de olika riktningarna. Då 
kopplingen mellan kompetent handlande och professionssträvanden gjorts explicit blev 
nästa steg att försöka applicera olika perspektiv på professionssträvanden till de olika 
riktningarna. Det faktum att ingen av teorierna på ett fullständigt sätt kunde förklara de 
nyanseringar som framkommit anses ytterligare stärka att studien är något nytt på 
spåren, det vill säga har bidragit med ett litet halmstrå till HRD-forskningens samlade 
stack. Detta i form av en indikation på att ”verkligheten” är mer nyanserad än vad 
teorierna medger. 

Dock vill vi på intet vis överbetona vårt teoretiska bidrag då en del svaga punkter 
fortfarande återstår. Riktning (2) ”som styrd av uppgiften som den ges” kan till följd av 
sin brist på representativitet i analysens sista fas betraktas som en sådan outforskad 
aspekt i behov av mer uppmärksamhet. Att betrakta den som en felande länk är i våra 
ögon att dra för stora växlar, snarare krävs vidare insatser för att reda ut vad denna 
svårighet beror på. Kanske kan förklaringen grundas i något så basalt som att det 
empiriska material på denna punkt varit för magert, kanske är riktningen till följd av sin 
brist på kamp både vad gäller en avgränsad profession och handlingsutrymme helt 
enkelt befriad från strävanden varpå försöken att applicera teorier kring detta ter sig 
omotiverade? En annan möjlig förklaringsmodell kan kopplas till bild 10 och har sin 
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grund i att riktning (2) skulle kunna ses som ytterligare en övergångsfas mellan starten i 
PA och målet i ny diskurs.  

För den uppmärksamma läsaren finns ytterligare en lite löst hängande tråd, om än med 
goda förutsättningar att tvinnas in. I redogörelsen för de olika riktningarna framgår, 
delvis till följd av stringensen, en tydlig uppdelning mellan respondenterna och 
respektive fält i fyrfältsmodellen, det vill säga varje respondent kan oberoende av tema 
anses ha sin tyngdpunkt i ett och samma fält. Till följd av att citaten kodats och urvalet 
utrustats med kopplingar mellan person och ett antal relevanta variabler möjliggörs nya 
intressanta vinklar för analys av bakomliggande orsaker till mönstren. Dock överlämnar 
vi åt den intresserade att utföra denna parallella analys som kan anses falla utanför syftet 
med den föreliggande studien. Att söka förståelse för mönster på ett övergripande plan 
får i linje med detta vara överordnat exakta förklaringsmodeller utifrån rumsliga 
variabler såsom position. Detta i synnerhet då urvalet ändå ter sig allt för begränsat för 
att kunna ske i icke-spekulativa former. Likväl kan faktorerna utgöra en indikation på 
intressanta aspekter att fördjupa sig i för den nyfikne varför vi genom urvalstabellen 
trots att sektortillhörighet och representation i ledningsgrupp är det enda som används i 
den föreliggande analysen, givit förutsättningar för beaktande av fler variabler.  

6.2 Riktningarnas konsekvenser i ett 
framtidsperspektiv 

Innan det är möjligt att knyta samman den för uppsatsen slutgiltiga rosetten kvarstår 
ytterligare ett nedslag, denna gång med betoning på studiens praktiska bidrag. För att 
den andra delfrågan i uppsatsens övergripande syfte ska anses besvarad krävs att den 
sista tråden, det vill säga de olika riktningarnas konsekvenser för personalvetarrollen i 
ett större sammanhang, uttryckligen flätas in.  Som uppsatsen visat är rollkonstruktionen 
avgörande för hur man förhåller sig till kampen på den öppna arenan och därmed även 
till målen med framflyttandet av positionerna. Vad får de olika förhållningssätten för 
konsekvenser för personalvetarna som yrkesgrupp? Vilka professionssträvanden är i ett 
större sammanhang önskvärda?   

Mot bakgrund analysen kan konstateras att det utifrån de olika perspektiven på 
professionssträvanden finns skilda mål med desamma (se bild 1). Vid en närmare 
anblick kan professionsbegreppet inom den rådande diskursen anses väga mellan 
strävandena att ”bli en profession” och att ”handla professionellt”. Därmed blir det en 
balansgång mellan de båda strävandenas konsekvenser, att å ena sidan vara tydlig men i 
viss mån statisk mot att å andra sidan vara följsam men relativt odefinierad. Vad passar 
då personalvetarrollen bäst?  Man kan se det som att bredden är styrkan och att man 
genom en snävare definition innefattar färre inriktningar med följden att man går miste 
om det som gör personalvetarrollen unik. Samtidigt finns en uppfattning om att 
fastställda förväntningar är vad som behövs för att möjliggöra ett stärkande av rollen i 
organisationerna och öka förutsättningarna att flytta in i finrummen. Det faktum att 
skrået inte heller kan anses vila på en enad kunskapsbas kan beroende av vems glasögon 
man använder i ett framtidsperspektiv betraktas antingen som en styrka eller en svaghet. 
Likaså kan diskuteras huruvida den rådande diskursens grundantaganden är hållbara i 
dagens samhälle. Kan det rent av vara så att detta underliggande antagande om en eller 
annan form av för kollektivet samlade professionssträvanden begränsar framväxten av 
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något nytt och konkurrenskraftigt som passar samhället men inte den rådande 
diskursen? Något som är mer individuellt bundet och som istället syftar till att ”utnyttja 
sin professionalitet” utifrån en ny diskurs. 

Dessa teoretiska mål för professionssträvandena har i och med ovanstående analys i 
olika grad kopplats till de mer nyanserade riktningarna i vårt material. Således kan 
konsekvenserna för respektive perspektiv ovan inte direkt anses applicerbara på 
riktningarna i det empiriska materialet även om de i stor utsträckning överlappar med 
det perspektiv på profession som det i störst utsträckning bottnar i. Då de empiriska 
riktningarna trots allt får betraktas som en verklighetsbild av vad som håller på att 
hända, det vill säga var personalvetarrollen i verkligheten är på väg, ter det sig 
ändamålsenligt att på ett djupare plan beröra konsekvenserna av vart och ett av dessa.  

Den första riktningen med koppling till professionsbegreppet utgörs av riktning (1) 
vilken rubriceras med ”som vaktslagare för personalvetarrollen som den ges”. I och med 
den starka förankringen i det teknisk-rationella perspektivet på profession torde även 
konsekvenserna av rollkonstruktionen och därmed professionssträvandena inom 
riktningen följa detta spår. Att tydlighet och avgränsning kan betraktas som ledord för 
utvecklingen är således föga förvånande. Med detta följer en strävan att en gång för alla 
paketera personalvetarrollen i en för denna unik förpackning med en 
innehållsförteckning som såväl medlemmarna inom den egna skrået som samtliga 
utomstående aktörer kan läsa och agera utifrån. Kanske skulle detta medföra att rollen i 
större utsträckning också får legitimitet samt möjlighet att uppnå en särställning i 
organisationerna, men frågan är om den för den delen skulle bli mer professionell i sitt 
agerande. Till följd av riktningens grundantagande torde även en enad och renodlad 
kunskapsbas mer i linje med den rationella synen på vetenskap följa, varför risken att 
stå handfallen för problem som inte stämmer med de färdiga lösningarna blir uppenbar.  
Det faktum att rollen i våra ögon tycks möta många situationer där val av perspektiv och 
teori inte är givna och varken går att förutse eller paketera i en teoretisk standardiserad 
förpackning komplicerar detta strävande. Vad gör man i de lägen när verklighetens 
frågor inte stämmer överens med de teoretiska svaren? En annan grundläggande fråga 
att ställa sig är huruvida personalvetarskrået ens har en realistisk möjlighet att bli en 
profession i traditionell bemärkelse. Som svar på detta kan konstateras att man utifrån 
den semi-profession som man idag på sin höjd kan inskriva sig i tycks ha en lång väg 
kvar att vandra för att leva upp till de grundläggande kriterierna avgörande för att i 
traditionell mening få kalla sig profession. Vidare skulle detta strävande innebära en 
uppenbar risk att utvecklingen stagnerar då riktningen tycks präglas av reaktivt 
handlande i förhållande till såväl kunskapsbasens som till det egna handlingsutrymmets 
utveckling. Tendensen att lägga utvecklingen i händerna på andra aktörer medför vidare 
en risk att slukas av andra starkare professioner eller att man så krampaktigt vaktar sitt 
revir att man inte tillåts se framåt och därmed tappar i konkurrensen med andra. 
Samtidigt kan existensen ses beroende av att andra aktörer vet vad rollen innebär vilket 
konstituerar en svårmanövrerad balansakt att förhålla sig till. Dock kan passiviteten i 
förhållande till den egna utvecklingen, det vill säga inställningen att låta andra ge 
förutsättningarna, få konsekvenserna att professionen utvecklas i riktning mot något 
mindre fördelaktigt och därmed ändå minskar i betydelse i utomstående aktörers ögon.  

Den andra riktningen som utifrån professionssträvanden kan erbjuda intressanta 
aspekter är riktning (3) eller synen på rollen ”som förändringsagent i kamp för ”de 
egna”. Till följd av denna riktnings dubbelbottnande karaktär i såväl det teknisk-
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rationella som det process-pragmatiskt inriktade perspektivet på profession kan en väl 
utförd balansgång mellan de bådas positiva och negativa konsekvenser uttydas. Således 
finns en strävan mot ett relativt stort mått av flexibilitet samtidigt som en för kollektivet 
gemensam kärna betonas, det vill säga man vill balansera mellan att å ena sidan ha en 
tydlighet i förhållande till andra och å andra sidan inte vara statisk. Konsekvenserna 
torde därmed bli att denna syn i större utsträckning än riktning (1) utgör en väg att 
utveckla professionen. Detta då det proaktiva handlandet som här är dominerande syftar 
till att ta plats och genom att utnyttja andra utvidga de givna ramarna. I ett 
framtidsperspektiv följer således att personalvetarrollen ges förutsättningar att i kamp 
med andra professioner ta ”kommandot” över arenan och utvidga skråets domäner i 
riktning mot önskvärda mål. Detta, tillsammans med betoning på en för skrået 
gemensam plattform, torde kunna verka som en motvikt mot risken att viljan att 
utvecklas tar överhand över att bevara sin unika ”profession”, det vill säga att man i 
denna process omedvetet övergår från att använda andra som verktyg till att ”bli” någon 
annan. Det senare skulle i förlängningen kunna innebära ett hot mot denna riktnings 
bärande tanke i termer av ett avgränsat skrå eller profession i traditionell mening. 
Således skulle utvecklingen med dessa förtecken innebära att personalvetarskrået gavs 
möjlighet att behålla sin gemensamma bas i det humanistiska fältet samtidigt som den 
pragmatiska inriktningen likväl som strävanden mot ”upprensning” i fältet kunde stärka 
gruppen i kampen om tolkningsföreträde. Kanske skulle denna tudelning möjliggöra en 
gyllene medelväg där samspelet med andra medger en känsla för den hårfina gränsen att 
vara tillräckligt abstrakt men därmed inte låst till en fixerad kunskapsbas bestående av 
färdiga lösningar. I och med processen att definiera och omdefiniera såväl problem som 
lösningar tycks målet av ständig utveckling realistisk. Dock kan ifrågasättas huruvida en 
tillräcklig grad av abstraktion i Abbotts termer för personalvetarrollen ter sig möjlig. 
Till följd av glappet mellan teori och verklighet torde det finnas svårigheter att i 
konkurrensen om tolkningsföreträdet mäta sig med ”starkare” professioner. 
Kunskapsbasen kan helt enkelt betraktas som för tunn. Å andra sidan tycks många av 
personalvetarens konkurrenter i fråga om bedömningsrevir inte heller uppfylla 
kriterierna för profession i klassisk mening. I synnerhet inte när det gäller mer 
strategiska frågor i ledningsgrupper. Då inte ens dagens ”segrare” med grund i 
kunskapsbasen kan tillskriva sig ett automatiskt försprång torde personalvetarskrået 
ändå ha en möjlighet att uppta kampen.  

En annan svårighet kan härledas till professionens breda arena. Riktningens tanke om 
att med grund i en för kollektivet gemensam kärna lämna åt individen att i respektive 
organisation hitta verktyg att utvidga handlingsutrymmet och i förlängningen flytta fram 
positionerna ter sig därmed problematiskt. Har personalvetarskrået genom sin 
utbildning verkligen utvecklat en känsla för vad som utgör kollektivets gemensamma 
kärna? Har man inom det ”spretiga” skrået skolats till en bas? Till detta ställer vi oss 
tveksamma. Vidare torde det faktum att verklighet och teori i stor utsträckning kan ses 
som isolerade öar inverka negativt på denna överbryggning i en praktisk kontext. Den 
naturliga följdfrågan blir därmed om utvecklingen trots denna riktnings betoning på 
gemensam kärna ändå tenderar att följa individuella strävanden. Med ett 
grundantagande om att verkligheten för personalvetarrollen kompenserar denna 
”spretighet”, det vill säga att yrkesverksamma till följd av arbetslivets likartade 
förutsättningar efter sin utbildning hamnar i liknande roller, skulle den kollektiva 
kärnan fortfarande vara möjlig. Likaså kan förutsättas att det finns någon form av 
gemensam nämnare inom denna mångfacetterade arena. Troligen är kärnan tillräcklig 
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att bygga vidare på och olikheten som fältet inrymmer en styrka i och med 
balansgången mellan flexibilitet och tydlighet.  

Den sista riktningen med berikande aspekter till denna diskussion utgörs av riktning (4) 
”som förändringsagent med flytande gränser”, vilken mer renodlat kan inskrivas inom 
det processinriktade perspektivets sfär. Således ses följsamhet och proaktivitet i ett 
framtidsperspektiv som givna ledord. Att utvecklingsviljan kan antas ge förutsättningar 
för personalvetarrollen att inta nya domäner råder det därmed inga tvivel om då vanligt 
förekommande hinder såsom ”barriärer” i form av en vilja att särskilja på mitt och ditt 
inte uppfattas. Spelplanen för rollens framåtskridande tycks således vara fri från direkta 
begränsningar eller ramfaktorer. Frågan är vad denna utveckling får för konsekvenser 
för personalvetarrollen? En uppenbar tendens är att man som kollektiv successivt 
förskjuts i riktning mot främmande territorium och tappar förankringen i sin egen 
kunskapsbas, det vill säga det unika som skrået står för. Detta skulle å ena sidan kunna 
ses som ett hot mot professionen och å andra sidan som en naturlig utveckling. Kanske 
är profession inom detta perspektiv just att handla professionellt? Trots uttryck för att 
kollektivet inom denna riktning ses som sekundärt tolkar vi det som att man ändå ser 
profession som att det vilar på något slags gemensamt antagande. Med denna 
utgångspunkt torde det finnas en påtaglig risk att personalvetarrollen i ett 
framtidsscenario till följd av viljan att utvecklas ”tvingas” använda andra starkare 
professioners språkbruk samt därigenom i så stor grad iklär sig denna roll att man 
övergår till att ”bli” andra. Att låta viljan att inta nya marker enväldigt få styra och 
därmed riskera att tappa utgångspunkten torde i förlängningen kunna innebära ett hot 
mot skråets existens, om än i bemärkelsen som samlad. Vidare torde dessa strävanden 
späda på den distansering till forskning inom HRD-området som redan idag är ett 
faktum. I och med betoningen på att låta situationen styra handlandet kan 
personalvetarrollen i framtiden än mer förväntas tappa förankring i såväl forskning som 
i bemärkelsen ”profession”. Är detta tecken på att dessa begrepp och grundantaganden 
inte längre är gångbara? Kanske är det helt enkelt uttryck för en förändring mot en i 
framtiden växande ny diskurs där profession i större utsträckning bärs av individer. I så 
fall, innebär då detta ett slut för profession i traditionell mening? 

6.3 Personalvetarrollen i önskvärd riktning 
Som ovanstående diskussion anslagit kan konstateras att rörelsen som 
personalvetarskrået befinner sig i på intet sätt ter sig utstakad, inte heller målen för den. 
Vad som utgör en önskvärd färdväg tycks se olika ut beroende av vems karta man läser, 
det vill säga vilken syn man har på framtiden för personalvetarrollen i ett större 
perspektiv. Vissa har på förhand definierat målen med resan och håller sig strikt till 
kartan medan andra ger sig ut på vägarna och utifrån dess skick och trafikering 
successivt skapar sig en färdväg. Somliga ser att skrået själva ska styra över resan, 
somliga föredrar att sitta i passagerarsätet. 

Mot bakgrund av detta, hur ser då vår ”önskekarta” ut? Vad är en önskvärd riktning för 
personalvetarrollen i framtiden? Detta utifrån vårt perspektiv som författare till denna 
uppsats såväl som blivande personalvetare. För att avslutningsvis återknyta till 
fyrfältsmodellens illustrationer kommer vår karta att beskrivas i ett rutmönster. Detta 
trots att bilden som kartan ämnar avspegla, i våra ögon, långt ifrån kan anses strikt och 
fyrkantig. I själva verket är ett nyanserat ställningstagande förenat med svårigheter då 
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det troligen finns många rutmönster som leder till gynnsamma konsekvenser för 
personalvetarrollen beroende av graden av influens från nyare diskurser. Därmed låter 
vi det vara osagt om ”personalvetarrutan” ska inramas med skarpa linjer eller inte, det 
vill säga huruvida man ska ha någon slags kärna eller i större grad vara integrerad med 
andra. Istället vill vi betona pilarna i utåtvänd riktning som grundläggande för 
personalvetarprofessionens konkurrenskraft i ett framtidsperspektiv. Dessa ter sig 
utifrån den föränderliga och mångdisciplinära verklighet som personalvetarrollen har att 
förhålla sig till som väsentliga inslag. För vad är syftet med att pressa in 
personalvetarrutan i en mall man till följd av rollens natur inte har givna förutsättningar 
att passa in i? Istället ter det sig mer gynnsamt att se rutans framväxt som en konstnärlig 
process, att styrkan med rollen ligger i just denna framåtanda och följsamhet. För att 
kunna uppta kampen om tolkningsföreträde på den öppna arenan och utvecklas i 
önskvärd riktning krävs således att skrået inte försöker smälta in i det mönster som 
omgivningen skapat utan att istället vara de som först ritar upp sin egen ruta så som man 
vill att den ska förhålla sig till helheten. Dock bör rutan ritas upp med lagom skarpa 
linjer för att successivt kunna suddas ut i syfte att utvidgas eller rent av ändra form. 

6.4 Vidare forskning 
Mot bakgrund av diskussionen ovan kan två teoretiska spår anses lämnade utanför 
ramen för denna uppsats. I ett mindre perspektiv torde riktning (2) ”som styrd av 
uppgiften som ges” kunna fordra ytterligare uppmärksamhet. I förlängningen kan detta 
innebära en studie av förenligheten mellan dimensionerna anpassning och integrerad. 
Det aktuella materialet förefaller ha empiriska belägg för riktningens existens men i 
teorin ter det sig problematiskt. Att omvandla spekulationerna kring målen som uttryck 
för en kontextberoende utvecklingsprocess, det vill säga huruvida resan från PA via HR 
till ny diskurs är trolig, utgör ett annat spår att utveckla.  

För en omfångsrikare studie framträder ett än mer betydelsefullt grepp. Hela 
fyrfältsmodellens bärighet utgör ett intressant uppslag till vidare forskning då denna har 
potential att möjliggöra en djupgående förståelse för individens betydelse för 
utvecklingen i stort. En studie med dessa förtecken kan anses lämpad att studera utifrån 
en deduktiv ansats; Framträder riktningarna även i andra kontexter? Är 
förklaringsmodellen representativ för personalvetarrollen i förändring?  Ett sista uppslag 
till fortsatt forskning skulle kunna vara att vidga synfältet från betoning på individ- och 
organisationsperspektivet till ett mer uttalat samhällsperspektiv. Att utveckla 
resonemanget kring en ny professionsdiskurs till marknadsekonomiska eller 
neoliberalistiska termer skulle kunna ge inblick i eventuella konsekvenser för 
anställningsförhållandet. Vad blir konsekvenserna av svagare eller rent av utsuddade 
professioner? Kommer organisationen att i större utsträckning styra individens 
utvecklingsbana? Det sistnämnda torde dock vara bättre lämpat för forskaren med andra 
teoretiska glasögon.   
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Bilaga 1. Presentations- och 
informationsunderlag vid intervjutillfället 
 

Presentation: Sara och Stina, läser PA-programmet, ettårig master vid Lunds 
Universitet.  

Inom ramen för vår masteruppsats, som handlar om upplevelsen av personalvetarrollen 
och dess utveckling, gör vi intervjuer med yrkesverksamma personalvetare. 

 

Tack för din medverkan!  

 

Vi följer Vetenskapsrådets etiska krav: 

 

Konfidentialitetskrav  

– Uppgifter behandlas konfidentiellt - enskilda personer kommer ej att 
kunna identifieras, men en liten grupp som intervjuas. På så vis kommer 
dina svar inte försvinna i mängden men du som person kommer inte att 
kunna identifieras. Din yrkesroll och organisation kommer att framgå. 

– Är det OK att vi spelar in samtalet? – Det är bara vi som kommer att 
lyssna på och ha tillgång till materialet 

 

Informationskrav 

– Syftet är att titta på personalvetarrollen och hur du uppfattar denna. 

– Intervjun beräknas ta ungefär 45 min. 

– Du har ingen skyldighet att svara på alla frågor och har rätt av att avbryta 
intervjun när som helst. 

 

Nyttjandekravet 

– Vi kommer endast att använda data till detta ändamål. När vi avslutat 
vårt arbete kommer ljudfiler och anteckningar förstöras. Resultaten 
kommer att sammanställas i en mindre rapport som kommer att 
presenteras inom programmet. 

 

(Samtyckeskravet- redan uppfyllt) 
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Bilaga 2. Intervjuguide 
 

För att få en bakgrundsbild, berätta om vägen till din nuvarande roll som 
personalvetare. 

• Vad har du för utbildningsbakgrund? 
• Hur lång arbetslivserfarenhet i personalvetaryrket har du?  
• Hur lång tid i organisationen? 
• Ålder? 

Berätta om din roll som personalvetare? 

• Hur ser dina arbetsuppgifter ut?  
• Var i organisationen befinner du dig? Konflikter, spänningsfält, lojalitet. Hur ser 

du på din kompetens i förhållande till övriga organisationen? 
• Problem-möjligheter 

Hur ser du på din roll som personalvetare i förhållande till olika aktörer…. 

• ...organisationen? 
• …personalen (de som ingår i HR-ansvaret)? 
• …samhället? 
• …till dina egna värderingar? 

Hur upplever du att andra aktörer ser på din roll?  

• Förväntningar? 
• Hur bemöter du detta? 

Vad upplever du att relationerna innebär? 

• Problem/möjligheter 

Berätta om en situation där du har förhållit dig till olika gruppers intressen? 

• I en sådan situation, hur resonerar du då?  
• På vilka grunder fattar du beslut som har med detta att göra?  

Hur hade din roll som personalvetare kunnat underlättas? 

• (Stödfunktioner, en enad profession, i förhållande i till spänningsfältet ovan) 

Hur ser du på utvecklingen av personalvetarrollen… 

• …inom din organisation? 
• …i förhållande till andra aktörer inom organisationen? 
• …ur ett samhällsperspektiv? 
• (Vad kommer att förändras, hur sker förändringen, vad är målet med 

förändringen?) 

 

Innan vi avslutar, har du några andra tankar du vill dela med dig av? 

TACK! 


