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Sammanfattning 

Trots att Sverige framställs som ett jämställt land och skillnaderna mellan män och kvinnor har minskat, 

finns det fortfarande könsskiljande mönster kvar i samhället. Detta visas bland annat genom den 

könssegregerade arbetsmarknaden, där män och kvinnor återfinns inom olika yrken, branscher och 

positioner. Det är utifrån denna problematik som undersökningen studerar Human Resources branschens 

ojämna könsfördelning. För att förstå hur sociala fenomen som könsfördelning ter sig idag behövs 

studier över tid, därför lyfts HR- branschens utveckling fram i relation till samhällets förändringar. 

Tidigare studier utgör den historiska bilden av branschen och samhället, medan en textanalys påvisar en 

bild av dagens HR- bransch. Andra orsaker till arbetsmarknadens könssegregering som forskare 

framhäver appliceras också på Human Resources. Socialkonstruktivism utgör tillsammans med 

begreppen mjuk och hård HRM den teoretiska utgångspunkten. Begreppen mjuk och hård HRM 

beskriver en socialt konstruerad bild av yrket som förknippas med manligt och kvinnligt. Resultatet 

visar att dagens Human Resources bransch framhäver en mjuk/kvinnlig och en hård/manlig bild lika 

mycket, men att dessa har varierat under branschens utveckling beroende på samhällets förändringar. 

Framförallt har konjunktursvängningarna betydelse. Utöver detta visar även studien på att 

könsfördelningen kan komma att förändras i framtiden om den utvecklingstendens som finns idag 

fortsätter. Human Resources får allt mer status, inflytande och makt samtidigt som den hårda bilden av 

yrket framhävs allt mer. Dessa aspekter förknippas enligt forskning oftast med män. Dessvärre visar inte 

högskoleutbildningarna inom personalvetenskap på samma utveckling, utan är fortfarande starkt 

dominerade av kvinnor. Frågan är hur könsfördelningen kommer att förändras i framtiden?   

 

Nyckelbegrepp: Horisontell könssegregering, könsfördelning, mjuk och hård HRM, Human Resources, 

socialkonstruktivism. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

Although Sweden is portrayed as a gender equality country and the differences between men and 

women have decreased, there are still gender discriminating patterns left in society. This is emphasized 

amongst a gender segregated labour market, where men and women are found in various occupations, 

industries and locations. It is from this issue that the survey studies the Human Resources industry´s 

uneven gender balance. To understand how social phenomena as sex ratio appears today, studies over 

time are needed. Human Resources industry development is therefore emphasized in relation to changes 

in society. Earlier studies constitute the historical picture of the industry and the community, while a 

textual analysis reveals a picture of today's HR professional. Other reasons to social gender segregation 

emphasized by other researchers also apply to Human Resources. Social constructivism represents 

together with the concepts of hard and soft HRM the theoretical starting point. The concepts of soft and 

hard HRM emphasize the socially constructed image of the profession associated with masculinity and 

femininity. The result shows that the Human Resources industry of today highlights a soft/female and a 

hard/masculine image equally as much, but that these varied during the development of the industry due 

to changes in society. Above all, the economy fluctuations are of importance. In addition, this study also 

shows that the sex ratio may change in the future if the trend we see today is continuing. Human 

Resources are gaining more status, influence and power, at the same time as the hard image of this 

profession is emphasized increasingly. These aspects are associated according to research with men. 

Unfortunately university education programmes in human sciences do not present the same 

development, where these are still heavily dominated by women. The question is how the gender 

balance will change in the future? 

 

Keywords: Horizontal gender segregation, Sex distribution, Soft and Hard HRM, Human Resources, 

Social Constructivism. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Populärvetenskaplig sammanfattning 
Human Resources (en benämning för personalarbetet) är ett yrke som idag blir allt populärare. Trots 

detta visar statistik att en majoritet av kvinnor både studerar och arbetar med personalfrågor. Studien har 

därför som syfte att undersöka varför Human Resources branschen har en ojämn könsfördelning. Detta 

görs genom en historisk inblick i branschens utveckling i relation till samhällets förändringar, där en 

analys av texter ger en bild av dagens personalarbete. De teoretiska utgångspunkterna består dels av 

socialkonstruktivism och dels av begreppen mjuk och hård Human Resources Management. Det mjuka 

begreppet förknippas med kvinnlighet, medan det hårda begreppet framhäver en manlig bild av yrket. 

Undersökningen kommer fram till att historiskt har främst det mjuka begreppet varit i fokus, men det 

hårda perspektivet har gjort framsteg de senast årtiondena och framhävs idag lika mycket som det 

mjuka. Utöver detta visar även studien på att könsfördelningen kan komma att förändras i framtiden om 

den utvecklingstendens som finns idag fortsätter. Yrket får allt mer status, inflytande och makt samtidigt 

som den hårda bilden av yrket framhävs allt mer. Dessa aspekter förknippas, enligt forskning, oftast med 

män. Dessvärre visar inte högskoleutbildningarna inom personalvetenskap på samma förändring, utan 

dessa domineras fortfarande av kvinnor. Det behövs därför ett aktivt arbete med könsfördelningen om 

en jämn könsfördelning ska uppnås.   
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Inledning 

Det finns delade meningar om hur samhället har utvecklats. En del forskare anser att det förändras allt 

snabbare medan andra beskriver processen som seg och trög. Ahrne, Roman och Franzén (2008:13,19) 

beskriver att förändringar i samhället varken kan betraktas som det ena eller det andra, utan att det finns 

både kontinuitet och förnyelse i samhället. I det svenska samhället har det skett stora förändringar i 

utvecklingen mot jämställdhet och landet betraktas ofta som ett av världens mest jämställda länder 

(Bolling, 2011).
1
 Trots utvecklingen finns likväl gamla mönster kvar som skiljer könen åt. Detta 

illustreras främst genom den könssegregering som finns på dagens arbetsmarknad (Ahrne, Roman och 

Franzén, 2008:316). När män och kvinnor återfinns inom olika yrken och branscher talar man om en 

horisontell könssegregering (Löfström, 2004; Wahl el al, 2011).
2
 Något som visar sig genom att män 

tenderar att arbeta med mer tekniska arbetsuppgifter och kvinnor återfinns i yrken med en service- och 

omsorgskaraktär (Nilsson Motevasel, 2002).
 
 

Människors könstillhörighet formar deras handlingsmöjligheter och förutsättningar i livet. Den 

arbetsdelning som finns på arbetsmarknaden idag mellan könen ger männen som grupp större 

möjligheter till makt, status och mer resurser än kvinnorna (Ahrne, Roman och Franzén, 2008:85). Detta 

leder till negativa konsekvenser för individer, organisationer och samhället En del forskning tyder på att 

könssegregeringen påverkar individens privatekonomi, främst kvinnans, eftersom kvinnodominerande 

yrken tenderar att vara lågavlönade (Löfström, 2004:23). Individens arbetshälsa påverkas även den 

negativt, genom bland annat sexuella trakasserier, mobbing och kränkande särbehandling. Lyfter man 

problemet en nivå så påverkas också företagens ekonomi av arbetsdelningen. En organisation som inte 

har en jämn fördelning mellan män och kvinnor utsätts i större grad av konflikter och 

personalomsättning. Utifrån ett samhällsperspektiv framhävs att en könssegregerad arbetsmarknad 

hämmar utvecklingen av jämställda löner och arbetsvillkor (Vänje, 2013:14ff).  

För att kunna motverka problemet med en könssegregerad arbetsmarknad och dess negativa 

konsekvenser behövs studier som synliggör de bakomliggande faktorerna till varför ett yrke domineras 

av ett specifikt kön. När man vet vad det är som orsakar detta och på vilket sätt, är det lättare att 

förändra bilden av yrket och arbeta aktivt för en könsintegrerad arbetsmarknad (Löfström, 2004).   

                                                 
1
 År 2011 toppade Sverige FN:s lista över de mest jämställda länderna i världen (Bolling, 2011). FN:s utvecklingsorgan 

UNDP har utvecklat ”Gender Inequality Index”, vilket är ett index som mäter utvecklingen i världens länder gällande hur 

jämställt det är mellan män och kvinnor i landet, utifrån indikatorer som utbildning, hälsa, empowerment och 

arbetsmarknaden (UNDP, 2013). 

 
2
 Begreppet könssegregering inom arbetsmarknaden beskriver hur män och kvinnor hålls isär i olika yrken, arbetsuppgifter 

och positioner, genom mer eller mindre medvetna prioriteringar av individer och grupper (Wahl el al, 2011 och Löfström, 

2004). Endast 76 av de 355 yrkena har en jämn könsfördelning, det vill säga 60- 40 procent fördelning mellan män och 

kvinnor (SCB, 2007; Wahl el al., 2011).  
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Enligt en rapport från Arbetsmiljöverket författad av Vänje (2013:35) utgår få forskningsstudier från 

kvinnodominerade yrken, därför är det relevant att studera könsfördelningen utifrån ett sådant 

perspektiv. En yrkeskategori som är starkt kvinnodominerad både på högskoleutbildningarna och på 

arbetsmarknaden är Human Resources
3
. Enligt yrkesregister från Statistiska centralbyrån (2013) är tre 

fjärdedelar av alla verksamma med personalfrågor kvinnor och HR-chef är den enda chefsposition som 

jämfört med andra chefsområden är kvinnodominerad.
4
 Human Resources har även en viktig roll som 

gatekeepers i samhället genom att de ge människor inträdde till arbetsmarknaden och dess 

organisationer.
5
 Human Resources är på grund av detta ett relevant yrke att studera. Denna studie ämnar 

således undersöka varför Human Resources yrket har en ojämn könsfördelning.  

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka möjliga förklaringar till den ojämna könsfördelningen inom 

HR- branschen. En förklaring, eller en viktig roll för att förstå det, spelar historien och det sätt som den 

moderna arbetsmarknaden har organiserat sig på. Branschens utveckling kommer därför att sättas i 

relation till samhällets- och arbetsmarknadens förändringar. Med utgångspunkt i socialkonstruktivism 

redogörs här hur samhällets förändringar har konstruerat aspekter i vardagen, som kan förklara den 

ojämna könsfördelningen inom branschen. Det är utifrån begreppen mjukt och hårt HRM som det 

insamlade materialet och branschens utveckling analyseras. Den tidigare forskningen framhäver dels en 

historisk bild av yrket och dels möjliga förklaringar till Human Resources könsfördelning. Genom en 

textanalys påvisas en beskrivning av hur HR- branschen framställs idag.  

 

Mot denna bakgrund har följande frågeställningar utformats: 

1. Hur kan könsfördelningen inom dagens Human Resources bransch delvis förklaras? 

2. Hur har samhällets förändringar påverkat Human Resources branschens utveckling och på vilket 

sätt kan detta relatera till den ojämna könsfördelningen inom yrket? 

 

 

                                                 
3
 För definition av Human Resources se avsnittet avgränsningar.  

 
4
 Statistiska centralbyråns studie inkluderar även studievägledare i de som arbetar med personalfrågor (SCB, 2013). Detta 

påverkar dock inte att HR-yrket är kvinnodominerat efter som andra studier lyfter fram yrket som kvinnodominerat. Sju av 

tio är kvinnor bland landets personalvetare, enligt den fackliga föreningen Jusek (Jusek, 2010). Inom kategorin Personalchef 

är 63 % kvinnor (SCB, 2013).  

 
5
 En beteckning för individer och grupper som ger tillträde till olika fält, till exempel arbetsmarknaden (Sjöberg, 2008:30). 
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Avgränsningar  

Uppdelningen av kvinnor och män i olika yrken kan studeras utifrån olika abstraktionsnivåer som 

individ-, organisations- eller arbetsmarknadsnivå, eftersom strukturer och normer verkar från 

arbetsmarknaden ner till varje enskild arbetsplats. Den största delen av dagens forskning fokuserar på 

könssegregering utifrån ett individ- eller organisationsperspektiv (Vänje, 2013). Denna studie ämnar 

studera den horisontella könssegregeringen på arbetsmarknaden, utifrån den kvinnodominerade Human 

Resources branschen. Undersökningen har för avsikt att studera det generella utifrån det specifika, det 

vill säga könsegregering på arbetsmarknaden genom en specifik yrkeskategori.  

 

Human Resources (förkortat HR) är ett internationellt begrepp som används som ett uttryck ”för alla 

åtgärder som har att göra med de anställdas relation till arbetet och till företaget eller som hänger 

samman med de anställdas inbördes förhållande i arbetsgemenskapen ” (Granberg, 2011:20). I denna 

undersökning avses begreppet Human Resources den befattning inom företagen som till exempel arbetar 

med frågor och aktiviteter rörande de anställda i organisationen, som kompetensförsörjning, 

företagshälsovård, arbetsmiljö, rekrytering, löneadministration, arbetsrätt och fackliga förhandlingar. 

Human Resources är endast en av många benämningar av personalarbetet (Human Resources 

Management (HRM) och personaladministration är två andra). Undersökningen använder beteckningen 

Human Resources, därför att det uppfattas som ett modernt och internationellt begrepp som ger yrket 

större legitimitet och professionalitet (Granberg, 2011:27). Yrkesutövarna inom branschen har även de 

haft olika namn genom åren, men personalvetare är en gemensam benämning för yrkesgruppen som 

används i denna studie (Ulfsdotter Eriksson, 2013). HR-branschen är inte bara kvinnodominerad i 

Sverige, utan i flertalet länder världen över besitter kvinnorna HR-positionerna (Brandl, Mayrhofer & 

Reichel, 2008). Undersökningen är dock begränsad till att studera HR-branschen i Sverige.   
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Tidigare forskning 

Samhällets förändringar påverkar HR- branschens utformning. Behöver organisationen varsla på grund 

av lågkonjunktur, ska stora delar av organisationen flytta utomlands för billigare arbetskraft eller har det 

tillkommit nya lagar som ändrar förutsättningarna? Detta är frågor som berör HR-avdelningarnas 

arbetsuppgifter (Granberg, 2011). För att förstå och beskriva hur olika sociala krafter påverkar 

utvecklingen inom HR- branschen behöver man därför relatera utvecklingen till samhällets förändringar. 

Det är främst de politiska och ekonomiska villkoren som lyfts fram, i och med att dessa påverkar 

arbetsmarknadens utformning och HR- yrkets arbete.
6
 Följande avsnitt är en genomgång av forskning 

om utvecklingen av både samhället och Human Resource branschen, men även en redogörelse för den 

forskning som beskriver hur den svenska arbetsmarknaden ser ut gällande den horisontella 

könssegregeringen.  

Könssegregering 

Den yrkessegregering som återfinns på arbetsmarknaden kan inte härledas till biologiska aspekter, som 

att män och kvinnor av dessa skäl skulle passa bättre inom olika arbeten, något som dock är en vanlig 

föreställning (Löfström, 2004). Socialisation är den process genom vilken individen gradvis blir 

medveten om normer, värderingar och beteendemönster och skaffar sig kunskaper om den omgivande 

kulturen och samhället. Redan från födseln blir kvinnor och män behandlade olika. Beteenden, kläder, 

leksaker och röstklang särskiljs beroende på kön. Exempelvis tillskrivs kvinnan egenskaper i form av 

relationsfrämjande, hjälpande, stödjande och omvårdande karaktär. Detta har lett till en ojämlik 

arbetsdelning, där män och kvinnor förväntas ha olika arbetsuppgifter både i och utanför hemmet. 

Studier, yrkesarbete, hemarbete och barnuppfostran fördelas olika och skiljs åt mellan män och kvinnor. 

Den könssegregerade arbetsmarknaden har således fått sitt ursprung från föreställningar om naturliga 

könsskillnader, där exempelvis kvinnan anses passa i yrken med en omvårdande karaktär, utifrån den 

biologiska aspekten att föda och vårda barn (Giddens, 2007). Enligt Ulfsdotter Eriksson (2006:29f) är 

yrken och arbetsuppgifter i grund och botten neutrala, men förknippas ofta med ett specifikt kön. 

Könsskillnader är på så sätt socialt konstruerade uppfattningarna om manligt och kvinnligt och inte en 

följd av individens biologiska kön (Löfström, 2004; Ulfsdotter Eriksson, 2006).  

 

”Den könsuppdelade arbetsmarknaden” är en statlig utredning av Löfström (2004) som presenterar ett 

antal orsaker till att arbetsmarknaden har en könsuppdelning mellan olika yrken och branscher, förutom 

den socialisationsprocess som redan har presenterats. En förklaring är klassificeringen av yrken. Här 

                                                 
6
 Gränsdragningar i form av årtal kan betraktas som godtyckliga, men för enkelhetens skull kommer denna studie att beskriva 

utveckling i termer av årtionden, med fokus från efterkrigstiden till idag (Ahrne, Roman och Franzén, 2008). 
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beskriver utredningen att dagens yrkestitlar skiljer sig åt mellan könen. Mansdominerade yrken tenderar 

att ha mer specifika titlar medan kvinnodominerade yrken har mer allmänna benämningar. Till och med 

yrkesbeskrivningar ser annorlunda ut beroende på om yrket generellt domineras av män eller kvinnor. 

Manliga yrken beskrivs mer detaljerat och med specifika exempel samtidigt som yrkets betydelse i 

samhället framhävs. Kvinnliga yrken däremot beskrivs otydligt och utan dess relevans för samhället 

(Löfström, 2004:17, 166f). Ett yrkes betydelse i samhället är även kopplat till dess status (Ulfsdotter 

Eriksson, 2006). Status är ytterligare en möjlig förklaring till könssegregerade yrken som den tidigare 

forskningen lyfter fram. Positioner eller arbetsuppgifter som tappar status brukar överges av män och 

leda till ett ökat inträde av kvinnor. Lågstatusyrken anses även ha begränsade befogenheter och 

karriärmöjligheter (Wahl, 2003; Ulfsdotter Eriksson, 2006). Ett yrkes status påverkas av utbildnings- 

och lönenivån, ju högre nivå desto mer status innehar det (Ulfsdotter Eriksson, 2006:42ff). Även 

tekniska förändringar har visat sig påverka könsdominansen i ett yrke. Ett yrke kan vid förändringar i 

tekniken exempelvis gå från att betraktas som ett manligt yrke till ett kvinnligt yrke eller tvärtom 

(Ahrne, Roman och Franzén, 2008:88).   

Personalvetarutbildning 

Forskningen lyfter även fram utbildningsval och betyg som en delvis förklaring till arbetsmarknadens 

könssegregering. I en undersökning från Högskoleverket (2013) framgår det att fler kvinnor än män 

studerar vidare på högskolor och universitet.
7
 Elevernas betyg i skolan är bara en av många tänkbara 

faktorer som påverkar möjligheten att påbörja högre utbildning. Generellt sett presterar kvinnor bättre än 

män i både grund- och gymnasieskola, gällande såväl betyg som i att slutföra skolan. Skillnaden mellan 

mäns och kvinnors studiemönster börjar således redan tidigare än i de högre utbildningarna 

(Högskoleverket, 2013). Redan i gymnasiet finns stora skillnader i vilken studieinriktning män och 

kvinnor väljer. Kvinnor väljer i högre utsträckning utbildningar inom hälso- och sjukvård, humaniora 

och samhällsvetenskap, medan män väljer utbildningar inom naturvetenskap och teknik (Elvin-Nowak 

och Thomsson, 2003). Att fler kvinnor än män studerar vidare efter gymnasiet på universitet och 

högskolor kan även förklaras av de könsuppdelade gymnasieutbildningarna. Det är betydligt större 

andelar av avgångseleverna från de kvinnodominerade gymnasieutbildningarna som fortsätter till högre 

studier än bland avgångseleverna från de mansdominerade utbildningarna på gymnasiet. Detta förklaras 

främst genom att flera av de utbildningar som är mansdominerade förbereder eleverna för ett yrke utan 

högre studier (Högskoleverket, 2013).  

                                                 
7
 Av samtliga sökande under en tioårsperiod har andelen kvinnor legat relativt stabilt kring 62–64 procent (Högskoleverket, 

2013:74). 
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Fram till år 1983 fanns det inte någon speciell utbildning för Human Resources. Detta har föranlett att 

de som arbetar inom HR- branschen idag har olika utbildningsbakgrund (Granberg, 2011). Till största 

del har det alltid krävts någon form av högre utbildning för att arbeta med personalfrågor, dock har 

personalvetarutbildningar inte alltid varit den enda vägen att gå (Ulfsdotter Eriksson, 2013). Framförallt 

ansågs socionom utbildningar under en tid vara passande (Damm och Tengblad, 2000). Personalyrket 

började öka i status på 1980- talet i och med att yrkesområdet fick en egen högskoleutbildning, 

nämligen P- linjen (Modig, 1989:10). Idag finns det utbildningsprogram som inriktar sig på 

personalvetenskap på ett 20-tal av landets universitet och högskolor. Dessa utbildningar varierar i 

utformning och innehåll mellan universiteten. Antagningen till landets personalvetarprogram har kraftigt 

ökat de senaste åren och det krävs höga antagningspoäng.
8
 Däremot är intresset för forskning inom 

Human Resources och personalvetenskap relativt svagt (Ulfsdotter Eriksson, 2013; Granberg, 2011). 

Ulfsdotter Eriksson (2013) lyfter i sin studie om personalvetenskap fram att det är få som vet vad yrket 

innebär, trots att fler söker sig till högskoleutbildningar inom personalvetenskap och att yrket har stigit 

upp som ett drömyrke.  

HR-yrkets utveckling  

HR-yrket har under 1900-talet i Sverige genomgått stora förändringar, gällande både synsätt och idéer 

samt status och arbetsinnehåll. Utvecklingen av yrket har påverkats av såväl samhälls- och 

arbetsmarknadsförändringar som förändring inom organisationer och marknader. Utifrån studiens syfte, 

lyfts främst utvecklingen i samhället och på arbetsmarknaden fram i relation till HR- branschens 

utveckling.   

 

Det var först i början av 1900-talet som HR- yrket infördes i Sverige i en mer organiserad form, detta på 

grund av att den allmänna synen på arbetskraften förändrades. Under tidigare arbetsmarknad hade 

arbetsgivaren haft den största makten i relationen med de anställda. Lagstiftningen stod helt på 

arbetsgivarens sida. Synen på de anställda började förändras och de betraktades numera som en resurs 

som organisationen behövde ta tillvara (Granberg, 2011:22). Förändringen av synsätt hade sin grund i 

den socialpolitiska rörelse som florerade i samhället i början av 1920- talet. Förbättringar av levnads- 

och arbetsförhållanden började bli allt viktigare, där hygien, bra bostäder och bildning var i fokus. HR- 

yrket, eller personalkonsulten som det kallades för under den här tidsperioden, uppkom som en del av 

den socialpolitiska rörelsen och som en motsats till det som industrin stod för, teknik och effektivitet 

(Damm och Tengblad, 2000:28,31). Personalkonsulten kom att bli en kontaktperson inom 

fabriksvärlden, där dess arbetsuppgifter till en början bestod av att ”utöva tillsyn över de allmänna 

                                                 
8
 För statistik över sökande, antagna och poäng för en del av landets personalvetarprogram, se bilaga. 
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hygieniska förhållandena inom företag…” och ”att biträda vid anställandet respektive utväljandet av ny 

personal…” (Damm och Tengblad, 2000:29). Personalkonsulten hade även som arbetsuppgift att hjälpa 

till vid inträdandet av klubblokaler, barnkrubbor och vilohem samt att underlätta för de anställda 

gällande boklån och studiecirklar (Damm och Tengblad, 2000). HR- arbetet beskrevs i början av 1900- 

talet som socialt och humanitärt inriktat med fokus på individen, och yrket bestod till största delen av 

kvinnor (Granberg, 2011:22f).  

 

Under efterkrigstiden förändrades samhället markant både ekonomiskt och politiskt. Sverige hade inte 

drabbas lika hårt av 2:a världskriget som övriga Europa. Landets infrastruktur i form av industri, råvaror 

och arbetskraft var intakta. Detta ledde till ett uppsving för främst exportindustrin för Europas 

återuppbyggnad. Ekonomin expanderade och en uppbyggnad av välfärdssamhället tog sin början 

(Ahrne, Roman och Franzén, 2008). Denna period präglades följaktligen av högkonjunktur, 

arbetskraftbrist och teknisk utveckling. Intresset för personalfrågor ökade i organisationerna och yrket 

framhävdes under den här tiden till ett serviceyrke, eftersom personalkonsulten ansågs ge stöd och 

service till arbetsledarna. Det debatterades även om yrket behövde tona ner den sociala funktionen och 

få en större förståelse för företagsledningens problem och affärer. Personalkonsultens ställning kom 

därför att förändras från samhällsengagemang till företagsengagemang i slutet av 1940- talet och i 

början av 1950- talet (Damm och Tengblad, 2000).  

 

Den ”svenska modellen” kom att spela en betydelsefull roll för den fortsatta utvecklingen av 

arbetsmarknaden. Elementen i den ”svenska modellen” bestod delvis av centrala avtalsförhandlingar 

med kollektivavtal som slöts av arbetsmarknadens parter med början år 1938 (”Saltsjöbadsavtalet”). 

Andra delar av modellen var den solidariska lönepolitiken, en aktiv och selektiv arbetsmarknadspolitik, 

strävan efter jämlikhet samt en stram finanspolitik ifrån regeringens håll (Berglund och Schedin, 

2009:23ff). Den ”svenska modellen” gynnade strukturomvandlingen av landets arbetsmarknad till en 

högpresterande exportindustri med låg arbetslöshet och kraftig tillväxt under 1950- och 1960- talet. Den 

offentliga verksamheten expanderade kraftigt bland annat i form av utbyggnad av olika 

utbildningsformer. Välfärdsstatens fortsatta utveckling kom att betyda att industrisamhället så smått 

började ersättas av det post-industriella tjänstesamhället (Berglund och Schedin, 2009:23ff). 

 

Under 1950- och 1960- talet började företagen i större utsträckning rekrytera arbetskraft från andra 

landsdelar av Sverige och övriga världen, samtidigt som kvinnan i större utsträckning behövdes för 

arbete på arbetsmarknaden. Arbetsmarknaden började bli överhettad och allt fler 

arbetsmarknadspolitiska åtgärder sattes in (Ahrne, Roman och Franzén, 2008). Framförallt innebar 
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arbetskraftbristen ett ökat behov av personalkonsultens arbetsuppgifter i och med att personal behövde 

rekryteras och utbildas på ett mer kontrollerat sätt än tidigare. Rekrytering, introduktion och utbildning 

av personal ansvarade inte längre linjecheferna och arbetsledarna för, utan kom att tillhöra den 

nyinrättade personalavdelningen. För att behålla kompetent personal och minska personalomsättningen 

hamnade även de trivselfrämjande aktiviteterna i fokus (Granberg, 2011; Damm och Tengblad, 2000). 

Den goda ekonomin på 1950- och 1960-talet gjorde att långsiktig planering hamnade i fokus i samhället. 

Detta inkluderade även personalavdelningarna som engagerade sig i personal-, utbildnings- och 

budgetplanering samt chefsförsörjningsfrågor. Yrket kom även under den här tiden att byta namn till 

personaladministration och en ny chefsposition, personalchefen, blev allt vanligare på företagen. Chefen 

för personalavdelningen ansvarade bland annat för att samordna arbetet inom rekrytering, 

företagshälsovård, arbetsmiljö, utbildning, arbetsrätt och löneadministration (Damm och Tengblad, 

2000). Under denna period gjorde även fler män inträde i HR-yrket (Granberg, 2011:23)
 9

.  

 

I och med oljekrisen 1972 förändrades läget i Sverige drastiskt och landet fick en ekonomisk 

nedåtgående rörelse (Ahrne, Roman och Franzén, 2008:41). Den politiska situationen på 

arbetsmarknaden förändras när flertalet strejker och konflikter tillkom. Något som tillsammans med den 

ökade arbetslösheten bidrog till att ett flertal lagar inom arbetsmiljön och arbetsrätten trädde i kraft. 

Lagar som MBL, LAS och AML tillkom och förändrade HR- arbetet
10

. Det var från den 

”medbestämmande våg” som svepte i samhället under detta årtionde som Medbestämmandelagen 

(MBL) tillkom, något som även resulterade i att inre effektivitet med måluppfyllelse, planering, 

personaladministration och arbetstillfredsställelse hamnade i fokus. De ekonomiska och tekniska 

aspekterna förenades tillsammans med de mänskliga i organisationerna. Människan betraktades inte 

längre enbart som en resurs, utan som en tillgång (Granberg, 2011). Fram emot 1970- talets slut började 

företagsdemokrati alltmer dominera arbetslivsfrågorna och motsättningarna mellan fackföreningarna 

och företagsledningen växte sig starkare. Debatten inom HR- branschen kom därför att präglas av om 

personalyrket skulle demokratiseras och inta en alltmer medlande roll i företagen eller inte (Granberg, 

2011; Damm och Tengblad, 2000). Det framgick inte vilken ”stol” yrkesutövarna satt på (Modig, 

1989:10). Idag är det dock tydligt, HR-chefen är arbetsgivarens representant, men har både företaget och 

de anställdas bästa i intresse (Granberg, 2011:39). Strävan efter att åstadkomma en ökad 

                                                 
9
 Sedan dess har männen ockuperat främst chefspositionerna inom HR- branschen. Idag har könsfördelningen utjämnats och 

kvinnorna börjar i större utsträckning än männen, inneha chefsbefattningar och ledningspositioner (Lindeberg och Månson, 

2010).  

 
10

 LAS – lagen om anställningsskydd, MBL – medbestämmandelagen och AML – arbetsmiljölagen (Granberg, 2011).  
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demokratisering bidrog endast till att HR- arbetet decentraliserades och att chefer och arbetsledare 

återfick ansvaret för HR- frågor (Damm och Tengblad, 2000)
 11

.  

 

Den första perioden av 1980- talet bestod av en lågkonjunktur, där arbetet med 

arbetsmarknadsåtgärderna försökte stimulera arbetslösheten. Under denna period svepte en 

decentraliseringsvåg över Sverige, vilket gjorde att personalansvaret för bland annat rekrytering och 

personalutveckling tillföll chefer och arbetsledare i större utsträckning (Granberg, 2011; Modig, 1989). 

Rollen för personalvetaren förändrades på grund av detta till att ha en allt mer rådgivande och stödjande 

funktion gentemot företagets chefer och arbetsledare. Den nya rollen bestod av att förmedla service och 

kunskap till andra inom företaget, vilket gjorde personalvetarna till symboler för betydelsen av god 

personlig kontakt. Yrkesutövaren behövde nu vara generalist inom området, istället för specialist 

(Sandberg, 1989). När sedan ekonomin vände och en högkonjunktur trädde i kraft, blev arbetskraften en 

bristvara och satsningar på personalutveckling och företagskultur växte (Ahrne, Roman och Franzén, 

2008; Granberg, 2011). Sverige utvecklades allt mer till ett tjänstesamhälle och under denna utveckling 

skedde även ett skifte i fokus på arbetsmarknaden, från inre effektivitet till yttre effektivitet. Detta 

gjorde att kunden kom i fokus, istället för produktionen av varor och tjänster. Det var den ekonomiska 

nedgången i början av 1980- talet som blev hävstången för detta paradigmskifte. För personalfrågorna 

innebar det nya perspektivet att de hanterades utifrån ett ledningsperspektiv istället för 

medbestämmande som tidigare var i fokus. Ledningsperspektivet präglades av service, 

personalinflytande, decentralisering, internalisering, tekniska förändringar, fokus på kärnverksamheten 

och kund- och marknadstänkande (Granberg, 2011). Debatten om att yrket behövde en större förståelse 

för företagsledningens affärer var fortfarande aktuell. Det ansågs att personalvetaren behövde anpassa 

sig efter ekonomernas och teknikernas språkbruk, för att få en mer betydelsefull roll i företagsledningen 

(Damm och Tengblad, 2000; Granberg, 2011). 

 

Den ”svenska modellen” som funnits på arbetsmarknaden sedan efterkrigstiden började krackelera. 

Försöket att hålla nere arbetslösheten på bekostnad av en hög inflation och ett statligt budgetunderskott 

fick i början av 1990- talet en ordentlig törn (Granberg, 2011:110f). När ekonomin började dala och en 

lågkonjunktur trädde i kraft med hög arbetslöshet, stod åtstramning och nedskärning på personalvetarens 

agenda. Detta innebar en fortsättning av decentraliseringen av arbetet i organisationerna samtidigt som 

användandet av extern kompetens och tidsbegränsade anställningar ökade. HR- branschen utvecklades 

till att bli effektivare och innefatta en mer stödjande och rådgivande funktion i organisationerna. Under 

                                                 
11

 ”Decentralisering innebär att man systematiskt söker efter en lägsta möjliga nivå att förlägga ansvar på inom 

organisationer” (Hasselbladh 200:52).  
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detta decennium minskade de organisatoriska nivåerna inom företagens ledningsgrupper. Detta, 

tillsammans med att andra ledningspositioner som exempelvis kommunikationschefen flyttade fram sina 

positioner, resulterade i att personalchefen togs bort från företagsledningen (Granberg, 2011). I mitten 

av 1990- talet blev ekonomin bättre och organisationerna satsade åter på utveckling, dock var 

arbetslösheten fortfarande hög (Ahrne, Roman och Franzén, 2008). Under denna tidsperiod blev Sverige 

även medlem i EU och globaliseringen började allt mer få effekter på svensk mark (Granberg, 

2011:113f). Detta kom att utöka HR- avdelningarnas arbete med arbetskraft från andra länder, i och med 

att EU har gjort det möjligt för fri rörlighet av arbetskraft. Företagen kan flytta dit arbetskraften är billig 

samtidigt som arbetskraften kan flytta dit företagen finns. Globaliseringen förändrar på så sätt gränserna 

och skapar en större arbetsmarknad som påverkar HR- branschens utveckling och arbete.  Detta är dock 

inget nytt fenomen, utan tendenser till globalisering kan spåras tillbaka till 1800- talet (Ahrne, Roman 

och Franzén, 2008).  

 

När IT- bubblan sprack strax innan sekelskiftet kom omstrukturering och effektivitet återigen att hamna 

i fokus. 2000- talet präglades av en väntan på bättre tider, något som ledde till försiktighet hos 

organisationerna. Högkonjunkturen kom aldrig utan istället gick världsekonomin in i en djup regression 

år 2008. Som en följd av detta varslade organisationerna sin personal och arbetslösheten steg (Granberg, 

2011:110ff). 2000- talet präglades även av en stor sjukskrivningsvåg som medförde ett aktivt arbete för 

Human Resources med rehabilitering och rekrytering (Ahrne, Roman och Franzén, 2008). I och med att 

allt fler organisationer har börjat inse att Human Resources är ett viktigt verktyg i strävan efter 

utveckling och måluppfyllelse, har fler HR- chefer börjat ta plats i företagens ledningsgrupper. HR- 

branschen har således tagit till sig kritiken om att de saknar en förståelse för företagets affärer och 

behovet av ett mer tekniskt och ekonomiskt språkbruk (Damm och Tengblad, 2000; Granberg, 2011). 

Det har även skett en förskjutning av ansvaret inom HR- frågorna. Arbetsledarna och cheferna har fått 

en allt större del av ansvaret. Hur det är fördelat kan dock variera mellan olika arbetsområden, även om 

arbetet oftast sker i samråd mellan HR- avdelningen och arbetsledare. Till exempel innehar de flesta 

HR- avdelningar huvudansvaret för relationen till arbetsgivaren och de fackliga organisationerna, medan 

rekrytering till största del ansvaras av de övriga cheferna i organisationerna (Lindeberg och Månson, 

2010:9ff). Hur HR- arbetet är uppdelat varierar även mellan olika organisationer, framförallt i och med 

att allt fler företag outsourcar delar av personalfunktionen (Granberg, 2011).
12
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 ”Outsourcing innebär att företaget inte självt svarar för aktiviteter och arbetsuppgifter som inte är en del av företagets 

kärnverksamhet. I stället anlitarföretaget någon annan, till exempel ett företag som specialiserat sig på vissa typer av 

verksamhet och som har stora driftfördelar” (Granberg, 2011:62).  
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De senaste två decennierna beskrivs som en period inom Human Resources som har dominerats av 

marknadsrationalism, det vill säga ökat kundfokus och effektivisering (Borglid, Hällstén och Thilander, 

2013). Genom en flexibel arbetsmarknad betraktas organisationerna uppnå effektivitet och det 

ekonomiska läget för både organisationerna och samhället förbättras.  Effektivitet och flexibilitet 

framhävs genom den ökade andelen tidsbegränsade anställningar inom arbetslivet (Granberg, 2011; 

Ahrne, Roman och Franzén, 2008).  Outsourcing blir även allt vanligare för organisationerna att 

använda sig av speciellt i tider med ekonomisk åtstramning. Detta innebär att organisationerna inte 

själva ansvarar för de funktioner som inte är en del av dess kärnverksamhet, utan istället anlitar ett 

konsultföretag som är specialiserade på att utföra arbetet (Granberg, 2011:62). Denna trend i dagens 

samhälle är relativt ny. Först år 1993 blev det lagligt att bedriva privat arbetsförmedling. Sedan dess har 

bemanningsföretagen sakta ökat, något som har fått effekter på HR- branschen (Olofsdotter, 2005:171f). 

Det blir allt vanligare att delar av organisationernas HR- funktion läggs på konsultföretag, som 

exempelvis rekrytering eller löneadministration. Enligt den fackliga föreningen Jusek arbetar var fjärde 

personalvetare som konsult med företagstjänster (Jusek, 2010). Det ökade antalet bemanningsföretag 

kan även betraktas som en effekt av individualismens framsteg i samhället. Företagen behövde inte 

längre ansvara för individens kompetensutveckling och det strategiska HR- arbetet har på så vis minskat 

(Damm och Tengblad, 2000:41ff). 

 

Idag börjar Sveriges ekonomi förbättras från den djupa krisen som inträffade år 2008. Om 

lågkonjunkturen kommer följas av en högkonjunktur eller åter dippa återstår att se (Granberg, 2011:24). 

Även om arbetslösheten har minskat har inte de höga sysselsättningstalen från ”guldåren” uppnåtts 

(Ahrne, Roman och Franzén, 2008:315). HR- branschen kan komma att stå inför stora förändringar 

bland annat av att det blir en brist på arbetskraft i och med 40-talisternas pensionsavgångar (Granberg, 

2011:24).  
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Teoretiska utgångspunkter 

Inom sociologin debatteras det huruvida människan är styrd av samhällets struktur eller om samhället 

konstrueras av människans handlingar. Studien utgår ifrån socialkonstruktivism som beskriver att 

människor inte är helt styrda av strukturer samtidigt som strukturerna däremot sätter ramarna för 

individers handlingar. Den sociala konstruktionen av verkligheten förklarar hur människors handlingar 

och interaktionen med varandra formar verkligheten som den förväntas föreställas (Berger och 

Luckmann, 1998). Det analysverktyg som används i undersökningen beskrivs nedan utifrån begreppen 

mjuk och hård HRM.  

 

I en studie om könsfördelningen är det är viktigt att skilja mellan begreppen kön, könsroller och genus. 

Kön avser de anatomiska och biologiska skillnaderna mellan män och kvinnor. Genus däremot syftar till 

sociala könsroller som lyfter fram psykologiska och kulturella skillnader mellan män och kvinnor. Det 

socialt skapade begreppet genus beskriver med andra ord de sociala roller och identiteter som skiljer 

män och kvinnor åt (Giddens, 2007:370). Eftersom denna studie utgår ifrån socialkonstruktivism som 

delar uppfattningen om socialt konstruerade roller, används därför uttrycket genus som en betydelse för 

socialt skapade könsskillnader. Begreppet kön förekommer också i studien, främst som en benämning 

på den segregering som finns på arbetsmarknaden. Detta för att tidigare studier använder uttrycket 

könsegregering, och inte genussegregering.    

 

Mjukt och hårt HRM perspektiv 

Human Resources Management (HRM) är ett begrepp som myntades av Peter Drucker på 1950-talet i 

USA. Begreppet har sedan dess uppkomst utvecklats och lanserades först i Sverige på 1980-talet. I 

förklaringen av begreppet framstår dels en personalstrategisk inriktning som fokuserar på strategi och 

beskrivs som hård HRM och dels en personalstrategisk inriktning som lyfter fram de anställda som en 

resurs och beskrivs som mjuk HRM. Hård Human Resources Management utgår ifrån decentralisering, 

rationell styrning, kostnadseffektivitet och flexibilitet genom tillfälliga anställningar, marknadsbaserad 

lönesättning och outsourcing. Mjuk Human Resources Management arbetar med att skapa de rätta 

förutsättningarna och värderingarna för att de anställda ska utvecklas, trivas och känna samhörighet. 

Detta synsätt kännetecknas av gemensamma värderingar, en stark företagskultur och att de anställdas 

motivation och arbetstillfredsställelse är grunden för företagets lönsamhet (Tengblad, 2000). Oftast 

brukar en organisation ha inslag av både hård och mjuk HRM, dock kan det variera i omfattning 

beroende på typ av organisation samt beroende på konjunkturen (Granberg, 2011).   
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En internationell studie av Brandl, Mayrhofer och Reichel (2008:67ff) beskriver hur HR- branschen är 

kvinnodominerad och att yrket förknippas med en kvinnlig bild. Trots en förbättring inom yrket finns 

det fortfarande skillnader mellan manliga och kvinnliga yrkesutövare inom bland annat ansvarsområde 

och status. Studien lyfter fram hur HR-yrkets olika funktioner och ansvarsområden är uppdelade mellan 

män och kvinnor. Ett funktionellt ansvarsområde är således ett mått på den horisontella 

könssegregeringen och beskriver till vilken grad HR-utövaren är ansvarig för avdelningens olika 

grundaktiviteter i organisationen. Författarna skiljer mellan de hårda och mjuka funktionerna. De hårda 

arbetsuppgifterna förknippas med manlighet och är exempelvis lön/ekonomi, förmåner, förhandling och 

arbetsrelationer, medan de mjuka funktionerna, som exempelvis rekrytering, utbildning och utveckling 

av medarbetare, är förenade med en kvinnlig bild (Brandl, Mayrhofer och Reichel, 2008). I boken ”Det 

nya personalarbetet” talas det även om hårt och mjukt HR-arbete, där avtal, förhandlingar, lönepolitik, 

arbetsmiljö, statistik och analys samt struktur betraktas som ”hårdvaran” i arbetet (Hammarström, 

1989:30). Granberg (2011) beskriver i boken PAOU att ”de mjuka delarna handlar om utbildning och 

utveckling, motivation, delaktighet och medbestämmande. De hårda delarna handlar om prestationer för 

hur företagets mål ska nås, kostnadskontroll, lönebildning…” (Granberg, 2011:20).  

 

Brandl, Mayrhofer och Reichel, (2006:70) studie visar att kvinnor är starkt överrepresenterade i mjuka 

HR områden, och lyser med sin frånvaro i hårda HR funktioner. Kvinnliga yrkesutövare inom HR-

branschen är benägna att engagera sig i serviceorienterade arbetsuppgifter, medan manliga yrkesutövare 

är mer benägna att anta konfliktrelaterade aktiviteter, som förhandling. Oftast förklaras funktionell 

specialisering av den social konstruerade bilden av manligt och kvinnligt i förhållande till dessa 

områden. Till exempel betraktas specialiseringen i utbildning och utveckling som ett resultat av 

kvinnliga preferenser för uppgifter med sociala krav som exempel, att arbeta med människor (Brandl, 

Mayrhofer och Reichel, 2006:70). Forskarna bedömer att en ökad del av jämställdhetsvärderingar och 

strategisk integrering i HR- arbetet minskar skillnader mellan könens givna roller inom HR-branschen. 

Strategisk integrering beskriver till vilken grad positionens innehavare är involverad i utvecklandet av 

företagets affärsstrategiska planering.  En utbredning av sådana värderingar innebär att könsspecifika 

beteckningar som att kvinnor ska ”ta hand om personalen” avslås och att HR- branschen blir öppnare för 

yrkesutövare oavsett kön (Brandl, Mayrhofer och Reichel, 2008).  
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Socialkonstruktivism 

Socialkonstruktivism introducerades i ett verk av Berger och Luckmann (1998), där de försöker bryta 

ner de traditionella föreställningarna i samhället om fenomens sociala natur. De försöker även analysera 

genom vilka processer de givna sanningarna konstrueras. Enligt socialkonstruktivism är inte 

verkligheten statisk och fast, utan den formas av människors samspel med varandra. Det är genom de 

mellanmänskliga interaktionerna som kollektiva handlingar konstruerar självklara uppfattningar om 

verkligheten som individer sedan tolkar som givna sanningar (Berger och Luckmann, 1998). Den 

sociala verklighetens uppenbarelse skiljer sig dock åt mellan olika kulturer och grupper. En handling 

som exempelvis att skratta kan te sig på olika sätt i olika kulturer, därför betraktas den som en socialt 

konstruerad handling. Det finns många företeelser som uppfattas naturliga, men som är socialt 

konstruerade, som exempelvis sexualitet, kroppspråk och familjemönster (Berger och Luckmann, 1998; 

Wenneberg, 2001). 

 

Wenneberg (2001) beskriver den grundläggande principen i socialkonstruktivism som ”att inte acceptera 

sociala företeelsers ”naturliga”, att de alltid varit sådana, att de inte kan vara annorlunda och att de inte 

skulle vara människan skapade storheter” (Wenneberg, 2001:62). De sociala självklarheterna i samhället 

har uppnått legitimitet genom att aldrig ifrågasättas. Socialkonstruktivism poängterar således att det som 

uppfattas som sunt förnuft och naturligt i samhället inte ska betraktas som givet och oförändligt, utan 

ska undersökas och ifrågasättas (Berger och Luckmann, 1998; Wenneberg, 2001). Vid tillämpning av 

socialkonstruktivism på begreppet kön får de en mer socialt skapad betydelse än en biologisk och 

fysiologisk grundad skillnad. Det biologiska och det sociala könet (genus) är starkt kopplade till 

varandra, eftersom samhället förväntar sig att individens handlingar och beteenden motsvarar hans eller 

hennes biologiska kön. Dessa förväntningar skapas i vardagens rutiner. Det är genom sociala 

mekanismer som exempelvis omsorg av barn som olikheterna mellan män och kvinnor får betydelse. 

Skapandet av kön är någonting som sker utan reflektion från människorna, vilket gör att ”manligt” och 

”kvinnligt” betraktas som någonting naturligt och givet (Wenneberg, 2001; Giddens, 2007). Dessa roller 

har ingen annan betydelse än den givna, därför bör skillnader mellan könen utifrån den vanliga och 

givna föreställningen förändras. Socialkonstruktivism försöker på så sätt avslöja de givna sanningarnas 

natur genom att finna de bakomliggande faktorerna och de sociala mekanismerna. Detta synsätt kan 

benämnas som ett kritiskt perspektiv inom socialkonstruktivism. Uppdelningen av människor i 

kategorier kunde lika gärna ha utgått ifrån någonting annat än kön som exempelvis ögonfärg. Det är 

således bara genom tillfälligheter som genus har skapats (Berger och Luckmann, 1998; Wenneberg, 

2001).  
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För att förstå vardagslivets verklighet, anser Berger och Luckmann (1998:48ff) att man måste förstå och 

kritiskt granska språket, eftersom det skapar en entydig och given koppling mellan ord och dess 

betydelse. Till exempel betyder ordet kvinna, ingenting förrän människan har gett det en innebörd och 

en mening. Språket är på så sätt någonting som människor socialt konstruerar tillsammans och 

definitionen av ord tillkommer i efterhand genom användingen av språket i samhället (Wenneberg, 

2001). Därigenom blir även kunskapen om verkligheten och uppfattningen av samhället socialt 

konstruerad. ”Det är en värld som har sitt ursprung i deras tankar och handlingar, och som vidmaktshålls 

som verklig genom dessa (Berger och Luckmann, 1998:32). Verkligheten är på så sätt beroende av 

människors föreställning och handlingar (Berger och Luckmann, 1998 och Wenneberg, 2001). 

En föränderlig process 

Genom att följa samhällets förväntningar på individens biologiska kön återskapas och vidmakthålls 

skillnader och roller mellan män och kvinnor. Trots detta är det en grundläggande utgångspunkt att 

genom empiriska undersökningar av sociala fenomen kunna visa att de stabila strukturerna och de givna 

föreställningarna är föränderliga. Denna ansats används som en utgångspunkt i socialkonstruktivism och 

syftar till att betrakta socialt skapade bilder av manligt och kvinnligt som föränderliga över tid och rum 

(Wenneberg, 2001, se även Ulfsdotter Eriksson, 2013). En teoretiker som har utgått ifrån detta är R.W. 

Cornell. Hon lyfter fram att eftersom könsskillnaderna är skapade genom människors handlingar har de 

även möjlighet att förändra sina genuspositioner. Relationerna mellan män och kvinnor är alltså 

föränderlig och kan betraktas som ett resultat av en fortlöpande process som är mottaglig för 

ifrågasättande (Cornell, 2009). ”Denna ständigt närvarande möjlighet till förändring gör att det mönster 

som genusrelationerna uppvisar hela tiden kan rivas upp utifrån den handlingsfrihet som människor 

besitter” (Giddens, 2007:376). Samhället anses vara i en genuskris, vilken har skapat förändringar i 

relationerna mellan män och kvinnor. De tre kristendenserna som framhävs är 

institutionaliseringskrisen, sexualitetskrisen och intressekrisen. Dessa har gjort att fokus på mäns 

maktutövningar har neutraliserats och samtidigt gjort det möjligt för kvinnan att få en större roll i 

samhället. Genom rättighetsrörelsers framsteg, lagstiftningar, ekonomisk utveckling och förändringar i 

mönster hos institutioner som exempelvis familjen, har den legitima mansdominansen över kvinnor 

försvagats. Det är således genom människors aktiva handlingar som förändringar sker (Cornell, 2009; 

Giddens, 2007).  
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Metod 

Problemet med problemet 

Det är utifrån problematiken att olika yrken och branscher är könssegregerade som denna studie tar sitt 

avstamp. Studien avgränsas sedan till den kvinnodominerade Human Resources branschen, i syfte att 

studera bakomliggande faktorer till yrkesområdets könsfördelning. Undersökningens forskningsämne 

har uppkomit från både personlig erfarenhet och andra forskares studier. Att ett forskningsproblem 

uppstår från personlig erfarenhet beskriver Boel Berner (2005:34) i texten ”Problemet med problemet” 

är någonting att nyttja i forskningen, eftersom det kan resultera i ett forskningsämne och i att forskaren 

visar engagemang. Författaren för denna uppsats har en personlig koppling till Human Resource 

branschen i och med att hon studerar personalvetarprogrammet. Det var utifrån egna erfarenheter av den 

ojämna könsfördelningen på utbildningen som intresset för HR- branschens könfördelning utvecklades. 

Problemet med könssegregerade yrken och HR- branschens homogenitet har även uppmärksammats av 

forskare, myndigheter och branschen själv (se exempelvis Vänje, 2013; Dahllöv, 2013). Detta 

forskningsområde kan också betraktas som ett samhällsproblem, eftersom en uppdelad arbetsmarknad 

mellan män och kvinnor leder till ett flertal negativa effekter för samhället. Till exempel försämras 

utvecklingen av jämställda arbetsvillkor och löner (Vänje, 2013).
13

 

Precis som statistik och tidigare forskning utgår studien ifrån kategorierna man/kvinna. Man bör ha i 

åtanke att studier av dikotominer (man/kvinna och manligt/kvinnlig) konstrueras i förhållande till 

varandra. Det ena begreppet ska således inte undersökas isolerade från det andra (Elias och Scotson, 

2010). Dikotomin manligt och kvinnligt kan ses som ett otillräckligt analysverktyg, då dessa kategorier 

är så självklara att de inte ifrågasätts (Andersson, 1998:15). ”Det är inte undantagen som är intressanta 

för att förstå kunskapens genuskaraktär, utan den icke ifrågasatta normaliteten” (Berner, 2005:36). Att 

Human Resources yrket är kvinnodominerat kan också betraktas som en icke ifrågasatta norm, eftersom 

varken forskning eller branschen har diskuterat ämnet i någon större utsträckning. Alla individer i 

samhället socialiseras in i uppfattningar om kvinnligt och manligt. Det kan därför vara svårt som 

forskare att helt bortse från sin förförståelse. En medvetenhet om sin egen roll i skapandet av genus är 

därför väsentligt att ha. Att tala om kvinnligt och manligt och hur yrken och beskrivningar kan uppfattas 

utifrån kategorierna, är i sig ett sätt att upprätthålla genusordningen i samhället (Andersson, 1998:15, 

19). Det kan därför vara på sin plats att försöka vara så öppen som möjligt i studien och försöka bortse 

från konstruerade uppfattningar om genusskillnader (Bergström och Boréus, 2005:22, 33).   

                                                 
13

 För fler effekter av den könssegregerade arbetsmarknaden se avsnittet inledning. 
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Öppet förhållningssätt  

Denna undersökning har haft ett öppet förhållningssätt genom hela forskningsprocessen, rört sig mellan 

processens alla delar och anpassat undersökningen efter verklighetens förändringar. På så vis finns en 

mindre risk att missa viktig empiri (Berner, 2005; Wästerfors, 2008). Studien började 

forskningsprocessen med att utgå ifrån statistik om könsfördelningen på utbildningarna och på 

arbetsmarknaden. Statistiken visade dock att såväl sökande, studerande och yrkesutövare var majoritet 

kvinnor (se SCB, 2013 och bilaga). Detta ansågs inte vara tillräckligt, utan istället behövs adekvata 

förklaringar ur textmaterial till varför HR- yrket har en ojämn könsfördelning. Undersökningen 

förändrades dock när ursprungsfenomenet inte längre framställdes på det sätt som var förväntat. Till en 

början utgick undersökningen först från tesen att en textanalys skulle framhäva yrket utifrån en socialt 

konstruerat bild av kvinnligt. Det visade sig dock inte stämma, utan både hårda/manliga och 

mjuka/kvinnliga aspekter lyftes fram i samma utsträckning. Detta räckte på så sätt inte som förklaring av 

kvinnodominansen, utan flera aspekter behövdes undersökas. Förklaringar som annan forskning har 

funnit för den könssegregerade arbetsmarknaden kunde inte heller eller bara delvis appliceras på 

könsfördelningen inom dagens HR- bransch. Studien behövde därför vidga perspektivet.  

 

Layder (1998) beskriver i ”Sociological practice: linking theory and social research” att man behöver 

studera sociala fenomen över tid för att förstå dess företeelse idag. För att förstå hur den ojämna 

könsfördelningen inom dagens Human Resources bransch hade uppkommit krävdes ett historiskt 

tidsperspektiv. Hur HR- branschens könsfördelning ser ut och hur yrket framställs är oförklarligt utan 

hänvisning till branschens utveckling, som i sin tur är sammanbunden med samhällets förändringar. Det 

är således viktigt att man som forskare ser bortom verklighetens ”stillbilder”, eftersom sociala fenomen 

förändras och utvecklas över tid (Layder, 1998). För att öka undersökningens trovärdighet och kvalité 

kan studiens analytiska krav anpassas till det befintliga materialet (Jacobsson, 2008).  Det insamlade 

materialet fick belysa hur dagens HR- bransch ser ut i förhållande till utvecklingen. Att förändra 

uppsatsen på detta sätt och betrakta materialet som ett fall av något annat kan beskrivas som ett 

baklängesarbete. Analysen blir på så sätt bättre genom att forskaren tvingas att bortse från det invanda 

synsättet. Baklängesarbetet innebär också att inläsningen av litteratur görs under och omkring 

insamlingen av materialet (Wästerfors, 2008).  
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Textanalys  

Texter är något som produceras i alla samhällen och genom dess läsning får de effekter för mäniskors 

tankar och handlingar (Bergström och Boréus, 2005). Bergström och Boréus (2005:22) beskriver att 

”vår kunskap grundas av och genom språket”. De anser att språket fungerar som en konstruerande lins, 

som representerar verkligheten. Genom att analysera språket nås kännedom om vad texterna egentligen 

säger och hur de säger det. De speglar på så vis människors omedvetna och medvetna föreställningar 

(Hellspong och Ledin, 1997).  

 

De texter med yrkesbeskrivningar som valts till materialet kan betraktas som brukstexter, alltså texter 

med ett mer praktiskt och informerande ändamål. Brukstexter utgörs av bland annat offentliga 

utredningar, broschyrer, lagar, tidningsartiklar eller läroböcker med flera. Eftersom texter är viktiga 

källor till kunskap är de betydelsefulla att studera. Det är genom dessa som idéer och tankar blir 

tillgängliga för andra (Hellspong och Ledin, 1997). Texterna i materialet används i informationssyfte, 

därför är de en källa till kunskap och kan verka återskapande för hur yrken uppfattas (Hellspong och 

Ledin, 1997). Texter om Human Resources får effekter på hur yrket framställ och uppfattas, som i sin 

tur kan resulterar i en ojämn könsfördelning.   

 

Valet av metod medför alltid en viss syn på det sociala livet, det vill säga en teoretisk utgångspunkt. 

Teorin fungerar följaktligen som en slags tolkningsram som hänger samman med metoden (Lundin, 

2008). Eftersom studien utgår ifrån att studera texter, där språket har en avgörande betydelse föll det 

naturligt att också utgå ifrån socialkonstruktivism. Detta teoretiska synsätt utgår ifrån att språket både 

konstruerar och reproducerar den sociala verkligheten. Det sätt som vi talar har en aktiv roll i skapandet 

av våra identiteter och relationer. För att öka förståelsen av verkligheten beskriver socialkonstruktivism 

att man bör rikta sökarljuset mot olika former av språkligt uttryck (Berger och Luckmann, 1998; 

Lundin, 2008). En kategori eller ett språkligt uttryck som användes i studien för att analysera Human 

Resources utifrån ett genusperspektiv var begreppen mjuk och hård HRM.  

 

 

 

 

 



20 

 

Insamling och analys av empiri 

För att få en tydlig bild av hur dagens bransch framställs och uppfattas utifrån begreppen mjukt och hårt 

har beskrivningar av yrket, branschen, arbetsuppgifter och egenskaper varit i fokus vid insamlandet av 

materialet. Det koncentrerades även på vad en personalvetare gör och är, vilka titlar som finns och vilka 

egenskaper och kvalifikationer som efterfrågas i yrket. Detta framhålls genom att studera hur språket 

används i beskrivningarna. Materialet utgörs av så mångsidiga källor som möjligt, som riktar sig både 

till de inom branschen och till gemene man. Källorna utgörs av alltifrån tidningsartiklar, hemsidor och 

bloggar. De tidningsartiklar som har använts är från både branschtidningar och dagstidningar som 

exempelvis Personal och Ledarskap, Metro och Dagens Nyheter. Några yrkesutövares bloggar granskas 

också tillsammans med olika yrkesforum, och andra hemsidor som vänder sig till personalvetare, som 

exempelvis Personalvetarstuderandes riksförbunds hemsida. Arbetsförmedlingens beskrivning av 

branschen och flera olika utbildningars beskrivningar av yrket valdes ut på grund av att dess mottagare 

främst är blivande yrkesutövare. De fackliga organisationerna som valdes ut till studien representerar 

yrkeskategorin personalvetare på arbetsmarknaden, till exempel Jusek och SACO. De olika texterna 

denna studie använder sig av delar således inte samma ämne, avsändare eller vänder sig till samma 

mottagare. Det som förenar dessa texter är dock att det finns kopplingar och beskrivningar till Human 

Resources, de har ett informativt syfte och är producerade under 2000- talet.  

 

Vid användandet av texter som källor finns det en osäkerhet kring textens trovärdighet som bör 

bedömmas, det vill säga om den information som förmedlas i texten är sanningsenlig (Bergström och 

Boréus, 2005:36f). Till exempel speglar en blogghemsida en individs personliga uppfattning och kan 

därför vara en osäker källa. Källor som högskolor och olika tidningar kan ha ett syfte att sälja 

utbildningar respektive tidningsexemplar, och formulerar sig också därefter. Oavsett om dessa källor 

kan ha ett ändamål med texten och är på så sätt inte helt neutrala, så är det dock en specifik bild som 

framhävs i alla dessa texter. Den bilden får effekter för hur Human Resources yrket uppfattas. Det är 

därför som studien utgår ifrån dessa olika källor.  

 

I textanalyser ingår tolkning som en viktig del i att utvinna en analys från materialet. Texterna får på så 

sätt mening och betydelse. Den här studien fokuserar på att analysera dels texterna i sig och dels hur 

beskrivningarna av yrket kan uppfattas. Det är dock omöjligt att rekonstruera vad författaren velat säga 

och hur mottagaren har uppfattat budskapet. Olika grupper i samhället tolkar texterna utifrån olika 

värderingar och kunskapsramar (Bergström och Boréus, 2005:23ff). Ingen av texterna har haft som syfte 

att framhäva socialt konstruerade uppfattningar om genus och medvetet koppla detta till Human 

Resources yrket, utan detta är en tolkning utifrån tidigare studier om könssegregerade yrken och 
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begreppen mjukt och hårt HRM. Det är framförallt dessa två begrepp som används för att analysera hur 

beskrivningar i det insamlade materialet kan framhäva en socialt konstruerad bild av yrket som manligt 

eller kvinnligt. Denna studie har inte som syfte att generalisera, utan endast att diskutera en problematik 

och dess möjliga bakomliggande faktorer.  

Begränsningar 

”Metodologisk medvetenhet” är ett begrepp som används istället för de mer vanliga kvantitativa 

begreppen reliabilitet och validitet och syftar till att redogöra för studiens metodologiska problem 

(Jacobsson, 2008:105f). En begränsning i denna undersökning är att problemet endast tacklas av ett 

tillvägagångssätt och av få teoretiska utgångspunkter. Att endast studera texter för att få fram hur HR- 

branschen utveckling ser ut idag, kan ses som en begränsning i denna undersökning. Utifrån ramarna för 

uppsatsförfattandet var detta endast möjligt. Det kan även bli problematiskt att ta sig an allt för mycket 

på en och samma gång (Berner 2005). Eftersom samhället inte är avgränsat på något sätt, utan det sker 

ständigt en friktion mellan flertalet olika delar kan denna undersökning således betraktas som en bild av 

könsfördelningen inom Human Resources och som en bild av samhällets och yrkets utveckling. Med 

andra ord kan denna undersökning betraktas som ”det man ser från en viss utsiktspunkt. Om betraktaren 

rör sig förändras landskapet” (Ahrne, Roman och Franzén, 2008:19).  

Ett annat problem är begränsningarna i materialet. HR- yrket är ett relativt okänt yrke, vilket visade sig i 

avsaknaden av information om yrket. Arbetet med insamlingen av materialet gav till handa, att det var 

svårt att finna passande texter, produktiva sökord och statistik över könsfördelningen för längre bak i 

tiden. Oftast diskuterades andra aspekter av HR- arbetet, utan att beskriva yrket eller att benämna 

homogeniteten inom branschen. HR- branschen uppfattades även som relativt sluten, då inloggning 

behövdes till branschens portaler (exempel tidningen Personal och Ledarskap). Dessa hinder har gjort att 

texterna i materialet är relativt få och begränsade.   
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Resultat 

Denna undersökning har utifrån ett flertal olika texter försökt fånga diskursen inom dagens HR- 

bransch. Empirin som samlats in framhäver att HR-yrket beskrivs utifrån främst två relativt motsatta 

bilder, den mjuka och den hårda bilden av Human Resources. Det mjuka har ett fokus på människan, 

medan det hårda i texterna fokuserar på strategi. De flesta texter uttrycker en kluven bild av Human 

Resources och är noga med att poängtera att yrket innehåller flera olika dimensioner, det vill säga både 

mjukt och hårt. I dessa beskrivningar framhävs vikten av att vara strategisk tillsammans med de mer 

känslomässiga delarna av arbetet. ”En modern rekryterare ska gilla människor, men också ha näsa för 

affärer” (Nordström, 2008). 

 

Den hårda bilden i undersökningsmaterialet betonar den företagsledande och strategiska rollen inom 

HR-branschen. De texter som lyfter fram denna bild gör detta oftast i förhållande till den mjuka delen av 

Human Resources. Fokus på det hårda finns i flera olika källor, universitets- och fackförbunds hemsidor 

samt branschtidningar. I de texter som framhäver den mer hårda sidan av yrket förekom även 

diskussioner om hur en personalvetare bör vara och vilka egenskaper som bör lyftas fram i 

yrkesutövandet. I en artikel från tidningen Personal och Ledarskap (HR-Daily, 2011) återfinns en 

intervju med HR-konsulten Scott Comte på Crossroads Human Resources. Han anser att hård empati är 

den bästa egenskapen hos en HR- specialist. Utöver detta framhävs även effektivt problemlösande som 

en viktig aspekt av arbetet. Comte ställer detta i relation till den bild som han anser är vanligast, att 

yrkesutövaren är snäll och trevlig. ”Sluta vara snäll och trevlig. För att vara en riktigt bra HR-specialist 

krävs sådant som hård empati, resultatfokusering och ett affärshuvud…” (HR-Daily, 2011).  

 

Den mjuka bilden av HR- yrket lyfter däremot fram ett arbete där de mellanmänskliga relationerna står i 

fokus. Att ta hand om de anställda, få dem att må bra och trivas, ge service och stöd åt chefer samt skapa 

goda relationer inom företaget är det som framhävs. Detta understryks i citaten från Tidningen Metro 

och utbildningshemsidan Studentum. ”Hur skapas motivation och engagemang på arbetsplatsen? Vad 

krävs för att personalen ska må bra? Det är kärnan i Human Resource Management” (Studentum, u.å. 

(b). Artikeln från Metro förstärkte den mjuka bilden av yrket genom att beskriva det som ett 

omhändertagande arbete (Frenker, 2012). Artikeln hävdar även att detta perspektiv är vad kvinnor 

generellt har i åtanke när de gör sitt karriärval. ”Personalfrågor är en variant av vård- och omsorgsyrket, 

och tänker man i mer karriära termer som kvinna är det ofta man går åt det hållet i näringslivet…” 

(Frenker, 2012). 
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Majoriteten av texterna understryker hur vanligt det är att ha ett allmänt intresse för att arbeta med 

någonting som har med människor att göra. I och med detta lyfts personalyrket fram som ett exempel på 

ett passande yrke. Dessa typer av texter betonar även vilka egenskaper personalvetaren behöver i sin 

yrkesroll (se till exempel HR Daily, 2011; Arbetsförmedlingen, 2012a). De bör exempelvis vara goda 

människokännare, serviceinriktade, kontaktsökande och utåtriktade. Det första citatet från yrkesforumet 

MittYrke exemplifierar detta. Det efterföljande citatet riktar visserligen kritik mot bilden av HR-yrket 

som ett omhändertagande yrke, men genom detta framställs även att denna bild är vanlig hos gemene 

man.  

Eftersom man som personaltjänsteman arbetar med människor är det viktigt att man är utåtriktad 

och har lätt för att ta kontakt med människor. Arbetet kräver även att man är en god problemlösare 

(Mitt Yrke, u.å.). 

 

Elisabeth Rocke, som själv är jurist, anser att det avgörande är att de som eftersträvar 

personalansvar har rätt inställning till arbetet. Att de förstår att de jobbar både för organisationen 

och individen. Det är ok att säga att man vill jobba med personalfrågor. Att däremot säga att man 

vill ta hand om människor är fel inställning (Alsrup, 2002). 

 

Den mjuka bilden av HR- yrket har även diskuterats i relation till branschens utbildningar. I en artikel 

beskrivs hur personalvetarnas riksförbund har resonerat kring kvinnornas roll i utbildningarna och anser 

att de dras till mer mjuka utbildningar och män till mer hårda (Alsrup, 2002). Eftersom de mjuka och 

hårda utbildningarna beskrivs i relation till Personalvetarnas Riksförbund kan man koppla det till 

personalvetarutbildningar. Genom att personalvetarutbildningarna utgörs av flest kvinnliga studenter 

kan den på så sätt betraktas som en mjuk utbildning.  

Beskrivningar av yrket 

Det som förenar de mjuka och hårda bilderna är att de beskrivs i abstrakta och otydliga termer, både på 

officiella hemsidor som Arbetsförmedlingen och bloggar skrivna av yrkesverksamma. Detta framhävdes 

genom främst en uppradning av arbetsområden, men även genom avsaknad av begränsningar och 

förtydligande i beskrivningarna. Den otydliga bilden av yrket framhävs inte bara genom beskrivningar 

av arbetsuppgifter, utan även i beskrivningar av yrkeslivet. Citaten nedan är hämtade från 

Linnéuniversitetet (u.å.) och Örebro Universitet (2013) och visar på hur en otydlig beskrivning 

framställs.  
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Ditt framtida arbete finns inom den växande andel företag och organisationer som jobbar 

långsiktigt och strategiskt med personalledning och personalutveckling. Du kan till exempel 

komma att jobba med kompetensutveckling, rekrytering av personal, ledarutveckling och 

chefsstöd (Linnéuniversitet, u.å.). 

 

Exempel på arbetsuppgifter för en personalvetare är rekrytering, organisations-, ledarskaps- och 

kompetensutveckling, coachning, rehabilitering, personalsocialt arbete, arbetsrättsfrågor, 

personalekonomi, arbetsmiljö- och förhandlingsarbete (Örebro Universitet, 2013). 

 

Det kan dock finnas en orsak till att universiteten formulerar sina utbildningar i mer abstrakta termer för 

att locka fler sökande, något som analysen däremot kommer visa att de får effekter för 

könsfördelningen. En artikel i branschtidningen Personal och Ledarskap, diskuterar vikten av 

utbildningarnas fokus i förhållande till hur branschen utvecklas (Alsrup, 2002). I och med att branschen 

förändras anses det vara viktigt att även utbildningarna följer den utvecklingen. Många nyexaminerade 

personalvetare saknar kunskaper och förmågor speciellt av den hårda karaktären. 

Personalvetarutbildningar betraktas således som mjuka utbildningar som män väljer bort. Artikeln 

framhävde även att utbildningarnas otydlighet bidrar till oklarheten kring yrkets roll och identitet 

(Alsrup, 2002). Akademikerförbundet SSR (2013) skriver på deras hemsida att de dock arbetar med att 

försöka tydliggöra yrkesrollen genom samarbeten med universiteten.  

 

Ett exempel på en mer konkret beskrivning som denna undersökning utgår ifrån finns på Step Stones 

hemsida. Där beskriver de att en personalvetare exempelvis kan arbeta med löner, då ingår det i 

arbetsuppgifterna att ta fram underlag till anställningsavtal och löneförhandlingar. En personalvetare kan 

också behöva representera arbetsgivaren vid olika tillfällen, till exempel vid förhandlingar eller 

rekryteringsmässor (Step Stone, u.å.).   

 

I några texter diskuterades att större delen av allmänheten saknar vetskap om vad yrket innebär och vad 

en yrkesutövare inom HR-branschen konkret arbetar med. Effekterna av de oklara beskrivningarna 

diskuteras främst av yrkesverksamma i artiklar eller bloggar (exempelvis Berntsson, 2013; Ambjörn, 

2013). De lyfter fram att okunskap om yrket ger utrymme för fördomar, som exempelvis att HR-

avdelningen har koll på de anställdas födelsedagar, ser till att de anställda mår bra och tömmer 

diskmaskinen eller inte har någon inverkan på företagets framgång och vinst (Wikander, 2011). 

Oberoende av de otydliga beskrivningarna och okunskapen om yrket framhäver många av texterna 

bilden av Human Resources som ett viktigt yrke som portvakter till arbetsmarknaden (Wide, 2012; 

Dahllöv, 2013; Frenker, 2012; Brigola, 2011). Vikten av arbetet framhävs även i förhållande till att HR-

http://se.linkedin.com/pub/annelie-berntsson/13/752/a66/
http://spannandejobb.se/author/maria-brigola/
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avdelningarna har fått en större roll inom organisationernas företagsledningar, något som har resulterat i 

en positiv löneutveckling (Akademikerförbundet SSR, 2013). ”När varje person ska göra mer och 

tillsättningen av personal blir allt viktigare har hr-jobbet fått en mer central och strategisk roll i 

ledningsgrupperna” (Frenker, 2012). 

 

Hur yrket betraktas och hur personalavdelningen används i organisationerna är ett annat 

diskussionsämne som florerade i det empiriska materialet. Det ansågs vara viktigt att tydliggöra vad 

Human Resources arbetade med för att kunna uppnå sina mål. Dessa texter beskriver även branschens 

utvecklingstrend, där arbetsledarna och de övriga cheferna får ett större personalansvar samtidigt som 

HR- avdelningen agerar rådgivande stödfunktion för företaget. Human Resources börjar även övergå till 

ett mer strategiskt arbete som innefattar en företagsledningsroll (se exempelvis Casserlöv, 2012 eller 

Akademiker förbundet SSR, 2013). 

 

I texterna framhävs även bredden inom yrket och de beskriver det som att Human Resources erbjuder 

”det bästa av två världar” (StepStone, u.å.). Detta framställs genom att beskriva de olika yrkena och 

titlarna inom branschen. Det finns många olika titlar att förhålla sig till som personalchef, rekryterare, 

personaladministratör (se till exempel SACO, u.å.). Det som dock är utmärkande är att en del av dessa 

begrepp inte har direkt koppling till organisationernas HR- avdelning i mer traditionella termer, utan 

yrken inom HR- branschen som arbetsförmedlare och rekryterare återfinns idag oftast i konsultföretag. 

Ett yrke som börjar kopplas loss från själva HR- avdelningen är rekryterare/headhunters på främst 

bemanningsföretag. Detta framhävs främst i de beskrivningar av HR- branschen och möjliga 

arbetsuppgifter/yrkestitlar, då rekryterare beskrivs separat från exempelvis personalchef eller 

personaladministratör (se Arbetsförmedlingen 2012a och 2012b; Step Stone, u.å.). 

Språket inom branschen 

Materialet som har samlats in betonar att det finns en titeldjungel inom HR- branschen med olika namn 

på både yrket och dess utövare. Det är inte bara i beskrivningarna likt citatet nedan som detta 

framhävdes, utan även i sökandet efter materialet. Denna mångfald av begrepp tycks i detta fall skapa en 

osäkerhet inom branschen. Att inte veta vad en personalvetare har för yrkestitel skapar en otydlighet 

inför vad yrkesrollen och arbetsuppgifterna innebär. ”De som arbetar med personalfrågor kan ha många 

olika yrkestitlar. HR-utvecklare, HR-konsult, personalutvecklare, personalsekreterare och 

personaladministratör är yrkestitlar som förekommer” (Arbetsförmedlingen, 2012a). 
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I några texter nämns att användandet av engelska yrkestitlar blir allt vanligare i Sverige. Empirin i denna 

studie betonar att det finns skillnader mellan begreppen personalarbete och Human Resources och att 

dessa tillskrivs olika egenskaper. Exempelvis förknippas personalarbete med administration, rutinarbete 

och regelverk, medan beskrivningarna av begreppet Human Resources är delade. Dels anses Human 

Resources stå för de ”hårda” delarna i arbetet som det strategiska, och dels för de ”mjuka värdena” i 

arbetet, det vill säga kompetensutveckling och ledarskapsutbildning med mera (Stenberg, 2013; 

Casserlöv, 2012). När engelska begrepp används för definiering av yrket bedöms de höja statusen, 

samtidigt som det också kan skapa ännu större otydlighet och osäkerhet kring yrkets roll. En annan 

artikel beskriver hur en organisation förändrade sin personalpolitik (Casserlöv, 2012). Organisationen 

valde att skifta fokus på HR- arbetet, från de mjuka till de hårda aspekterna av arbete. I och med detta 

perspektivskifte för avdelningen ansåg organisationen även att ett namnbyte var nödvändigt, från 

personalarbete till Human Resources. ”De ville byta fokus från det personaladministrativa till det 

strategiska arbetet, gå från att släcka bränder till att driva förändring i sin organisation” (Casserlöv, 

2012).  

Den homogena HR- gruppen 

Undersökningen fokuserade på beskrivningar av yrket, men i detta återfanns även beskrivningar av hur 

den typiska personalvetaren ser ut. Denna bild förstärktes genom de fotografier som kopplades till 

texten.  Den typiska personalvetaren ansågs vara en blond kvinna i medelåldern och ungefär två av tre 

individer på bilderna upprätthöll detta. Detta diskuterades även i en artikel från tidningen ”Personal och 

ledarskap”, som lyfte fram att såväl utbildningarna som branschen är homogen, gällande kön, etnicitet, 

ålder och utseende (Dahllöv, 2013).  

 

Men hur är det med mångfalden inom HR-kåren? Ett besök i en personalvetarklass, på en HR-

konferens eller för den delen en genombläddring av Personal & Ledarskap ger bilden av en 

yrkeskår som består av en övervägande del kvinnor och väldigt få med utländsk bakgrund 

(Dahllöv, 2013).  

 

Artikeln ”Du tappar trovärdighet” skriven av Dahllöv (2013) framhävde konsekvenserna med att HR- 

avdelningen är homogen. Till exempel kan trovärdighet för avdelningen minska, när en homogen grupp 

som Human Resources förespråkar för jämställdhet och mångfald. En alltför homogen bransch kan även 

göra att yrket inte utvecklas genom att nyskapandet och nytänkande hämmas. Diskussionen i artikeln 

fortsätter med att framhäva att när endast en del av befolkningen representeras och innehar makten kan 

det leda till demokratiproblem och stagnation (Dahllöv, 2013).  
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Homogena grupper riskerar att leda till group think. Du får en grupp där alla tänker likadant. Men 

kan det leda till fler problem? HR-specialister har en viktig samhällsroll som portvakter in till 

arbetsmarknaden. Kan det finnas en risk att man rekryterar snävt? (Dahllöv, 2013). 

 

Det tar tid att förändra bilden av Human Resources och dess könsfördelning, men hur långt förändringen 

har kommit råder det delade meningar om (se Dahllöv, 2013). Trots att de flesta är överens om att 

förändringar behövs är det aktiva arbetet svagt. Annica Ericsson som har arbetat som studievägledare på 

PA-programmet vid Uppsala universitet i 11 år beskriver att deras aktiva arbete är näst intill obefintligt 

och att det saknar en medveten policy för mångfaldsarbetet inom utbildningen. Ett försökt med att 

bredda antagningen har de dock gjort genom att införa nya urvalsgrupper. Vidare fortsätter diskussionen 

om att aktiva åtgärder på en högre nivå behövs. ”För att verkligen få till stånd en förändring krävs 

politiska beslut högre upp” (Dahllöv, 2013). 

 

Analys 

Textanalys - de bästa av två världar. 

I yrken som domineras av kvinnor alternativt män lyfts förväntade egenskaper för det dominerande 

könet ofta fram som nödvändiga för arbetet. De yrken som utmärks som de vanligaste kvinnoyrkena 

uppfattas utifrån en omvårdnads- och serviceinriktad karaktär (Ulfsdotter Eriksson, 2006).  Enligt 

socialkonstruktivism är föreställningar om genus någonting som socialt konstrueras i mellanmänskliga 

relationer. Hur individer samspelar och använder språket skapar bilder av ”kvinnligt” och ”manligt” som 

sedan överförs på exempelvis olika yrken. Genus skapas följaktligen när människor försöker handla 

efter samhällets givna föreställningar om manligt och kvinnligt (Berger och Luckmann, 1998; 

Wenneberg, 2001). Empirin som denna undersökning har erhållit genom textanalysen visar att 

beskrivningarna i texterna inte framhäver en bild av HR- yrket som är varken mer ”kvinnlig” eller mer 

”manlig”.  

 

En del i skapandet av genus är att göra skillnad mellan manligt och kvinnligt, vilket i HR- branschen har 

gett uttryck i mjuk och hård Human Resource, där en klassificering av arbetsuppgifter och 

arbetsegenskaper har kopplats till manligt (hårt) och kvinnligt (mjukt). I forskning som gjorts inom HR- 

yrket lyfts den mjuka och hårda bilden fram, som två sidor av samma mynt (Brandl, Mayrhofer och 

Reichel, 2008). Resultatet i denna studie framhäver den mjuka bilden av yrket som uttrycks i kopplingen 

mellan arbetet och människan lika mycket i texterna som den hårda bilden, vilken betonar ett strategiskt 

och ledande arbete. Textanalysen pekar således på att båda dessa bilder existerar i dagens samhälle och 
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oftast i anslutning till varandra. Citatet nedan poängterar hur HR- yrket beskrivs idag, utifrån både den 

mjuka och hårda bilden:  

 

En karriär inom HR erbjuder det bästa av två världar - åtminstone om man frågar svenskarna, som 

tycker att kombinationen av fokus på företagsmål och personalpolitik med gott om mänsklig 

kontakt gör HR till drömbranschen (StepStone, u.å.). 

 

Att beskrivningarna av yrket framhäver två olika bilder kan även kopplas till att det finns flera olika 

roller inom yrket. Borglid, Hällstén och Thilander (2013) beskriver att det bland annat finns en 

strategisk, en konsultativ och en serviceroll inom Human Resources. Dessa olika roller kan komma att 

få en större betydelse för yrkets utveckling i framtiden, beroende på åt vilket håll det förändras. Om 

exempelvis den serviceinriktade rollen inom Human Resources får en större betydelse inom yrket kan 

Human Resources komma framhävas utifrån en mjuk bild av yrket som kopplas till egenskaper som 

socialt uppfattas som kvinnliga. Könsfördelningen inom branschen kan i det fallet ha svårt att utjämnas.   

 

Beskrivningarna av yrket och dess arbetsuppgifter konstruerade följaktligen inte en bild av HR- yrket 

som utifrån samhällets förväntningar skulle kunna uppfattas som ”kvinnlig”. Något som delvis kunde ha 

förklarat kvinnodominansen inom branschen. Inte heller i beskrivningar av egenskaper för yrkesutövare 

inom HR- branschen framställdes den mjuka eller hårda bilden mer än den andra. Således fanns här 

ingen förklaring till den ojämna könsfördelningen inom yrket. Däremot var inte bilden av hur en 

personalvetare ser ut lika neutral. Den typiska personalvetaren ansågs vara en blond kvinna i 

medelåldern. Denna bild förstärktes genom de fotografier som kopplades till texten och framhävde en 

väldigt homogen bild av personalvetaren. Detta diskuterades även i en branschartikel som lyfte fram 

yrket som väldigt homogent, gällande såväl kön och etnicitet som ålder och utseende (se Dahllöv, 2013). 

Textanalys - otydlighet i beskrivningar och brist på kunskap om yrket 

Det mest framträdande i texterna om Human Resources var det abstrakta och otydliga i beskrivningarna. 

Det saknades konkreta beskrivningar av arbetsuppgifter och ofta formulerades diffusa framställningar av 

yrket tillsammans med uppradningar av arbetsområden. I den tidigare forskningen diskuterades huruvida 

yrkesbeskrivningar ser annorlunda ut beroende på om de generellt domineras av män eller kvinnor. 

Löfström (2004:166f) anser att kvinnligt dominerade yrken beskrivs mer otydligt, än de manliga yrkena 

som framställs mer i detalj och med specifika exempel. Citatet nedan understryker HR- yrkets abstrakta 

och otydliga beskrivning.  
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Ditt framtida arbete finns inom den växande andel företag och organisationer som jobbar 

långsiktigt och strategiskt med personalledning och personalutveckling. Du kan till exempel 

komma att jobba med kompetensutveckling, rekrytering av personal, ledarutveckling och 

chefsstöd (Linnéuniversitet, u.å.). 

 

Undersökningen visade att yrket och dess utövare förknippas med flertalet olika namn, exempelvis 

personalkonsult, personaladministration, personaltjänst, Human Resources och Human Resources 

Management. Granberg (2011:91f) beskriver att oklarheten i begrepp som Human Resources har 

påverkat tvetydigheten i yrkesområdets roll och beskrivning. Han anser att personalvetare har svårt med 

yrkesidentiteten, speciellt de specialister som arbetar med de mjuka arbetsuppgifterna. Att det är svårt 

för dessa att hävda sin yrkesidentitet kan bero på att yrket har decentraliserats och allt fler utanför HR- 

avdelningen arbetar med personalfrågor av mjuk karaktär. Han beskriver även att svårigheter med 

identiteten kan bero på att yrket är för ospecifikt. Mångfalden i titlar, begrepp och trender inom yrket 

resulterar i att Human Resources betraktas som oprecis och verklighetsfrämmande, vilket leder till 

yrkets oklara roll och dåliga identitet (Granberg, 2011:91f).  

 

Variationen av begrepp som framhävdes i materialet diskuterades bland annat av fackföreningen Jusek 

(2013). De beskriver skillnaden mellan svenska och engelska begrepp, då engelska klassificeringar 

anses höja yrkets status. Vilket begrepp som framhävs har alltså stor betydelse, något som fler av 

texterna i materialet betonade. Till exempel valde en organisation att förändra namnet på avdelningen 

från personalavdelning till Human Resources i och med att de gick från personaladministration till 

strategiskt arbete (Casserlöv, 2012). Detta pekar på betydelsen av dels ett entydigt begrepp för 

branschen och dels vilka kopplingar som görs till begreppen är viktigt för yrkets utveckling. Exempelvis 

förknippas ordet personal med relationsskapande och människor (Ulfsdotter Eriksson, 2013). Löfström 

(2004:17) beskriver att ett yrkes titel har stor betydelse för dess könsfördelning, eftersom 

mansdominerade yrken tenderar att ha mer specifika yrkestitlar medan kvinnodominerade yrkens titlar 

är mer allmänna. Otydligheten i beskrivningar och mångfalden i begrepp kan på så sätt delvis förklara 

den kvinnodominans som återfinns inom dagens HR- branschen.   

 

Det är främst manligt dominerade yrken som beskrivs i termer av yrkets betydelse i samhället 

(Löfström, 2004). I texterna om det kvinnodominerade yrket Human Resources lyfts det däremot fram 

att yrket har en viktig position i både företagen och på arbetsmarknaden, men trots detta vet få vad HR- 

branschen egentligen gör. Brist på information om yrket, otydliga beskrivningar och en mångfald i 

yrkestitlarna skapar en okunskap om yrket och dess innebörd. Det är i okunskapen som ogrundade 

uppfattningar om HR- yrket återfinns. Exempelvis beskrivs det som ett arbete där man ser till att de 
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anställda mår bra och kommer ihåg deras födelsedagar. Dessa föreställningar kopplas oftast samman 

med det mjuka perspektivet och med socialt konstruerade uppfattningar om ”kvinnligt”, vilket skapar en 

bild av yrket som ett omhändertagande och omvårdande yrke. Socialkonstruktivism beskriver att det är 

sociala mekanismer som omsorg av barn som skapar bilden av könsskillnader som naturlig och given. 

Teorin framhäver även språkets betydelse i konstruktionen av begrepp eller ett fenomens mening och 

förståelse. Ett ord betyder ingenting förrän människan har gett ordet dess innebörd (Berger och 

Luckmann, 1998; Wenneberg, 2001). Textanalysen visar tydligt att hur HR-branschen framställs och 

vilka begrepp som lyfts fram har stor betydelse för konstruktionen av yrkets uppfattning som ett 

”kvinnligt eller manligt yrke”. När till exempel begreppet personal framhävs som förknippas med 

kvinnligt betraktade egenskaper och när beskrivningarna är otydliga och abstrakta, vilket enligt 

forskning bjuder in fler kvinnor än män, tenderar dessa språkliga konstruktioner att få betydelse för 

yrkets könsfördelning. Socialkonstruktivism syftar följaktligen på att språket och dess betydelser är 

någonting som människor tillsammans konstruerar och definierar genom handlingar och språkbruket 

(Berger och Luckmann, 1998; Wenneberg, 2001). 

Status  

Undersökningar om status- och drömyrken visar att HR-chef har stigit i ranking på bara några år. I 

Manpowers undersökning finns HR-chef med som ett drömjobb för både män och kvinnor (Manpower 

Work Life Rapport, 2011 och 2013). När ett yrke får högre status brukar detta leda till att yrkets 

könsfördelning förändras genom en dominans av män, men HR-branschen är än idag fortsatt starkt 

kvinnodominerad trots en högre status (Granberg, 2011). Låg status som en förklaring till dagens 

kvinnodominans inom Human Resources håller därför inte. Det är genom att visa på HR- frågornas 

ekonomiska relevans, det vill säga vad det kostar att inte satsa på de anställda, som yrket har fått en 

högre status i framförallt organisationerna, men även att det idag krävs en 3- årig högskoleexamen för 

att arbeta med Human Resources har höjt yrkets status (Wennerqvist, 1989). Genom en historisk 

tillbakablick på yrkets utveckling och genom en textanalys av dagens HR- bransch visar det sig att yrket 

inte bara har fortsatt att öka i status, utan börjar allt mer förknippas med företagsledning och strategi. 

Detta betraktas som den hårda delen i Human Resources som oftast associeras med manlighet. Frågan är 

således om den ökade statusen av yrket kan leda till en jämnare könsfördelning i framtiden, i och med 

att männen söker sig till högstatusyrken i större utsträckning?    
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Utbildning   

Empirin i denna studie betonar vikten av att utbildningarna förändras på samma sätt som branschen. 

Analysen visar att den hårda och den mjuka delen av Human Resources framhävs lika mycket idag, men 

att utbildningarna anses vara av mjuk karaktär. Många nyexaminerade personalvetare saknar därför 

kunskaper och förmågor av den hårda karaktären (se Alsrup, 2002). 

 

Män väljer inte i samma utsträckning som kvinnor att söka sig till utbildningar inom personalvetenskap, 

även om texterna i materialet framhäver beskrivningarna av yrket utifrån både mjukt/kvinnlig och 

hårt/manlig.
14

 De har istället en tendens att välja utbildningar som genom upprätthållande av 

genusordningen uppfattas som typiskt manliga, till exempel teknik och naturvetenskap (Elvin-Nowak 

och Thomsson, 2003). Detta bland annat på grund av att utbildningar dominerade av det motsatta könet 

uppfattas som avskräckande (Ahrne, Roman och Franzén, 2008:89). Den ojämna fördelningen mellan 

män och kvinnor på arbetsmarknaden börjar långt innan valet av utbildning på högskolenivå, eftersom 

även gymnasieprogrammen har en tydlig könssegregering (Elvin-Nowak och Thomsson, 2003). Genom 

att följa samhällets förväntningar återskapas och upprätthålls socialt skapade skillnader mellan män och 

kvinnor (Giddens, 2007:371ff).  Det finns även andra förklaringar till den ojämna könsfördelningen på 

högskoleutbildningar. Statistik visar att kvinnor i större utsträckning än män väljer att studera på högre 

nivå samtidigt som de har betygen för det (Högskoleverket, 2013). Personalvetarutbildningarna har höga 

antagningspoäng och flest kvinnor söker dessa utbildningar, vilket kan vara en delvis förklaring till 

branschens kvinnodominans. Detta gör att orsaker till den horisontellt könssegregerade arbetsmarknaden 

finns i samhällets strukturer och påverkas redan långt innan valet av yrke. För att förändra den ojämna 

könsfördelningen inom yrken som till exempel Human Resources behövs därför konstruktionen av 

genus förändras.   

 

Historiskt har personalvetarutbildningar inte funnits speciellt länge, utan tidigare fungerade andra 

utbildningar som till exempel socionomutbildningar. Detta har fått betydelse för könsfördelningen inom 

branschen. Under den period som yrket hänvisade till socionomutbildningar förknippades det med 

socialarbete och ett omhändertagande av anställda (Damm och Tengblad, 2000). Detta visar att den 

socialkonstruktivistiska teoretiska utgångspunkten att kvinnans biologiska egenskap att föda barn är en 

bakomliggande social mekanism för den konstruerade bilden av kvinnan som omhändertagande. 

                                                 
14

 Se bilaga för statistik över antagning.  
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Könsfördelningens utveckling inom Human Resources 

Samhällets olika delar är kraftigt beroende av varandra (Ahrne, Roman och Franzén, 2008:19). Detta 

visar sig i undersökningen genom att Human Resource branschens könsfördelning kan relateras till 

vilket av det mjuka och hårda HRM perspektivet som framhävs i yrkets utveckling. Dess begrepp är 

även starkt kopplade till förändringar i samhället, inte minst de ekonomiska. I avsnittet om tidigare 

studier lyfts det fram att yrket till en början dominerandes av kvinnor, i och med att det främst 

förknippades med humanitärt och socialt arbete. Efterkrigstiden som följde innebar högkonjunktur och 

arbetskraftsbrist. Detta ledde till att yrket fortsatte framhäva den mjuka bilden, med fokus på 

rekrytering, utbildning av personal, företagskultur och trivselfrämjande aktiviteter. När yrket sedan i 

slutet av 1960- talet benämndes med namnet personaladministration och företagen skaffade sig 

personalavdelningar med personalchefer som övervakade fler arbetsuppgifter ökade yrkets status. Detta 

gjorde att fler män började göra intåg genom främst den nyinrättade chefspositionen. Män har till största 

del alltid innehaft de mer ledande och maktgivande positionerna i samhället och på arbetsmarknaden. 

Som en följd av det tilldelades även chefspositionen inom Human Resources männen (Wahl, 2003). Det 

är först under 2000- talet som kvinnan har börjat ta över chefspositionerna från männen. Detta kan bero 

på att innan 1980- talet fanns det ingen specifik högskoleutbildning för yrkesutövarna. Sedan dess har 

kvinnodominerade utbildningar som socionom- och personalvetarutbildningar krävts för arbete inom 

HR- branschen.   

 

Granberg (2011) beskriver att HR- yrket har vuxit fram utifrån två olika grenar, den personalsociala som 

domineras av kvinnor i början av 1900- talet och den personaladministrativa som innehöll fler män och 

varade under efterkrigstiden. Under 1970- talet flätades grenarna samman och kvinnan kom att 

dominera (Granberg, 2011:42). Orsaken till detta kan härledas till den decentralisering som tog fart på 

1970- talet i och med den lågkonjunktur som uppstod med hög arbetslöshet. Decentraliseringen har 

fortsatt ända fram tills idag inom HR- branschen. Ansvaret för HR- frågor som bland annat rekrytering, 

lönesättning och personalutveckling tillföll arbetsledare och övriga chefer i organisationerna (Damm 

och Tengblad, 2000). HR- avdelningens arbetsuppgift bestod i större utsträckning av att förmedla 

service och kunskap till andra inom företaget, vilket gjorde HR-arbetarna till symboler för god personlig 

kontakt (Högström, 1989:54). När ett yrke eller en bransch decentraliseras förlorar den både status och 

makt, och kvinnor förskjuts i större utsträckning till dessa lågstatusyrken (Wahl, 2003, och Ulfsdotter 

Eriksson, 2006). Decentraliseringen av HR-yrket tillsammans med att yrket började förknippas med 

service och stöd genom begrepp som personlig kontakt och ”ta hand om personalen”, kan ses som 

möjliga orsaker till varför den ökade andelen män inom HR- yrket plötslig minskade, för att ge plats åt 

den kvinnodominans som återfinns idag. 
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Den ekonomiska svackan under 1980- talet första del var endast en kort period, vilket resulterade i att 

intresset för hård HRM inte hann få fotfäste. HR- yrket fortsatte att decentraliseras och 

personalavdelningen betraktades allt mer som en stödfunktion i företaget (Damm och Tengblad, 2000). 

När sedan ekonomin vände till en högkonjunktur fanns en stor efterfrågan på arbetskraft. 

Personalomsättningen motverkades genom mjuk HRM som var i fokus hos företagen. Med mål och 

visioner skapade organisationerna samhörighet och engagemang så att de anställda trivdes och stannade 

kvar (Damm och Tengblad, 2000). Det paradigmskifte som skedde på arbetsmarknaden kunde också 

förklara det ökade intresset för mjuk HRM. Den yttre effektiviteten med kunden i fokus framhävdes allt 

mer. Mjuk HRM betraktar kunden som ”utgångspunkten för förhållandet mellan arbetsgivare och 

anställd” (Norén, 2000:142). Utvecklingen från ett industri- till ett tjänstesamhälle, där alltfler 

kunskapsföretag förekommer, bidrog även det till upphovet av ett mjukt perspektiv på personalarbetet. 

Mjuk personalledning används i företag med en stor del anställda som är specialister eller 

nyckelpersoner inom organisationen för att kunna behålla dess kompetens. Hård HRM är däremot 

vanligt förekommande i företag med låglönegrupper och där det finns en stor del tillfälligt anställda. 

Detta förekommer i större utsträckning idag för att uppnå flexibilitet (Tengblad, 2000).  

 

När ekonomin återigen började dala i början av 1990-talet och en lågkonjunktur trädde i kraft, ökade 

intresset för det hårdinriktade HR- arbetet, genom effektivisering och tidsbegränsade anställningar 

(Damm och Tengblad, 2000). HR- avdelningen decentraliserades och användandet av extern kompetens 

ökade. Det mjuka perspektivet försvann dock aldrig helt, utan när ekonomin i mitten av årtiondet 

förbättrades, satsade företagen åter på personalen och kunden. Denna period varade däremot inte 

speciellt länge utan i början av 2000- talet sprack IT- bubblan och ekonomin försämrades (Ahrne, 

Roman och Franzén, 2008:35). Åtstramning, kostnadseffektivitet och flexibilitet var åter i fokus. 

Ökningen av tidsbegränsade anställningar, bemanningsföretag och outsourcing är ett tydligt tecken på 

hård HRM (Tengblad, 2000).   

 

Det kan ses som en överlevnadsstrategi att yrket anpassade sig efter samhällets förändringar. Under 

1900-talet har yrket utvecklats från humanism och socialarbete till företags- och strategisk ledning, dock 

visar analysen av materialet att en del av den mjuka bilden fortfarande lever kvar i och med yrkets 

kvinnodominans. Det är först de senaste åren som yrket har fått en mer strategisk och hård karaktär. 

Yrket har på så sätt försökt komma bort från dess mjuka, omvårdande och kvinnligt förknippande 

aspekter. För att istället få en mer betydelsefull roll i företagsledningen och dess strategiska arbete 

(Damm och Tengblad, 2000). Detta visar att den diskussion som varit sedan 1960- talet om att 
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branschen saknade kunskap om organisationens affärer och ett mer ekonomiskt och tekniskt språkbruk, 

har gett effekter. Ulfsdotter Eriksson (2013) anser däremot att det gamla synsättet på personalarbetet 

som ett socialarbete med människovärdet i fokus kan komma att förstärkas i en ny era som är på 

framfart. Det finns även andra tendenser på utveckling. I och med den decentralisering som har skett 

inom branschen och ökningen av framförallt outsourcing och bemanningsföretag i samhället, skulle man 

kunna visa på att en ny utveckling inom HR-branschen är på ingång. Fler organisationer decentraliserar 

sina avdelningar och outsourcar HR- funktioner som exempelvis rekrytering och löneadministration. 

Detta kan resultera i att arbetsuppgifter bryter sig loss från den traditionella HR- avdelningen och 

branschen blir på så vis allt mer uppdelad i flera mindre branscher/yrken. Detta är en utveckling som 

kan komma att förändras över en väldigt lång tid, men som dock kan få effekter för könsfördelningen i 

och med att vissa arbetsuppgifter förknippas med ett specifikt kön (se Brandl, Mayrhofer och Reichel, 

2008).   

 

Diskussion  

Vad beror det på att kvinnor och män hamnar i olika arbeten? I analysen lyfts flera möjliga förklaringar 

fram som andra forskare och teoretiker tidigare har använt sig av för att förklara den könssegregerade 

arbetsmarknaden. Utbildning, karriärvägar, lön, inflytande och status är bara några aspekter som har 

betydelse för könsfördelningen inom yrken (Wahl, 2003; Ulfsdotter Eriksson, 2006). Dessa har sedan 

applicerats på dagens HR- bransch för att kunna redogöra för kvinnodominansen inom yrket. I dagens 

HR-bransch finns det tydliga karriärvägar och yrket har fått en allt högre status. Det finns en stark 

löneutveckling inom HR- branschen och i och med att Human Resources anses ha en viktig samhällsroll 

som gatekeeper in till arbetsmarknaden har de stort inflytande (Jusek, 2010). Allt fler personalchefer 

återfinns inom företagsledningen, vilket kan signalera på en större makt för HR- avdelningen i 

organisationerna. Dessa förklaringar brukar beskrivas som orsaker till mansdominans inom ett yrke. 

HR- branschen är däremot starkt kvinnodominerat. Könssegregering på arbetsmarknaden kan också 

förklaras av rekrytering, genom att individer oftast väljer den som är lik en själv, något som skapar 

homogena grupper (Vänje, 2013). Eftersom personalvetarutbildningarna också är starkt 

kvinnodominerade finns det idag i stort sett endast kvinnor att välja mellan, därför förklarar inte heller 

homogen rekrytering HR- branschens kvinnodominans. Förklaringen till varför HR- branschen till 

största del utgörs av kvinnor kan istället vara texternas abstrakta och otydliga beskrivningar tillsammans 

med tvetydigheten och mångfalden i yrkestitlarna. Löfström (2004:17, 166ff) beskriver att män har en 

tendens att välja bort yrken som är abstrakta och otydliga i sina beskrivningar och som inte har specifika 

yrkestitlar. 
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Utvecklingen inom Human Resources kan också delvis förklara branschens könsfördelning. Det mjuka 

och hårda perspektivet har genom Human Resource branschens utveckling avlöst varandra beroende på 

svängningar i konjunkturen och förändringar på arbetsmarknaden. Det är främst i tider om ekonomisk 

nedgång som det hårda perspektivet på Human Resources framhävs, genom att åtstramning, 

kostnadseffektivitet, flexibilitet, tidsbegränsade anställningar och rationell styrning hamnar i fokus hos 

företagen. I tider med bra ekonomi och arbetskraftsbrist måste företagen arbeta med trivselfrämjande 

aktiviteter, företagskultur och mål för att de anställda ska stanna kvar, något som beskrivs som den mer 

mjuka karaktären av personalarbetet (Granberg, 2011). De arbetsuppgifter och egenskaper som lyfts 

fram under respektive perspektiv har även i tidigare forskning sammanfogats med ett specifikt kön, det 

mjuka med kvinnor och det hårda med män (Brandl, Mayrhofer och Reichel, 2008). Idag framhävs den 

mjuka och hårda bilden av HR- yrket i samma utsträckning, fastän yrket är fortsatt kvinnodominerat. 

Frågan är hur det i fortsättningen kommer att förändras?  

Förändring 

Undersökningen visar på att en förändring av könsfördelningen kan komma att ske i det långa 

perspektivet. Yrket har förändrats markant bara de senaste årtiondena gällande status och inflytande, 

något som kan göra att fler män söker sig till yrket. Både tidigare studier om den horisontella 

könssegregeringens och HR- branschens utveckling framhäver att en ökad status för yrket leder till ett 

inträde av fler män. Analysen visar att det mjuka och hårda perspektivet lyfts fram lika mycket, men att 

yrket genom förändringar av framförallt språkbruket försökt komma bort från dess mjuka och 

omvårdande karaktär för att inta en allt mer strategisk och företagsledande position. Utifrån detta 

resonemang bör HR- branschen som den ser ut idag få ett ökat antal män. Dock visar statistiken och 

forskningen på att personalvetarutbildningarna är fortsatt kvinnodominerade, vilket gör att yrket på 

arbetsmarknaden i det korta perspektivet kommer att fortsätta att domineras av kvinnor.  

 

Det tar lång tid att förändra socialt konstruerade föreställningar om manligt och kvinnligt. Även om 

yrken beskrivs i termer som uppfattas som både manligt (hårt) och kvinnligt (mjuk) så tar det tid att 

förändra föreställningarna om yrket och dess könsfördelning. Inte minst inom Human Resources 

branschen. När ekonomin har dalat under en kort period och det hårda HRM perspektivet framhävdes 

hann det däremot inte påverka könsfördelningen i någon större utsträckning. Det finns således en tröghet 

i förändringar av genusordningen i och med att den reproduceras och återskapas i nya former. Okunskap 

och brist på information om yrket gör att felaktiga föreställningar om yrkets innebörd florerar. För att 

förändra detta behövs tydligare information och mer kunskap om yrket. En ökad del av 

jämställdhetsvärderingar och strategisk integrering (det vill säga utvecklandet av företagets 
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affärsstrategiska planering) i HR- arbetet innebär att könsspecifika beteckningar som att kvinnor ska ”ta 

hand om personalen” avslås och att HR- branschen blir öppnare för yrkesutövare oavsett kön (Brandl, 

Mayrhofer och Reichel, 2008). Det är även arbetet med utbildningarna som behöver förbättras i och med 

att könssegregeringen på arbetsmarknaden skapas redan vid valet av gymnasieutbildning. Om 

mångfalden börjar på utbildningarna kommer den sedan att följa med in i arbetsmarknaden (Vänje, 

2013). Det är således genom individers och gruppers handlingar som genusordningen har förändrats och 

kan fortsätta förändras, vilket gör att orättvisor och skillnader mellan könen minimeras (Giddens, 2007).  

Trots att utbildningarna inom personalvetenskap framhäver en relativt genusneutral bild arbetar de inte 

aktivt med att öka mångfalden inom programmet (Dahllöv, 2013). För att skapa en jämnare fördelning 

av män och kvinnor både inom arbetsmarknaden och inom Human Resource branschen behövs ett aktivt 

arbete för att motverka social konstruerade föreställningar om manligt och kvinnlig, men även fler 

studier som undersöker den ojämna könsfördelningens bakomliggande faktorer och styrande normer.  
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Bilaga – Statistik för personalvetarprogrammet 

Här visas statistik för personalvetarprogrammen från Universitets- och Högskolerådet, eftersom det inte 

går att spara en webbadress till statistiken eller på annat sätt redovisa den. Detta är endast de 

utbildningsprogram som heter ”personalvetarprogrammet”. Vid andra universitet finns motsvarande 

utbildningar med andra namn, som till exempel ”Kandidatprogrammet Personal, arbete och 

organisation” på Stockholms Universitet. Statistiken för höstterminen 2013 visas nedan för att den är 

mest aktuell, dock ser det likadant ut tidigare år.  

 

Universitets- och högskolerådet. Sök i Universitets- och högskolerådets antagningsstatistik. 

http://statistik.uhr.se/ (Hämtat 2013-11-29) 
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Urval 1 - Antal kvinnor/män 

 

 

 

Urval 1 - Antagningspoäng 

Personalvetarprogrammet Höst terminen 2013
Univ/högskola Inriktning Urvalsgrupp AntagningspoängAntagna Reserver

Göteborgs universitet BI   20.70     35 1170

Göteborgs universitet BII  20.57     4 271

Göteborgs universitet HP   1.30      29 761

Örebro universitet BI   19.70     32 1097

Örebro universitet BII  19.35     4 242

Örebro universitet HP   1.10      23 623

Södertörns högskola Inr. psykologi BI   20.30     13 1155

Södertörns högskola Inr. psykologi BII  19.32     2 300

Södertörns högskola Inr. psykologi HP   1.40      7 613

Södertörns högskola Inr. sociologi BI   19.78     19 968

Södertörns högskola Inr. sociologi BII  19.31     3 258

Södertörns högskola Inr. sociologi HP   1.20      11 513

Umeå universitet BI   18.40     29 86

Umeå universitet BII  18.20     7 45

Umeå universitet HP   0.90      24 60  

 

BI = Gymnasiebetyg utan komplettering (Urvalsgrunden Betyg) 

BII = Gymnasiebetyg med komplettering (Urvalsgrunden Betyg) 

HP = Resultat från högskoleprov (Urvalsgrunden Högskoleprov) 


