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ABSTRACT 
 
Personnel administration has existed for all times, and those who work with personnel issues 
are called personnel administrators. A personnel administrator’s work tasks vary depending 
on the size of the company, activity and organisation. However it is difficult to know what a 
personnel administrator actually does. 
 
The purpose with this research is to find out how a personnel administrator daily work looks 
like and to examine if a personnel administrator’s everyday work is stickler for details. To 
find out the answer to the purpose the qualitative method’s participation observation was 
conducted for two days and that was followed by one interview. In this essay I have 
accounted for the result without regarding the theory in order for the reader to get an overall 
understanding of how a personnel administrator’s daily work may look like.  
 
During the examination I found that the personnel administrators’ tasks’ among other things is 
about procuring foundation for strategic programs and policy programs, interpreting 
agreements, questions regarding wages, wages survey, economy and helping other employees 
concerning questions within the field of a personnel administration. Furthermore the 
examination showed that the informant has a personal method as a support for the daily work, 
that is, yellow post it’s, background music, no rushing, be sensitive and “treat all equal”. 
Other important means of support in the daily work are the computer, law’s, agreements, 
literature, and network meetings. Regarding stickler for details the examination showed that 
the informant has a Human Resource Management perspective which she works according to, 
but basically it is the demand for the law that governs the daily work, in other words, the 
method of a personnel administrator’s daily work is not always stickler for details, but the 
work tasks’ in themselves are sticklers of details.    
 
 



ABSTRAKT 
 
Personaladministration har funnits i alla tider och de som arbetar med personalfrågor kallas 
för personaladministratörer. En personaladministratörs arbetsuppgifter är varierande beroende 
på bland annat storleken på företaget, verksamhet och organisation. Dock är det svårt att veta 
vad en personaladministratör egentligen gör. 
 
Syftet med forskningen är att ta reda på hur en personaladministratörs vardagliga arbete ser ut 
samt att undersöka om en personaladministratörs vardagliga arbete handlar om paragrafrytteri. 
För att får svar på syftet genomfördes den kvalitativa forskningsmetodens deltagande 
observation och intervju. I två dagar observerade jag en personaladministratörs vardagliga 
arbete och därefter genomförde jag intervjun. I denna uppsats har jag redovisat resultatet så 
teorilöst som möjligt för att läsaren skall få en helhetsförståelse av hur en 
personaladministratörs vardagliga arbete kan se ut. 
 
I undersökningen fann jag att personaladministratörens arbetsuppgifter är bland annat att ta 
fram underlag för strategiska program och policyprogram, avtalstolkning, lönefrågor, 
lönekartläggning, ekonomi samt hjälpa övriga anställda i olika frågor inom det 
personaladministrativa området. Vidare visade undersökningen att informanten har en egen 
metod som stöd i det vardagliga arbetet, det vill säga gula post it´s, bakgrundsmusik, inte 
hetsa, vara lyhörd och ”behandla alla lika”. Andra viktiga stöd i det vardagliga arbetet är 
datorn, lagar, avtal, litteratur och nätverksträffar. Angående paragrafrytteri, visade 
undersökningen att informanten har ett Human Resource Management perspektiv vilken hon 
arbetar efter men i grunden är det lagkraven som styr det vardagliga arbetet, med andra ord så 
är metoden i personaladministratörens vardagliga arbete inte alltid paragrafrytteri, men 
arbetsuppgifterna i sig är paragrafrytteri. 
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1. Inledning 
 

Ämnesvalet för denna uppsats baseras på mitt intresse om personaladministration. 

Personaladministration har funnits i alla tider och de som arbetar med personalfrågor kallas 

idag för personaladministratörer. Dock kan arbetsuppgifterna variera för olika 

personaladministratörer. Vilka arbetsuppgifter en personaladministratör har är beroende av 

bland annat storleken på företaget, verksamhet och organisation.1  

 

I en platsannons där de söker en personaladministratör beskrivs dennes arbetsuppgifter som 

”..varierande men inriktade mot personalarbetet. Du kommer framförallt att fungera som stöd 

för arbetsledare och chefer inom lager- och avtalstolkning, rekryteringsarbete, arbetsmiljö- 

och rehabiliteringsfrågor, lön- och förhandlingsfrågor, organisationsförändringar, 

utvecklingsarbeten samt i övriga personalärenden.”2  I en annan platsannons läser jag: ”följa 

upp verkställigheten av fattade beslut, handlägga ärenden rörande ledigheter och 

rehabilitering samt medverka i rekryterings- och övertalighetsärenden.”3  Emellertid ger inte 

dessa platsannonser mig ingen förståelse över hur personaladministratörens vardagliga arbete 

ser ut eller vad en personaladministratör egentligen gör. 

 

Jag har aldrig arbetat som personaladministratör, men jag har en teoretisk bakgrund med 

kunskaper inom exempelvis arbetsrätt, rehabilitering, organisation, arbetsmiljö och olika 

samhällsteorier. Min tanke är att när jag börjar arbeta som personaladministratör kommer jag 

vara en paragrafryttare som följer varje policy i personalhandboken, fingranskar lagar och 

avtal. Jag kommer att ta stöd från teorier och anteckningar från föreläsningar, för jag tror att 

personaladministratörens vardagliga arbete handlar mestadels om att tolka olika lagar och 

avtal. 

 

Idén till syftet i denna uppsats myntades från början av min handledare, vilket jag genast 

tyckte skulle vara intressant att undersöka. Detta eftersom jag själv hoppas på att få arbeta 

med liknande arbetsuppgifter efter min examination har jag ett personligt intresse att skriva 

om detta. Samtidigt tror jag att många studerande inom det arbetsvetenskapliga området också 

skulle vara intresserade av ämnet. 
                                                 
1 Granberg  (1998) 
2 http://platsbanken.ams.se/text/42/050509,120130,120905,11,1444551142.shtml 
3 http://platsbanken.ams.se/text/28/050510,120130,230904,11,0326551628.shtml 
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1.1 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med uppsatsen är att ta reda på hur en personaladministratörs vardagliga arbete ser ut 

samt att undersöka om en personaladministratörs vardagliga arbete handlar om paragrafrytteri. 

 

Syftet har lett till följande frågeställningar: 

• Vilka vardagliga arbetsuppgifter har personaladministratören? 

• Vilken metod använder sig personaladministratören av i det vardagliga arbetet? 

• Är en personaladministratörs arbete paragrafrytteri? 

 

1.2 Definition 
 

Paragrafrytteri: Att slå upp i lagböcker, fingranska avtal och policys samt se till att dessa följs 

upp.4  

Paragrafryttare: ”tolkar paragrafer alltför bokstavligt.”5

 

1.3 Avgränsning 
 

Undersökningen kommer inte ha någon könsaspekt. Det vill säga, jag kommer inte att ta 

hänsyn till om personaladministratören är man eller kvinna. 

 

1.4 Disposition 
 

Första kapitlet i uppsatsen är inledning där jag beskriver varför jag har valt detta 

ämnesområde, syfte och frågeställning, definition och avgränsning. I kapitel två framgår 

vilken metod jag har valt och varför jag har valt denna metod, samt förfarandet av metoden. 

Kapitel tre är teoriavsnittet vilken behandlar det personaladministrativa arbetsområdet idag 

samt personalarbetets och Human Resource Managements framväxt. I kapitel fyra återger jag 

en sammanfattande teorilös resultat av observationerna och intervjun. Kapitel fem är en 

                                                 
4 Min egen definition av paragrafrytteri 
5 Svenska Akademiens ordlista över svenska språket (1987) s. 408 
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analys av observationerna och intervjun. I kapitel sex ger jag en reflekterande 

sammanfattande diskussion kring syfte och frågeställningarna. 
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2. Metod 
 

2.1 Val av metod 
 

För att få svar på syftet och mina frågeställningar valde jag en kvalitativ metod. Enligt Miles 

& Huberman (1994) kan man i kvalitativ data se ett kronologiskt flyt, det vill säga se vilken 

händelse som leder till vilken konsekvens och därigenom få förklaringar till 

problemställningar. I mitt fall vill jag få en helhetsförståelse över personaladministratörens 

vardagliga arbete. Därför är den kvalitativa metoden lämplig för min undersökning. Vidare 

menar Miles & Huberman att kvalitativ data är rik på beskrivningar och förklaringar samt att 

ord är ett starkt fenomen vilken som är mycket mer betydelsefullt och övertygande för en 

läsare än i den kvantitativa metodens sidor fulla med siffror. 

 

Inom den kvalitativa forskningsmetoden valde jag att använda mig av både deltagande 

observation och intervju. Deltagande observation innebär att forskaren är ute på fältet och 

iakttar hur människor beter sig i den sociala miljön. På detta sätt kan forskaren få en bättre 

förståelse över det studerade objektets agerande.6  Denna metod är lämplig om det exempelvis 

inte finns någon tidigare forskning om det studerade fenomenet.7 Vad gäller min 

undersökning finns det personaladministrativa teorier, men jag kunde inte hitta tidigare 

forskning om hur en personaladministratörs vardagliga arbete kan se ut. Därför anser jag 

deltagande observation vara intressant för denna uppsats syfte. 

 

Vid observation kan forskaren inte registrera allt denne ser och hör, eftersom det mänskliga 

sinnesintrycket är selektiv. Likaså lägger olika människor olika saker på minnet.8  Validiteten 

ökas genom så kallad datatriangulering, det vill säga att forskaren använder sig av flera 

datakällor, exempelvis observation och intervju.9 Därför valde jag även att göra en intervju 

för att genom intervju bekräfta observerad information samt få information om sådant som jag 

inte observerade under observationerna. Dessutom ville jag få svar på frågetecken vilka 

uppstår under observationerna. Syftet med en kvalitativ intervju är att genom intervjun få en 

                                                 
6 May (2001) 
7 Henriksson, M. Månsson, S-A (1996) 
8 Carlsson (1990) 
9 Svensson, P-G (1996) 
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förståelse ur den intervjuades perspektiv.10  Samtidigt är intervjun ett sätt att utröna en 

egenskap hos någon.11  I min undersökning vill jag veta vilka arbetsuppgifter informanten har 

samt vilken metod denne använder sig av. All denna information kan jag inte genom 

observation samla in under den korta tidsramen jag har för denna uppsats. Därför anser jag att 

en intervju som komplement till observationerna är lämplig. 

 

2.2 Urval och urvalskriterier 
 

Eftersom syftet med uppsatsen är att beskriva en personaladministratörs vardagliga arbete är 

kriteriet för val av informant att denne arbetar som personaladministratör. Jag blev 

rekommenderad av en personalspecialist, som arbetar i en stor kommun att välja en informant 

som arbetar i en liten kommun. Detta på grund av att i små kommuner arbetar oftast 

personaladministratörerna ensam, vilket innebär att dessa arbetar med alla arbetsuppgifter 

vilka förekommer inom det personaladministrativa området. Eftersom jag ville i min 

undersökning få en helhetsförståelse för det personaladministrativa arbetet, valde jag en 

personaladministratör som arbetar i en liten kommun. Via Internet tittade jag på olika 

småkommuners hemsidor och valde en liten kommun som har endast en 

personaladministratör anställd. Jag ringde upp personaladministratören som ansåg att mitt 

syfte med uppsatsen var intressant och gav sitt samtycke till att vara informant. 

 

2.3 Insamlande av data 
 

Efter valet av informant började jag samla in data. Enligt Starrin och Renck (1996) är det 

viktigt att innan en kvalitativ intervju anskaffa sig förkunskaper inom det ämne som skall 

studeras. Eftersom jag inte hade några som helst förkunskaper om hur en 

personaladministratörs vardagliga arbete såg ut, insåg jag att endast teoretiska kunskaper samt 

en litteraturstudie inte var tillräckligt för att genomföra en kvalitativ intervju. Därför valde jag 

att genomföra observationerna först och sedan intervjun. Samtidigt ansåg jag som jag tidigare 

nämnt att intervjun skulle vara ett bra komplement till observationerna. 

 

                                                 
10 Kvale (1997) 
11 Starrin, B. Renck, B (1996) 
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2.3.1 Litteraturstudie 
 

Jag började med att läsa in relevant litteratur till ämnet personaladministration. I valet av 

litteratur ansåg jag lämpligt att läsa om personaladministrationens framväxt samt perspektivet 

Human Resource Management (HRM). HRM perspektivet valde jag eftersom det är ett 

etablerat begrepp i Sverige.12  

 

 

2.3.2. Observation 
 

Efter läsandet av litteratur genomförde jag observationerna. Det finns i princip inga formella 

regler om hur man skall gå till väga i en deltagande observation, utan användningen och 

resultatet är beroende av forskarens känslighet, tålamod och kreativitet, man brukat tala om 

”fri hållning” i diskussionerna om metoden.  Vilken strategi forskaren väljer är beroende vad 

som skall studeras.13 Jag valde att vara öppen vad gäller min närvaro och syfte, det vill säga 

informanten var medveten om att vara iakttagen samt varför denne blev iakttagen. Detta på 

grund av mina etiska överväganden14 samt att kontorsrummet där observationen ägde rum 

fanns ingen möjlighet till att vara dold. I deltagande observation kan forskaren välja vilken 

deltagarroll denne vill inta. Jag antog rollen som observatören som deltagare. I denna roll gör 

forskaren några enstaka besök hos informanten.15 I mitt fall handlade det om två besök. 

 

Jag genomförde observationerna i två dagar med tio dagars mellanrum. Båda dagarna började 

observationerna klockan 09.00 och avslutades första dagen klockan 16.05 och andra dagen 

klockan 15.00. Vid båda dagarna satt jag på andra sidan av kontorsbordet snett framför 

informanten. Jag satt tyst och iakttog hela tiden. Ibland kommenterade informanten vad hon 

gjorde och varför, men vi förde inga längre samtal än så.  Under hela observationstiden förde 

jag löpande anteckningar utan något speciell observationsschema. Jag antecknade nästan 

oavbrutet allt som skedde framför mig.  

 

                                                 
12 Bergström, O. Sandoff, M (2000) 
13 Henriksson, B. Månsson, S-A (1996) 
14 se under rubrik etiska ställningstaganden 
15 May (2001) 
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2.3.3 Intervju 
 

Intervjun genomfördes när den andra observationsdagen var slut. Orsaken till att jag valde 

göra intervjun samma dag som den sista observationsdagen var att restiden till informantens 

arbetsplats tog timmar att köra bil. Dessutom var informanten fullbokad tiden framöver. Dock 

ser jag positivt till att intervjun skedde samma dag som sista observationsdagen, eftersom 

efter att tillbringat dagen i samma rum var stämningen avslappnad, vilket jag tror bidrog till 

minskad nervositet inför en intervju både för mig och informanten. För att lättare kunna återge 

vad informanten sagt under intervjun, spelade jag in hela intervjun på bandspelare, vilket 

informanten gav sitt samtycke till. Jag använde mig av en halvstrukturerad intervjuguide,16  

det vill säga en intervjuguide med förslag på frågor.17 Fördelen med detta anser jag är att jag 

fick möjligheten att ställa följdfrågor. Intervjun varade i cirka 40 minuter. 

 

 

2.4 Databearbetningen 
 

Miles & Huberman (1994) beskriver tre steg av analys av kvalitativ data: 

1. Data reduction 

2. Data display 

3. Conclusion drawing and verification 

 

I data reduction arbetar forskaren med texter. Anteckningarna från observationerna skrev jag 

ner i berättande form. Jag sammanfattade vad som hände löpande varje timme i 

personaladministratörens vardagliga arbete. Detta för att jag vill lämna det öppet för att 

läsaren skall se helheten hur arbetsdagarna kan se ut.  Intervjun skrev jag ner i textform och 

delade in den i teman efter arbetsuppgifter och arbetsmetod. Redovisningen av 

observationerna och intervjun är teorilös för att läsaren skall få en helhetsbild av 

personaladministratörens vardag i arbetet. Emellertid vid skrivandes gång är jag färgad av 

HRM perspektivet, eftersom jag har HRM som teori i litteraturstudien. 

 

I data display arbetar man med texten vilken man har utarbetat fram i data reductionen. I 

analysdelen kopplade jag ihop teori med empirin för att tydligare se olika teman. 
                                                 
16 se bilaga 1 
17 Kvale (1997) 
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I conclusion drawing and verifikation fasen ser forskaren mönster i de teman och på så sätt får 

fram sina slutsatser. Teman jag fick fram i analysdelen, blev en grund för den 

sammanfattande diskussionen. Vilket även är slutsatserna för undersökningen. 

 

Som det framgår i figur 1, återkommer man till dessa faser kontinuerligt. Det är alltså inte tre 

fristående faser, utan en kontinuerlig tankeprocess. Jag hittade nya teman kontinuerligt i 

texten och således krävdes en kontinuerlig tankeprocess.  
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2.5 Reliabilitet och validitet 
 

Reliabilitet mäter om det finns något ”konstant objekt”. Exempelvis beroende på vilket 

sinnesstillstånd informanten befinner sig kan påverka informantens svar på frågor.18 Således 

skall ”reliabiliteten bedömas utifrån den situation som råder vid intervjutillfället.”19 Validitet 

handlar om man har mätt det som skulle mätas.20  

 

Jag har i undersökningen använt mig av datatriangulering, alltså deltagande observation och 

intervju. Genom att använda mig av båda dessa metoder kunde jag komplettera information 

med hjälp av intervjun. Jag har även låtit informanten ta del av resultatmaterialet för att få 

information vilken jag inte har uppmärksammat samt för att få bekräftelse på tillförlitligheten.  

 

2.6 Etiska ställningstaganden  
 

Enligt Miles & Huberman (1994) är de etiska aspekterna viktiga. Jag har följt deras råd att: 

• Vara ärlig mot informanterna, det vill säga låta dem veta syftet med undersökningen. 

Detta för att de skall känna sig trygga i att veta vad informationen kommer att 

användas till. På så sätt behöver de inte känna sig skeptiska eller lurade. 

• Skydda mina informanter från att på något sätt bli igenkända och utpekade, alltså 

anonymitet. På detta sätt kan de känna sig trygga i att ge så mycket information som 

möjligt utan ängslan för fastställande av identitet.  

                                                 
18 Svensson, P-G (1996) 
19 Svensson, P-G (1996) s.210 
20 Svensson, P-G (1996) 
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3. Teorier om personaladministration 
 

Personaladministration har funnits i alla tider. Ett exempel på enastående 

personaladministration är Cheopspyramiden i Egypten, vilken byggdes cirka 2600 år fKr. I 20 

år arbetade cirka 100 000 människor för att bygga den. Man kan säga att 

personaladministration har funnits så länge anställda eller slavar har arbetat i organiserade 

former. Dock har personalarbetet och de som arbetar med personalfrågor haft olika 

benämningar under olika perioder.21  

 

Fabrikssystrar som anställdes för första gången år 1915, är en motsvarighet till dagens 

personaladministratörer. Därefter har dagens personaladministratörer kallats bland annat 

kurator, personalkonsulent, rekryteringsman, personalman och personalassistent. 

Personaltjänst var den första samlade benämningen på arbetet med personalfrågorna i ett 

företag. Benämningen personaltjänst hade ett genomslag vilket främst syntes genom att 

Föreningen för Socialarbetare inom industri och Affärsliv (SAIA), vilken bildades år 1921 

och senare bytte namn i början av 1950-talet till Sveriges Personaladministrativa Förening 

(SPF) döpte föreningens tidning till Personaltjänst. Benämningen personaladministration 

blev mer dominerande under 1960-talet, eftersom det överensstämde bättre med synen på 

personalarbetet vilken hade utvecklats fram.22

 

Under 1970-talet tillkom arbetsrättsliga lagar, såsom medbestämmandelagen (MBL) och 

Lagen om anställningsskydd (LAS). Det så kallade planeringstänkandet utvecklades inom 

arbetslivet och administrationen blev större samt inflytandet ökade. Dessutom skedde ett ökat 

nordiskt samarbete i personalfrågor. Dessa förändrade arbetet för dem som arbetade med 

personalfrågor.23

 

Under 1980-talet blev ett nytt begrepp dominerande; Human Resource Management (HRM). 

Det är ett synsätt på ledningen och personalarbete.24 Granberg (1998) menar att 

Personaladministration och HRM är i stort samma sak, det vill säga arbetet som har att göra 

med de anställda i företaget. 

                                                 
21 Granberg (1998) 
22 Ibid 
23 Ibid 
24 Ibid 
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Granberg (1998) ger två olika förslag att definiera begreppen:  

• ”Alla insatser som görs för att planera, genomföra och följa upp personalfrågorna i 

företaget. 

• Alla insatser rörande humankapitalet som görs för att företaget ska uppnå sina mål och 

utvecklas”.25 

 

Söderström och Lindström (1996) ger följande samlade intryck av olika definitioner på 

personalarbete: 

• ”de fokuserar åtgärder för att handha personalfrågorna. 

• de avser relationen mellan företag och anställd 

• personalarbetet ofta har processkaraktär  

• personalarbetet anses ingå som ett delsystem i det totala system ett företag utgör. 

• personalarbetet gärna uppfattas som ett i huvudsak värdeneutralt område”.26 

 

3.1 Personalavdelningens arbetsuppgifter 
 

Idag är arbetet på personalavdelningen väldigt varierande. Vem som gör vad i en 

personalavdelning är beroende bland annat av storleken på företaget, verksamhet och 

organisation.27  Enligt Granberg (1998) har en personalavdelning följande uppgifter: 

Strategi och planering, exempelvis ge en analys och en beskrivning angående på vilket sätt 

personaladministrationen skall ha inflytande av att nå företagets mål. 

Normering, exempelvis förhandla, tolka samt bevaka lagar och avtal. 

Service, exempelvis ansvara för löneadministration, statistik, ta fram förhandlingsunderlag till 

de fackliga organisationerna. 

Utveckling, exempelvis ansvara för företagets personaladministrativa utvecklingsarbete, 

kompetensutveckling, förbättra rutiner och metoder. 

Internkonsultation, exempelvis ge råd och stöd i frågor inom det personaladministrativa 

området, såsom rekrytering. 

                                                 
25 Granberg (1998) s. 18 
26 Söderström, M. Lindström, K (1996) s. 15 
27 Granberg (1998) 
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I dag arbetar personaladministratören mer med ekonomi än tidigare, såsom personalekonomi, 

kompetensekonomi och hälsoekonomi. Söderström (1997) kallar detta för personalarbetets 

ekonomisering. Orsaker till detta är: 

• Den största kostnaden hos arbetsgivarna är personalkostnaderna. Således är det 

ekonomiska utbytet största frågan hos arbetsgivarna. Det vill säga vilka 

arbetsprestationer arbetsgivaren får för den kostnaden. 

• I de flesta tjänsteföretag är mötet med kunden det avgörande, eftersom det påverkar 

vinsten i företaget. Därför är kompetensutveckling och personalens engagemang 

viktiga intäkter för företaget. Således blir personalfrågorna en ekonomisk fråga.28  

Att ekonomi och personalfrågorna har förenats har spekulationer uppstått angående huruvida 

det är personaladministratören ”som ska lära sig ekonomi eller om det är ekonomerna som 

ska lära sig personalarbetet”. 29

 

3.2 Stöd i arbetsuppgifterna 
 

De som arbetar med personalfrågor har olika stöd att förlita sig på vid arbetets gång. Större 

företag har så kallade personalhandböcker att tillgå till. Personalhandboken är en viss form av 

handbok vad gäller personalfrågor. De som arbetar med personalfrågor har även stöd i andra 

forum utanför arbetsplatsen. Exempel på sådana forum är Beteendevetarföreningen, Nätverket 

ENOS och PA forum.30

 

På senare tid har Informationsteknologi (IT) stödet ökat i det personaladministrativa arbetet. 

Meningen med IT stöd är att användaren får en helhetssyn över verksamheten samt att 

pappershögarna skall bli mindre.31 Bengt Sandblad i Personal & ledarskap nr 3/04 menar 

dock att det finns brister i dagens interaktiva arbete i webbportaler, eftersom användaren är 

tvungen att hoppa mellan olika dialogfönster och försöka hitta i olika rullmenyer, vilket tar 

upp mer tid än nödvändigt. En uppgift vilken borde ta en minut att göra tar istället upp tio 

minuter. Samtidigt förväntas det idag att personalavdelningen skall klara sig själva. Tidigare 

arbetade personalavdelningen och IT avdelningen nära varandra. 

                                                 
28 Söderström, M (1997) 
29 Düring (2001) s.39 
30 Granberg (1998) 
31 Personal & Ledarskap nr 10/03 och 3/04 
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3.3 Personalarbetets framväxt 
 

Personalarbetet har utvecklats genom tiderna och kan enligt Söderström (1997) delas in i fyra 

olika utvecklingsfaser: 

1. individorienterade fasen 

2.  systemperioden 

3.  anställningsperioden 

4.  strategiska perioden 

Enligt Söderström (1997) kan man se att dessa fyra stadier har växt fram simultant med 

samhällets utveckling. 

 

Den individorienterade fasen inleddes i början av 1920-talet då Kerstin Hesselgren bildade 

föreningen SAIA (föreningen för socialarbetare inom industri och affärsliv).32 Föreningen 

hade i uppgift att förbättra arbetsmiljön och arbetsvillkor. Målgruppen var 

kvinnodominerande arbetsplatser. Grundstenarna och målsättningen var samhörighet och 

gemenskap. En ökad kvinnogemenskap skulle leda till ökad social effektivitet inom 

arbetslivet.33 Enligt Söderström (1997) var de sociala problemen dominerande på den tidens 

arbetsplatser, vilket var ett svårt arbetsmiljöproblem. Således arbetade ”fabrikssystrarna” eller 

personalkonsulenten (dåtidens personalspecialister) med ett socialt engagemang och inriktade 

på individen.  

År 1930 publicerade SAIA en broschyr där det framgick personalkonsulentens 

huvuduppgifter. Dessa huvuduppgifter var: 

• befrämja den individuella hygienen samt ha uppsikt över företagets allmänna 

hygieniska förhållanden 

• assistera vid urval och nyanställning an personal, samt följa upp den nyanställdes 

framsteg i arbetet. 

• Vid begäran bistå de anställda med upplysningar, råd och handläggning av olika 

ärenden, exempelvis lån och igångsättning av sparkassa. Personalkonsulten skall även 

bistå med hjälp vid etablerande av marketerier klubblokaler, matsalar, barnkrubbor, 

bostäder, vilohem och hemgårdar. Likaså ska denne även underlätta för att sträva för 

bildning, exempelvis boklån, studiecirklar och folkhögskolekurser.34  

                                                 
32 Söderström, M (1997) 
33 Damm (1993) 
34 Damm, M. Tengblad, S (2000) 
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Efter andra världskriget infördes systemtänkandet. Ändrade förutsättningar av en ekonomisk 

högkonjunktur, industriell tillväxt och fler jobb krävde nya styrningsmetoder samt ökad 

administrativt arbete. Under 1950 och 1960 talet skedde ökad centralisering, nya funktioner 

infördes, såsom ekonomi-, planerings- och marknadsavdelningar. Personalchefer och experter 

inom rekrytering, personalplanering, förhandlingar, utbildning och personalsocialtarbete 

anställdes.35

 

Den tredje fasen, anställningsperioden började i mitten av 1970 talet. Under denna tid mötte 

personalfunktionen svårlösta problem, såsom krishantering, omplacering, omskolning och 

avveckling. Samtidigt tillkom Lagen om anställningsskydd (LAS), medbestämmandelagen 

(MBL) och arbetsmiljölagen (AML). Dessa skapade problem för personaladministratören i 

fråga om vilken roll denne skall tillskriva sig: ”Var man arbetsgivarens företrädare, 

rådgivare till facket eller något slags ”tredje part” i företagen?” 36 Senare kom 

personaladministratörerna fram till att se sig som företrädare åt arbetsgivaren.37

 

Den strategiska perioden växte successivt fram under 1980-talet. Affärsstrategier, 

kvalitetsutveckling och ekonomiska sakförhållanden blev sammanflätade med 

personalfrågorna. Begreppet personalekonomi tillkom.38 Damm kallar tiden mellan 1980 och 

1989 för ”personalarbete i företagsledningens tjänst”. Detta eftersom ”Ett strategiskt 

personalarbete innebar radikala personallösningar för att stödja personalidén”.39 

Personalidé var en idé om vad för slags personal en organisation erfordrade samt vilken 

behandling personalen behövde.40  Kompetensförsörjning och ledningsperspektivet HRM 

blev nya centrala begrepp och det nya mottot var ”från återvändsgränd till strategiskt 

tänkande”.41  

 

 

 

 

                                                 
35 Söderström, M (1997) 
36 Ibid s.247 
37 Söderström, M (1997) 
38 Ibid 
39 Damm (1993) s.108 
40 Damm (1993) 
41 Damm (1993) s.108 
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3.4 Human Resource Management 
 

3.4.1 Förklaringar på HRM 
 

Söderström och Lindström (1996) beskriver HRM som en ”strategi som betraktar personalen 

från ett resurspersektiv och där denna resurs är avgörande för företagets framgång.”42

 

Stefan Tengblad (2000) förklarar att HRM ”är ett internationellt begrepp som dels används 

som en benämning på aktiviteter för personalledning och personalarbete i stort, dels som en 

benämning på ett antal moderna praktiker inom personalledning och personalarbete, som 

åtminstone delvis skiljer sig från tidigare former”. 43Vidare beskriver Tengblad HRM som 

idéhistoriskt vilken kan ”betraktas som en ideologi som har utvecklats för att reglera 

anställnings- och ledningsformer i syfte att uppnå organisatorisk effektivitet.” 44

 

I all enkelhet kan man säga att HRM har ”etablerat sig som ett begrepp i Sverige för att 

beskriva det som tidigare kallats personaladministration.”45  

 

3.4.2 HRM´s framväxt 
 

Initiativtagaren till HRM-rörelsen anses vara författaren Peter Drucker, som i sin bok ”The 

Practice of Management”, skriven år 1954, kritiserade den vid den tiden dominerande 

personalledningsideologin Personell Management. Han menade att Personell Management 

bottnade i uppfattningen att om de anställda inte kontinuerligt kontrollerades skulle de 

anställda börja maska eller fuska, alltså i grunden ville de anställda inte arbeta. Han 

kritiserade även att i Amerikanska företag sågs personalen som en kostnadspost istället för en 

resurs.46  

 

Under 1960-talet användes begreppet HRM väldigt lite i Amerikansk 

personalledningslitteratur.47 Under 1970-talet förändrades konkurrensen i världsmarknaden. 

                                                 
42 Söderström, M. Lindström, K (1996) s. 22 
43 Tengblad, S (2000) s.11 
44 Ibid 
45 Bergström, O. Sandoff, M (2000) s.7 
46 Tengblad, S (2000) 
47 Ibid 
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Den Japanska expansionen inom bil och elektronikområdet trängde undan den Amerikanska, 

Engelska och Franska industrin. Dessutom började även Sydostasiens industri konkurrera 

inom olika områden. Detta ledde till att främst i USA började man fundera hur man skall 

överleva och utvecklas i framtiden. De kom fram till resultatet att under lång tid har de 

negligerat de mänskliga faktorerna och fokuserat på tekniken och ekonomin. För att överleva 

måste de istället rikta in sig på utbildning, utveckling och goda arbetsvillkor.48 Under denna 

tid ökade successivt populariteten för begreppet HRM.49

 

År 1975 lanserade den Amerikanske forskaren Miles en begreppsbild av HRM, vilkens 

tankegångar bygger på den moderna HRM-synsättet. Han menade att vissa grundläggande 

värderingar ligger som grund för varje ledningsstrategi, organisation och personalarbete. 

Dessa värderingar leder till tre grundmodeller: ”traditional”, ”human relations” och ”human 

resource model”.50

 

Under 1980-talet blommade HRM upp. Forskare började på allvar fokusera på 

företagsstrategi och företagsledningsfrågor.51 Under denna tid i Sverige handlade 

konferenserna om ”hur personalarbetet kunde bli mer offensivt”.52 Axel Tagama, som bland 

annat var ordförande i SPF:s utvecklingsdelegation menade att följande punkter ingick i 

offensivt PA: 

• ”engagemang i strategiska frågor, det vill säga, verksamhetens anpassning och 

förändring 

• se människor som möjligheter och resurs 

• visa entreprenörsanda och god administration 

• experimentera fram nya metoder i samarbete med universitets forskare 

• ställa krav på samhällets utbildning och stödjande organ och gå mot offensiven mot 

regelverket.”53  

 

Axel Tagama menade att personalarbete borde ses som offensiv verksamhet för att gynna 

formandet av organisationers utveckling. Detta innebar att de som arbetar med personalfrågor 

                                                 
48 Söderström, M. Lindström, K (1996) 
49 Tengblad, S (2000) 
50 Söderström, M. Lindström, K (1996) 
51 Tengblad, S (2000) 
52 Damm (1993) s. 109 
53 Damm (1993) s. 109-110 
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skall ha ett strategiskt tänkande och ha ett långt perspektiv. Vid denna tid började man se 

personalfunktionen som en nyckelfunktion, eftersom man började anse att människan kommer 

att bli företagets viktigaste resurs.54  

 

Under 1980-talet publicerades även många artiklar av bland annat Noel Tichy med flera. 

Artiklarnas innehåll eftersträvade mer teoribildning om hur en strategisk HRM kan 

åstadkommas. Dessa artiklar är kända under samlingsbenämningen ”Michiganskolan”,55 

vilken även anses vara utgångspunkten för hård HRM. Samtidigt formade en forskargrupp på 

Harvard Business School mjuk HRM-perspektivet. Hård och mjuk HRM är två modeller 

angående på vilket sätt HRM bör bedrivas.56

 

Skillnaden mellan hård och mjuk HRM är att hård HRM:s styrfilosofi är rationell, vilken 

baseras på att styrningen sker utifrån en logisk tanke-handlingskonsekvens; först kommer 

beslutet om vad som skall göras, därefter utförs det och till sist mäts och kontrolleras 

resultatet. Den mjuka HRM:s styrfilosofi är normativ, då vid implementeringen av strategier 

är medarbetarnas engagemang och motivation en nyckelfråga.57

 

Chefens roll skiljer sig i respektive styrfilosofi: Den rationella chefen är i stort sett en 

beslutsfattare, administratör och expert, således är även medarbetarnas önskemål 

underordnad. Den normativa chefen är mer som en ledare som skall arbeta för de 

underställdas självförverkligande och ansvarstagande.58

 

Den hårda personaladministrationen genomsyras av Scientific Management, då 

personalarbetet är centraliserat och specialiserad. Den grundar sig på effektivitet och 

professionalism. Den mjuka personaladminstrationen genomsyras bland annat av Human 

Relations och Organizational Development. Denna är fokuserad på att förbättra företagets 

kommunikation och att de anställda skall känna sig arbetstillfredsställelse, medverkan och 

inspiration.59  

 

                                                 
54 Damm (1993) 
55 Michiganskolan, eftersom Tichys professorstjänst var vid Handelshögskolan i Michiganuniversitetet. 
56 Tengblad, S (2000) 
57 Ibid 
58 Ibid 
59 Ibid 
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Den hårda HRM personalledningen består av linjechefer och frågor som kostnader prioriteras. 

Inom detta område tillämpas även outsourcing och löner vilka är styrda av marknaden. Medan 

i den mjuka HRM värdesätts den enskildes ansvarstagande, personalutveckling samt 

motiverade ledningsformer.60

 

Denna sammanfattande figur visar den ovannämnda beskrivningen på hård och mjuk HRM: 

 
 

Hård och Mjuk HRM förekommer ofta inom olika grupper. Hård HRM används ofta hos 

låglönegrupper och provisoriskt anställda, medan mjuk HRM tillämpas oftast för ledning av 

specialister och nyckelarbetare.61 Samtidigt är hård HRM mer vanlig inom servicebranschen, 

exempelvis handel, hotell och personlig service medan mjuk HRM finner man ofta inom 

kunskapsföretag.62

 

Generellt förespråkar HRM perspektivet att se de anställda som en resurs och inte som en 

kostnad. Tyngdpunkten ligger på en strategi mellan förhållandet individen och organisationen, 

vilken stärks genom bland annat trygg arbetsmiljö, bra lön och förmåner.63  

 

 

 

 

 

                                                 
60 Tengblad, S (2000) 
61 Legge i Bergsröm & Sandoff (2000) 
62 Tengblad, S (2000) 
63 Bolman. Deal (1995) 
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3.4.3 Personalarbetet/HRM under 1990-2000 talet 
 

Under 1990-talet dominerade temat om personalfunktionen skall finnas kvar som en 

självständig funktion. Idealet som förespråkades för företagarna var att HRM ansvaret 

delegerades till linjeorganisationen samt att nära företagsledningen skulle det finnas en liten 

tongivande personalstab. Den dåliga ekonomin i Sverige under denna tid bidrog till att många 

svenska företag var tvungna att besparingsplanera.  Det rekommenderade idealet tillämpades 

väl och personalspecialisterna fick en rådgivande och stödjande roll. Samtidigt fick 

linjecheferna mer ansvar för det ekonomiska resultatet, personal- och verksamhetsutveckling. 

Vid denna tid ökade den hårda HRM mest i popularitet, vilket är tydligt i ökningen av 

tidsbegränsade anställningar, personaluthyrning, ”outsourcing”, minskade antalet fastanställda 

samt i ökningen av personaluthyrningsföretag.64

 

Under åren 1997 och 1998 debatterades flitigt angående begreppet HRM:s betydelse. Forum 

för debatten var tidningen Personal och Ledarskap. Den ena sidan av panelen ansåg att HRM 

trängde undan den enskilde individens rättigheter och inflytande, på grund av dess kortsiktiga 

och ensidiga ekonomiska perspektiv. Det fanns en fruktan att det svenska arbetslivet skulle 

amerikaniseras. Den andra sidan såg positivt på HRM:s utbredning i Sverige på grund av 

världskonkurrensen samt nödvändigheten av förändring. Tvetydigheten av HRM:s innebörd 

har varit tydlig i Sverige, främst på grund av avsaknaden av en svensk översättning för HRM. 

Samtidigt efterlyses en svensk modell av HRM praktiken, eftersom ideologin av HRM är 

skapad utifrån amerikanska förhållanden mellan åren 1955-1985. En annan orsak till 

osäkerheten till begreppet är att HRM har använts som en universal benämning på praktiken 

av personalledning.65 Annan kritik vilken har riktats till HRM är att begreppet inte är giltigt 

att argumentera som ett begrepp, eftersom det endast är en ny etikett på något som redan 

existerar, således tillför inte begreppet något nytt. Vidare kritiseras avsaknaden av empiriska 

studier vilken visar hur HRM påverkar olika aktörer i en organisation. Istället diskuteras 

huruvida HRM är positivt eller negativt för organisationen med dess anställda. Utöver detta 

uppmärksammas inte att enskilda individer genomgår olika faser i livet med olika behov och 

intressen.66

                                                 
64 Damm, M. Tengblad, S (2000) 
65 Ibid 
66 Bergström, O. Sandoff, M (2000) 
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4. Resultat 
I detta resultat kommer jag att återge en sammanfattande teorilös resultat av observationerna 

samt intervjun. 

 

4.1 Två dagar med en personaladministratör  
 

4.1.1 Observation dag 1 
 

Klockan 09.00 

Personaladministratören sitter vid sitt kontorsbord. Hon berättar att hon har mycket som måste 

göras. Hon tittar i en cirkulär (cirkulär om vad som händer i basområdet, vilken de förhandlar 

centralt om). Hon säger att hon måste skriva in cirkulären i datorn, för att hon vid senare 

tillfälle lättare kan hitta igen dem. Sedan säger hon att hon även måste hinna skriva ett förslag 

till ett nytt lokalt kollektivavtal, angående vilka förmåner skall gälla och så vidare. Hon 

bläddrar en minut i sina papper och nämner att hon borde arbeta med lönesystemet. (De har 

nyligen fått ett nytt lönesystem i datorn, vilken hon inte riktigt har hunnit vänja sig vid).  Hon 

bläddrar vidare i en pärm och fyller pärmen med papper (cirkulär). Hon ser koncentrerad ut. I 

bakgrunden hörs radiomusik i låg volym. Emellanåt säger hon att hon borde börja skriva 

förslag om nytt kollektivavtal. Hon gör anteckningar i pärmen och bläddrar vidare. Telefonen 

ringer och hon avbryter bläddrandet. Telefonsamtalet handlar om en förfrågan om en 

tillsvidare tjänst och en arbetstagarens sjukskrivning. Hon talar med en lugn röst och svarar på 

frågorna. Efter samtalet skriver hon anteckningar på en gul post it lapp angående samtalet och 

sedan återgår hon snabbt till att bläddra i pärmen. Hon sitter tyst och koncentrerat när hon 

bläddrar och skriver i pärmen, med radio musik i bakgrunden. Sedan reser hon sig och för 

pärmen i bokhyllan samtidigt som hon tar en ny pärm från bokhyllan. Plötsligt får hon syn på 

en post it vilken är fastklistrat på hennes skrivbord och säger: ”Ja, vi måste få in 

semesterönskemålen, det måste de ordna.” Sedan fortsätter hon med att sortera cirkulären. 

Hon bläddrar i papperna, gör hål i dem med hålslagaren och lägger dem i pärmen. Telefonen 

ringer igen. Hon talar med lugn röst och bokar en tid för morgondagen. Efter telefonsamtalet 

återgår hon snabbt till pappersarbetet. Hon försöker komma tillbaka till var hon var innan hon 

blev avbruten med telefonsamtalet. Snabbt bläddrar hon i pärmen och papperna. En stund 

senare hämtar hon två tomma pärmar vilka hon också börjar fylla med papper. Sedan lägger 
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hon pärmarna i bokhyllan. Hon tar fram några datalistor. Datalistorna innehåller kolumner av 

namn och siffror, det vill säga namn på alla kommunens anställda samt deras löner, flera 

sidor. Hon berättar att listorna är till för löneöversynförhandlingen. Hon skall gå igenom allas 

löner för att skriva in de aktuella lönerna och sedan skicka dessa till alla chefer och 

arbetsledare. Sedan efter överläggningar delges listorn fackförbunden de har avtal med. 

Fackförbunden kommer också att efter överläggningen att uppta förhandling om fördelning av 

det löneutrymme som fastställts. Därefter om överenskommelse med fackförbunden träffas så 

sammanställs listorna och undertecknas och nya löner läggs in. Nu kommer ekonomichefen in 

i personaladministratörens kontor. Ekonomichefen ger henne en lista angående 

pensionsförhandling (KPA) vilken hon måste gå igenom. Listan innehåller namn på alla 

anställda som skall gå i pension samt när det är inlösen för pension för respektive anställd. 

Denna lista måste hon gå igenom och rannsaka för varje person (listan är flera sidor långt). 

Hon läser en stund ett KPA papper. Hon lägger ifrån sig KPA pappret och säger att hon ska 

börja med lönekartläggningen. Hon sitter framför datorn och tittar koncentrerat i skärmen. 

Hon nämner att de har gjort lönekartläggning i tre år nu, detta på grund av en lag om att alla 

arbetsgivare med över 50 anställda skall göra en lönekartläggning. Hon skriver något i datorn, 

radion spelar musik i bakgrunden. En löneassistent kommer in i kontoret (dörren står 

vidöppen) och ställer frågor för en arbetstagarens räkning angående tjänsteledighet. 

Personaladministratören svarar lugnt på frågorna och informerar löneassistenten vad som 

gäller vid tjänsteledighet. Löneassistenten går därifrån och personaladministratören återgår 

snabbt till lönekartläggningen. En minut senare kommer en arbetstagare in i kontoret och 

frågar efter en löneassistent. Denna löneassistent är ledig idag så personaladministratören 

hänvisar arbetstagaren till en annan löneassistent. Arbetstagaren går och 

personaladministratören sitter åter koncentrerad och tittar på skärmen. Hon ser fundersam ut 

och mumlar om det är rätt fil hon ska arbeta med. En minut senare kommer en praktikant in 

till kontorsrummet och informerar om att hon har gjort jobbet och att pappret finns i 

skrivaren. Personaladministratören tackar med en lugn röst och återgår snabbt till att titta på 

skärmen. Hon klickar med musen flera gånger, letar och undersöker om hon har hittat rätt fil 

som hon skall använda till lönekartläggningen. Hon ser lugn ut trots att hon har blivit konstant 

avbruten. Hon fortsätter lugnt. Plötsligt reser hon på sig och går till skrivaren som är ute i 

korridoren och hämtar ett papper med kolumner av siffror. Sedan återgår hon till datorn. Hon 

sitter tyst en stund och nämner att programmet de använder för lönekartläggning heter 

Lönevågen. 
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Klockan 10.00 

Telefonen ringer. Hon talar lugnt i telefonen samtidigt som hon tittar i skärmen och klickar 

med musen. Personen i telefonen ställer frågor i telefonen vilka hon svarar på lugnt, mitt 

under telefonsamtalet reser hon på sig och går ut ur kontorsrummet för att tala med en 

löneassistent. Sedan kommer hon tillbaka med en gul post it lapp med anteckningar på och 

fortsätter med telefonsamtalet. Hon ger information till personen i telefonen angående en 

anställning och tjänsteledighet. 

 

Sedan återgår hon till arbetet med lönekartläggningen. Hon gör anteckningar på papper och 

tittar i datorn växelvis. Hon sitter tyst, lugnt och koncentrerad. Hon säger: ”Nu ska jag börja 

beta av detta.” Hon tar en lista för fjolårets löner och årets löner, vilka hon jämför med 

varandra och gör ändringar med en blyertspenna vid sidan om av pappret. Plötsligt avbryter 

hon arbetet för att en löneassistent kommer in i kontorsrummet och vill ha en underskrift. När 

löneassistenten går ut återgår personaladministratören till lönekartläggningen. Hon tittar på 

pappershögen med listor och berättar att hon måste gå igenom alla anställdas löner för året 

2004. Hon säger att de ligger lite efter, eftersom hon hade fått filerna från lönesystemet dagen 

innan för att kunna göra kartläggningen. Vidare berättar hon att hon anser att det är lättare att 

göra lönekartläggningen först på papper och sedan ”mata” in lönerna i filen i datorn. Hon 

arbetar vidare. Hon tittar på en lön och undrar om löneuppgiften kan stämma, hon räknar med 

en kalkylator och tittar i en annan pärm och kommer fram till att uppgiften stämmer: ”Jo, det 

stämmer” säger hon. Hon fortsätter med lönekartläggningen och nämner snabbt att lönerna i 

en liten kommun ofta är högre än i en stor kommun, eftersom det i en liten kommun oftast är 

brist på exempelvis sjuksköterskor. ”Vi får nästan betala för att få hit sjuksköterskor, utbudet 

på sjuksköterskor är mindre här” säger hon. Sedan blir hon tyst och arbetar koncentrerat 

vidare med lönekartläggningen. 

 

Klockan 11.00 

Hon fortsätter att arbeta med lönekartläggningen. Hon ser koncentrerad ut och arbetar i snabb 

takt när hon går igenom, jämför och kontrollräknar sida efter sida. Hastigt avbryter hon 

arbetet och berättar att kommunen arbetar på en ny jämställdhetsplan. En lista har gjorts där 

det framgår hur många anställda som varit exempelvis föräldralediga, vilka arbetsuppgifter 

anställda har och så vidare. Därigenom kan de se antalet anställda kvinnor och män som varit 

föräldralediga, arbetsuppgifter och så vidare.  Lönekartläggningen är till för att se om det 

finns osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor samt rapporten skall finnas med i 
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jämställdhetsplanen. Sedan återgår hon till lönekartläggningen i pappersform. Hon sitter tyst 

och koncentrerad med radiomusik i bakgrunden. Dörren till kontorsrummet står fortfarande 

vidöppen och det börjar bli mycket rörelse i korridoren. Personaladministratören tittar ut mot 

korridoren från sin arbetsplats och tittar sedan på sitt armbandsur. Klockan är nu 11.45, hon 

säger att det är dags för lunch. Personaladministratören går hem och äter lunch.  

 

Klockan 12.35 

Personaladministratören kommer tillbaka från lunchen. Hon sätter sig vid datorn och tittar om 

hon fått mail. Hon skriver ut ett papper som hon läser tyst. Sedan vidarebefordrar hon mail. 

Hon nämner att hon har en del protokoll vilka hon borde skriva och återgår snabbt till 

lönekartläggningen. Hon läser koncentrerat, stämmer av och ändrar på papper. Efter en stund 

tittar hon på skärmen och säger: ”det är bra att man kan se lönerna i datorn”, hon påpekar att 

då blir det mindre bläddrande i papper. Hon tittar på skärmen och ändrar sedan i pappret. 

Plötsligt kommer en kvinna med ytterkläder på in på hennes kontor. Kvinnan frågar efter en 

löneadministratör som inte finns tillgänglig. Kvinnan ställer sina frågor till 

personaladministratören i stället. Samtidigt som personaladministratören pratar med kvinnan 

ringer personaladministratörens telefon. Hon hinner inte svara i telefonen. Sedan går kvinnan 

därifrån och personaladministratören tittar fundersamt på telefonen. Sedan återgår hon snabbt 

till lönekartläggningen. Hon sitter tyst och koncentrerat med radiomusiken i bakgrunden på 

låg volym. 

 

Klockan 13.00 

Personaladministratören arbetar med lönekartläggningen. Kvinnan med ytterkläderna 

återkommer. Hon hade glömt något angående hennes ärende. Personaladministratören letar i 

sin dator efter uppgifter åt henne. Kvinnan fyller i en ansökan och överlämnar denna till 

personaladministratören. Personaladministratören skriver på en post it vilken hon fäster på 

ansökningen och lägger ansökan i ett postfack för internpost. Sedan återgår hon till 

lönekartläggningen. Efter en stund blir hon åter avbruten i arbetet, en kvinna kommer in på 

kontoret och vill diskutera med henne privat. Personaladministratören följer med henne ut ur 

kontoret och återkommer efter cirka fem minuter för att fortsätta med lönekartläggningen. 

Efter en stund blir hon åter avbruten i lönekartläggningen. En löneassistent vill ha hjälp med 

hur hon skall fylla i ett papper. Personaladministratören hjälper henne och återgår sedan till 

lönekartläggningen. Hon sitter tyst. Dörren till kontoret är vidöppen, radiomusik på låg volym 

i bakgrunden. Ibland hör vi steg i korridoren och hon tittar upp mot korridoren. Plötsligt 
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avbryts arbetet av att telefonen ringer. Hon svarar lugnt i telefonen på frågor angående ett 

uppsägningsbesked samtidigt som hon antecknar på en post it lapp. Efter telefonsamtalet 

ringer hon ett samtal till kommunförbundet för att själv få information samt för att få 

bekräftelse att hon handlat rätt. Hon avslutar telefonsamtalet. Hon återgår till 

lönekartläggningen. 

 

Klockan 14.00 

Hon arbetar med lönekartläggningen, tyst och intensivt. En löneassistent kommer in och säger 

att de skulle behöva en telefonanslutning i ett av arbetsrummen. Personaladministratören 

skriver en post it angående telefonen och går ut ur kontoret till växeltelefonisten för att 

undersöka frågan. Sedan kommer hon tillbaka till sitt kontorsrum och återvänder till 

lönekartläggningen. Efter en stund lägger hon ifrån sig papperna och tittar på skärmen. Hon 

kontrollerar om det har kommit nya mail. ”Sju nya mail” säger hon. Hon svarar på mailen. 

 

Klockan 14.45 

Vi går till fikarummet och dricker kaffe. 

 

Klockan 15.15 

Tillbaka till kontorsrummet. En löneassistent kommer in och frågar efter vilket konto 

företagssköterskan skall vara. Personaladministratören tar en pärm från bokhyllan och hittar 

på en gång det aktuella kontot. Löneassistenten går iväg och bara några minuter senare 

kommer en annan löneassistent in på kontorsrummet med ett papper. Personaladministratören 

läser igenom pappret och skriver under det. Löneassistenten går ut. Hon ser lugn ut och säger 

att idag ska hon sluta klockan 16.00. Hon sitter på sin arbetsplats och städar lite på 

skrivbordet som är fullt med olika pappersbuntar. Någon minut senare kommer en 

löneassistent in på hennes kontorsrum och säger: ”Det är problem med semesterledigheterna, 

det är många som ringer och har frågor om när de får veta och så vidare.” 

Personaladministratören säger att hon måste diskutera med personalutskottet innan hon kan ge 

information om detta. Nu är klockan 15.50 och telefonen ringer. Hon svarar lugnt. Personen i 

telefonen har frågor, hon lägger ifrån sig luren och letar intensivt efter en pärm vilken är svår 

att hitta. Efter en stunds letande hittar hon en pärm och bläddrar i den, men hittar ändå inte 

informationen hon ville ha. Hon säger till personen i telefonen att hon får leta upp 

informationen dagen efter. Klockan är nu 16.05. Hon säger att ibland drar ärenden över tiden, 
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det har hänt att hon har jobbat till klockan 18.00 på kvällen. Hon klär på sig ytterkläderna och 

går därifrån. 

 

4.1.2 Observation dag 2 
 

Klockan 09.00 

Personaladministratören sitter vid sitt kontorsbord och talar i telefonen. I samma sekund när 

hon lägger på ringer telefonen igen. Hon låter väldigt lugn i rösten. Samtidigt som hon talar i 

telefonen, tittar hon i datorskärmen och klickar med musen. I bakgrunden spelar radion musik 

i låg volym. På bordet ligger det högar med papper, gula post its, broschyrer med olika lagar, 

såsom semesterledighetslagen, allmänna bestämmelser och kommunalförbundets 

kompendium AB01, dörren står vidöppen och det är lugnt och tyst i korridoren. När hon 

avslutat telefonsamtalet berättar hon att det har varit en ruschig morgon, telefonen har ringt i 

ett. Hon var på tjänsteresa dagen innan så det har samlas ihop till mycket jobb. Telefonen 

ringer igen. Hon talar med en lugn röst samtidigt som hon tittar på skärmen. Plötsligt lägger 

hon ifrån sig telefonluren och går fram till bokhyllan för att ta fram ett dokument. Hon tar 

fram en lunta med papper vilken hon bläddrar i och sedan lyfter hon telefonluren igen. Medan 

hon bläddrar i papperna informerar hon personen i telefonen om vad som gäller för att en 

anställning ska gå över till en tillsvidare anställning. Hon informerar om lagar och avtal 

samtidigt som hon växelvis bläddrar i papperna och tittar på datorskärmen. Hon lägger på och 

i samma stund ringer telefonen igen. Hon ger information om LAS listan. När hon avslutat 

samtalet tittar hon åter på datorskärmen och klickar med musen. 

 

Klockan 09.30 

Vi tar en fikarast. (Hon har inte hunnit ta fikarast tidigare på grund av alla telefonsamtal hon 

haft hela morgonen). 

 

Klockan 09.45 

Vi går tillbaka till hennes kontorsrum. Utanför hennes kontorsrum väntar en arbetsförmedlare 

på henne. Personaladministratören ska svara på enkätfrågor vilken arbetsförmedlaren har med 

sig. Detta för att AMS ska kunna göra en prognos om hur sysselsättningen i verksamheten 

kommer att se ut de närmsta sex månaderna. 
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Arbetsförmedlare: ”Blir det en övertalighet i förhållande till budgeten?” 

Personaladministratören funderar lite, bläddrar i en pärm och letar efter siffror för att kunna 

ge en prognos, hon svarar gissande: ”Nej.”  

Arbetsförmedlare: ”Antal förvaltningspersonal?” Personaladministratören tittar i 

datorskärmen och tar fram en lista på alla kommunens anställda. Hon räknar upp varje yrke 

för sig respektive hur många anställda. Plötsligt ringer telefonen och personaladministratören 

avbryter uppräknandet av antal förvaltningspersonal. Personaladministratören talar med en 

lugn röst, trots att telefonsamtalet tar lång tid och arbetsförmedlaren sitter framför och väntar 

på att de kan fortsätta med prognosenkäten. Efter några minuter lägger 

personaladministratören på och fortsätter genast med att räkna upp förvaltningsyrken 

respektive antal anställda. Mitt i uppräknandet kommer en löneassistent in på kontoret (dörren 

står vidöppen) och frågar: ”Ska löneavdragen göras?” Personaladministratören svarar kort 

men lugnt: ”Jo”, sedan fortsätter hon med att med att räkna: ”socialchef x st, telefonister x st, 

assistenter x st…” När de har gått igenom hela listan med förvaltningsanställda fortsätter de 

med de övriga enkätfrågorna. De diskuterar om utökning och minskning i rekrytering, 

arbetsförmedlare: ”Vilka yrken kommer det att bli aktuellt att rekrytera?” 

Personaladministratören funderar ett tag och nämner några yrken respektive antal vilka 

kommer att behöva rekrytera på grund av pensionsavgångar. Arbetsförmedlaren fortsätter 

med frågor: ”kvantifiera hur stor löneökning?” Personaladministratören funderar någon 

sekund, bläddrar i en pärm och svarar bestämt: ”2,6%”. Sedan är enkäten slut och 

arbetsförmedlaren tackar för sig och går därifrån. Bara sekunder efteråt ringer telefonen. 

Personaladministratören talar lugnt och ger information angående en kallelse som ska skickas. 

Radiomusiken hörs i bakgrunden medan personaladministratören talar i telefonen: ”hm, 

jo…jajamän…det beror på landstinget…ge utfyllnadstid...det måste man ta från fall till 

fall…du måste förklara varför…” Personaladminstratören ger råd hur denne ska hantera en 

situation. Telefonsamtalet tar lång tid, cirka tio minuter. 

 

Klockan 10.30 

Efter telefonsamtalet kopierar personaladministratören en lunta med papper vilka hon sedan 

fäster med gem. Pappersluntorna ger hon sedan till kommunchefen och går sedan snabbt 

tillbaka till sitt kontorsrum. Hon sitter och bläddrar i en pärm. Det är tyst och lugnt, bara 

radiomusiken hörs i bakgrunden. Hon sorterar och läser papper vilka hon har på sitt skrivbord. 

Hon öppnar ett kuvert och läser att det är en kallelse till en kurs angående en ny 

kommunallag. Hon läser brevet tyst och koncentrerat. Sedan öppnar hon ett nytt kuvert, 
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vilken också är en kallelse till en annan kurs i arbetsrättsliga frågor. Hon fäster gladfärgade 

gem på kallelserna och lägger dem åt sidan. Sedan fortsätter hon med att sortera och läsa 

papper vilka hon har på sitt skrivbord. Ibland tittar hon på datorskärmen. Det är lugnt och tyst. 

 

Klockan 11.00 

Tystnaden avbryts av att telefonen ringer. Hon svarar genast med en lugn röst. De för en 

diskussion angående rehabilitering. Det är ett långt telefonsamtal, emellanåt tittar hon på 

datorskärmen och klickar på musen. Efter cirka tio minuter avslutas samtalet. Efteråt kommer 

en löneassistent in på kontoret. Personaladministratören ber henne skriva upp alla som har 

månadslön i en fil i datorn för lönekartläggningen. Personaladministratören nämner att hon 

måste ändra på en hel del. Personaladministratören tittar i lönekartläggningen vilken finns i 

datorn och visar åt löneassistenten vad hon skall ändra. Sedan går löneassistenten därifrån. 

Personaladministratören återgår till datorn. Hon sneglar på en av kallelserna och skriver sedan 

något på datorn. Hon är tyst och ser koncentrerad ut. Hon mumlar för sig själv: ”Jaa, vad ska 

man sätta för författningsregister?” Sedan blir hon tyst igen. Sedan skrattar hon till och säger: 

”Lag om ändring i lagen om ändring i kommunallagen, det var väl uttömmande.”  Sedan 

fortsätter hon med att leta efter den nya kommunallagen i datorn. Hon är tyst och i 

bakgrunden hörs dragspelsmusik från radion i låg volym. Tystnaden avbryts av att 

ekonomichefen kommer in i kontoret. Hon ger personaladministratören ett papper och frågar: 

”Är det du eller jag som ska göra detta, men du kan väl kontera så går vi igenom detta 

tillsammans och ser vad vi får ut av det.”  Personaladministratören tar emot pappret och säger 

att hon ska titta på den senare. Hon frågar ekonomichefen om hon har den nya 

kommunallagen. Ekonomichefen svarar att hon inte har den. De letar efter den i datorn 

tillsammans en stund, sedan går ekonomichefen därifrån. Personaladministratören fortsätter 

att leta efter den nya kommunallagen i datorn. Datorn verkar inte acceptera hennes sökord. 

Hon suckar ibland när hon inte hittar igen lagen i datorn. ”Inte förstår jag varför jag får… 

kommunallag… sök… Nej, jag kommer inte dit… får upp felmeddelande... hittar inte” Hon 

skriver och bokstaverar högt: ”K,O,M,M,U,N,A,L,L,A,G…nej” Hon tar fram en manual och 

läser ur den högt: ”Sök med, och, eller dollartecken…om jag söker med dollartecken?”  Hon 

skriver och med en hoppfull röst säger hon: ”Här då? Nej, det fungerar inte.” Hon fortsätter 

att leta i datorn. Efter cirka tio minuters letande i datorn efter den nya kommunallagen 

kommer ekonomichefen tillbaka med ett kompendium i handen som hon ger till 

personaladministratören. Hon lyser upp när hon ser att det är den nya kommunallagen och är 

tacksam. Nu är klockan 11.45 och personaladministratören går hem för att äta lunch. 
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Klockan 12.45 

Personaladministratören sitter vid sitt kontorsbord. Telefonen ringer. En löneassistent kommer 

in till kontoret. I samma sekund ringer telefonen. Personaladministratören svara lugnt trots att 

löneassistenten står och väntar. Personaladministratören talar lugnt i telefonen och tittar på 

datorskärmen samt klickar på musen samtidigt. Telefonsamtalet handlar om en rekrytering. 

”Har ingen av dem företrädesrätt kan du anställa vem du vill” säger hon i telefonen. 

Telefonsamtalet är långt (cirka 15 minuter). Löneadministratören står tålmodigt mitt emot 

henne och väntar på att telefonsamtalet ska ta slut. Personaladministratören är ändå lugn trots 

att telefonsamtalet drar ut på tiden. Olika frågor angående anställning kommer upp: ”Jo, det 

bästa är då att vi inte behöver säga upp någon då”, säger hon i telefonen. Hon avslutar 

telefonsamtalet med att säga: ”Prova med det så får vi höra vad de säger.” Efter 

telefonsamtalet visar hon löneadministratören hur hon ska räkna arbetstiderna på ett 

arbetstidskort. Löneadministratören går därifrån. Telefonen ringer igen. Det är frågor 

angående en anställning vilka personaladministratören svara lugnt på. Efter telefonsamtalet 

kommer en löneadministratör in på hennes kontor och lämnar en lunta med papper på hennes 

bord. På väg ut nämner löneadministratören att hon har mailat uppgifterna till 

personaladministratören. Personaladministratören läser igenom papperna hon fick av 

löneassistenten. Hon upptäcker att det saknas uppgifter i papperna och kommer på att 

löneassistenten inte hade fått all material till uppgiften. Hon tar en lunta med papper från 

bordet vilka hon för till löneassistenten och säger skrattande: ”Jag tyckte väl att det var för få 

månadsanställda, men hon hade ju inte fått alla papper.” Personaladministratören sätter sig 

vid sitt bord igen. 

 

Klockan 13.30 

Personaladministratören sitter vid sitt bord och tittar i datorn. Hon säger att försäkringskassan 

vill ha ut medfinansieringen vilken är på 15 % på alla långtidssjukskrivna. Hon tittar i datorn 

och klickande ljud från musen hörs. Hon tar en utskrift. Hon tittar på pappret hon skrev ut och 

säger: ”Undrar varför jag fick ut detta?” Sedan tittar hon åter på datorskärmen och säger: 

”Finns det ingenstans man ska logga ut på försäkringskassan?” Sedan tittar hon åter på 

pappret hon skrev ut. Pappret innehåller information om vilka anställda är 

långtidssjukskrivna. Hon ser lite fundersam ut när hon läser på pappret. ”Undrar varför 

pappret ser så tråkigt ut” säger hon och visar mig en svårläst stencil med siffror och koder i 

tätt radavstånd. Plötsligt kommer en anställd från hemtjänsten inrusande in på kontoret. Hon 

frågar: ”Kan jag anställa vem jag vill i en veckas tid?” Personaladministratören svarar lugnt: 
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”Kolla LAS-listan först.” De för en diskussion om vem hon skall anställa. 

Personaladministratören tittar i datorn och olika namn diskuteras. Personaladministratören 

verkar vara väl insatt i namnen, hon verkar känna personerna i fråga. Diskussionen avbryts av 

att en man från räddningstjänsten kommer in på kontoret. Han har frågor kring lönen samt hur 

han ska fylla i tjänstgöringsrapporten. Personaladministratören och mannen för diskussioner 

kring att olika befattningar inom räddningstjänsten, skift och jour har olika löner. 

Personaladministratören förklarar och tydliggör att han inte förlorar något om han jobbar 

endast en dag. Hon förklarar hur det förhåller sig angående jourersättning och tillägg. 

Personaladministratören talar med lugn röst trots att kvinnan från hemtjänsten sitter kvar i 

rummet. När mannen är nöjd med informationen går han därifrån. Personaladministratören 

och kvinnan tittar i LAS-listan och får tips om vilka hon kan anställa. Sedan tackar hon för 

hjälpen och går därifrån. 

 

Klockan 14.00 

Personaladministratören läser sina mail. Hon är tyst och koncentrerad. Radiomusik hörs i 

bakgrunden. Dörren till kontorsrummet står fortfarande vidöppen och det är lugnt i 

korridoren.  Emellanåt svarar hon på mailen och sedan återgår hon till läsandet igen, vissa 

mail tar hon utskrift på. Efter en stund återgår hon till att läsa det svårlästa dokumentet från 

försäkringskassan. Hon tittar växelvis på stencilen och sedan på datorskärmen. Hon nämner 

att hon skulle vilja ha ett tydligare dokument om vilka de ska betala ut medfinansiering till. 

Hon tittar på försäkringskassans hemsida och försöker hitta ett tydligare dokument. Det verkar 

vara svårt att hitta på hemsidan. Hon läser i anvisningarna om hur man använder 

försäkringskassans hemsida, men det verkar ändå vara svårt att hitta i datorn hur man får ut ett 

mera läsbart dokument. Hon är tyst och koncentrerad. På datorskärmen syns hur olika fönster 

öppnas när hon letar. Efter ett tag ger hon upp och tar fram det svårlästa pappret och börjar 

skriva på den istället. På pappret skriver hon vilken ansvarsbefattning de långtidssjukskrivna 

har samt vilka förvaltningsavdelningar de tillhör, eftersom detta ska föras över på deras 

budget. Hon är tyst när hon skriver. Efter en stund avbryts tystnaden och skrivandet av att 

telefonen ringer. Telefonsamtalet handlar om kursen med den nya kommunallagen. Efter 

telefonsamtalet återgår hon till att skriva på pappret om medfinansieringen. Efter ett tag är 

hon klar med listan och tittar på klockan och säger: ”Oj, är klockan så mycket, vi ska gå och 

fika.” Klockan är nu 14.45 
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Klockan 15.00 

Vi kommer tillbaka från fikat och jag ska intervjua henne. 

 

4.1.3 Intervju 
 

Arbetsuppgifter: 

Informanten berättar att hon arbetar som den enda personaladministratören i kommunen. 

Således har hon väldigt varierande arbetsuppgifter vilken täcker upp hela det 

personaladministrativa området, med undantaget att räkna löner, vilket utförs av 

löneassistenterna. Hennes formella arbetsuppgifter är bland annat: vara sekreterare vid 

personalutskottet, föredragande vid personalutveckling, ta fram underlag för policyprogram 

samt planer med strategiska program, handha sjukstatistik, avtalstolkning, 

pensionshandläggning, rehabiliteringsfrågor, lönefrågor, löneutveckling, lönesättning, 

löneförhandling, andra lönefrågor, lönekartläggning och medarbetarsamtal. Även ekonomi, 

det vill säga kostnader som har med personal att göra såsom kostnader för förmåner, 

sjuklönekostnader och medfinansiering av sjukförsäkringsavgift ingår i hennes 

arbetsuppgifter. Informanten uppskattar att ekonomi upptar ca 10 % av hennes vardagliga 

arbete. 

 

Hon anser sig inte ha några informella arbetsuppgifter, mer än att hon ibland när det har varit 

kort om personal har hjälpt till att rapportera in löner. Som personaladministratör ser hon sin 

uppgift som den som ska hjälpa de anställda i olika frågor och se till att de får rätt 

information: ”Tala om vad som gäller, att de får rätt information.”   

 

Personalarbetes arbetsuppgifter förr och idag 

 Personaladministratören berättar att hon har arbetat inom det personaladministrativa området 

i snart 25 år. Hon säger att förr var inte personalarbetet lika detaljstyrd som idag: ”Idag är det 

mycket mer detaljer och lagkrav i arbetet, och allting ska gå fort.” Hon påpekar att idag finns 

datorstödet vilket inte fanns förr. Idag kommer informationen fram på en dag, vilket förr 

kunde ta dagar innan den nådde fram. Förr satt personaladministratören och skrev allt med en 

skrivmaskin på ett papper, vilket tog längre tid. Men hon anser att dagens personalarbete är 

bättre och skulle inte vilja gå tillbaka till det gamla. 
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Arbetsmetoden: 

Tillvägagångssätt och stöd 

Hennes tillvägagångssätt i arbetet är att ”behandla alla lika”. Hon säger att för henne är det 

viktigt att inte särbehandla någon, utan se till att alla anställda ska behandlas lika. Hon vill 

hålla en rak linje, vara ärlig, på så sätt undvika onödiga konflikter. ”Det är viktigt att var 

lyhörd, se till att alla mår bra.”  En annan metod är att inte hetsa. Under hennes 

yrkesverksamma tid som personaladministratör har hon lärt sig att inte hetsa. Exempelvis, om 

flera personer vill ha hjälp samtidigt, så får de vänta på sin tur. 

 

Som stöd i sitt arbete använder hon av sig verktyg, såsom datorn med dess Internet, intranät 

samt andra program exempelvis statistikprogram. Andra viktiga stöd är deras avtal, lagar och 

litteratur. De har ingen personalhandbok, men hon har arbetat ihop en pärm med anvisningar 

hur man ska gå till väga vid exempelvis ansökan av tjänsteledighet. Ett annat viktigt stöd 

vilket hon rekommenderar starkt, är nätverk. Hon har ett eget nätverk bestående av både 

personaladministratörer och arbetsrättsliga jurister som hon ofta har kontakt med. Hon 

berättar att hon kan ringa till dem och fråga exempelvis hur de har gjort vid en liknande 

situation, eller hur de skulle göra i en sådan situation. Hon berättar att ibland har hon och 

några andra personaladministratörer så kallade ”nätverksträffar” då de diskuterar exempelvis 

hur långt de har kommit med lönekartläggningen eller om eventuella problem de har på sin 

arbetsplats, alltså de utbyter kunskap och erfarenheter.  

 

Motivation 

Personaladministratören berättar att hon ser den anställda som en viktig resurs: ”kommunen 

här talar alltid om att de anställda är deras viktigaste resurs, man ska vara rädd om dem, det 

är ju de som gör jobbet, de är en tillgång”.  Därför är det viktigt att de är motiverade. Hon 

menar att om de anställda är motiverade gör de ett mycket bättre arbete. Vidare poängterar 

hon vikten av att ha arbetsglädje. Hon anser att det lite av hennes uppgift att se till att de är 

motiverade: ”kommer någon till mig och säger att hon eller han inte orkar jobba där, då 

måste jag lirka lite och försöka få fram vad det är som är så fel då, försöka få den personen 

att tänka om.” Hon brukar i sådana tillfällen tala om att kommunen är en bra arbetsgivare och 

att denne ska försöka se det positiva i arbetet. Ett annat sätt till att inspirera de anställda är att 

ge dem förmåner. Liksom många andra kommuner har även denna kommuns anställda fri 

inträde till badhus och gym. Ibland kan det handla om reducerade teaterbiljetter och dylikt. 
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Styrmedel 

Hon berättar att hon inte alltid kan göra som hon skulle vilja. Exempelvis, vid en ledig tjänst 

måste hon först undersöka om det finns någon anställd som har företrädesrätt, då är det lagen 

som styr. Vidare berättar hon att dock tittar hon på den anställdes personliga intressen och vad 

denne har för utbildning samt erfarenhet, men framförallt är det viktigaste i en rekrytering 

frågan: vad kräver tjänsten? Men i grund och botten är det lagkraven som styr. 

 

Det svåraste med arbetet 

Personaladministratören anser att det svåraste i hennes arbete är när någon måste säga upp. 

Sedan finns det andra tråkiga uppgifter i hennes arbete, exempelvis vid inmatning av data: 

”vissa detaljer är tråkiga… när man måste sitta och lägga in en massa siffror och skriva rakt 

upp och ner, det är inte alla gånger så roligt”. Vidare berättar hon att om exempelvis datorn 

ställer till krångel är det inte heller roligt. Hon berättar att ibland kan arbetet kännas lite 

hektiskt, om exempelvis hon har många sammanträden och hon måste på kort tid hinna ta 

fram underlag, skriva och expediera. Sedan när hon blir klar med ett sammanträde så kommer 

ett nytt sammanträde, till vilken hon måste hinna ta fram uppgifter såsom underlag och så 

vidare. Har hon kort om tid att förbereda till sammanträdena kan hon uppleva det som 

hetsande. 

 

Det roliga med arbetet 

Hon anser att det roligaste i hennes arbete är när allt fungerar som det ska. Alltså när hon får 

fram de uppgifter hon behöver och när hon har rätt verktyg. Extra roligt tycker hon är när hon 

ser att de anställda mår bra, vilket bidrar till en trevlig stämning. Vidare poängterar hon att 

hennes arbete är väldigt varierande, vilket bidrar till att ingen arbetsdag är sig likt, därför lär 

hon sig nya saker varje dag vilket hon tycker är roligt: ”det är alltid roligt så länge man lär 

sig något nytt, och det gör jag varje dag.” 
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5. Analys av observation och intervju 
 

I undersökningen arbetar informanten som den enda personaladministratören på sin 

arbetsplats med anställda. Detta betyder att hon sköter alla arbetsuppgifterna inom det 

personaladministrativa området själv, med undantaget att räkna löner. Således är hennes 

arbetsuppgifter väldigt varierande. Granberg (1998) delar in personalavdelningens 

arbetsuppgifter i fem olika rubriker. Dessa rubriker är strategi och planering, normering, 

service, utveckling och internkonsultation. 

 

I informantens formella arbetsuppgifter ingår att ta fram planer för strategiska program. Detta 

faller under rubriken strategi och planering. 

 

Under rubriken normering ingår informantens formella uppgift avtalstolkning. Under denna 

rubrik ingår även enligt Granberg (1998) vara mellanhand och sammanställa 

tolkningsanvisningar för avtala och lagar. I undersökningen fick informanten kallelser till två 

olika kurser inom det arbetsrättsliga området, varav den ena kursen behandlade den nya 

kommunallagen. Att personaladministratören skall utbildas för de nya lagarna gör det möjligt 

för personaladministratören att kunna vara mellanhand vid exempelvis avtalstolkning. 

 

Nästa rubrik Granberg (1998) presenterar är service. Lönefrågorna och statistik ingår som 

formella arbetsuppgifter hos informanten. Dock hade hon inte ansvaret för att räkna löner, 

utan denna arbetsuppgift utförs av löneassistenterna. I stort sett hela första observationsdagen 

arbetade informanten med lönekartläggningen. Lönekartläggningen används senare som 

underlag till bland annat löneöversynförhandlingen med de fackförbund kommunen har avtal 

med. Enligt Granberg (1998) ingår framtagningen av förhandlingsunderlag till de fackliga 

organisationerna i personalavdelningens uppgifter, under rubriken service. 

 

Under rubriken utveckling ingår enligt Granberg (1998) bland annat att ansvara för företagets 

personaladministrativa utvecklingsarbete, kompetensutveckling och metoder. Enligt 

informanten ingår i hennes formella arbetsuppgifter bland annat att ta fram underlag för 

policyprogram. Vidare berättar informanten att hon har arbetat ihop en pärm med anvisningar 

hur man skall gå till väga exempelvis vid ansökan om tjänsteledighet. Detta anser jag vara ett 

sätt att förbättra rutiner och metoder för de anställda. 
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Internkonsultation handlar enligt Granberg (1998) om att ge råd och stöd i frågor inom det 

personaladministrativa området. I min undersökning anser jag att denna arbetsuppgift upptog 

personaladministratörens största arbetstid. Informanten berättar att som personaladministratör 

ser hon sin uppgift som den som skall hjälpa de anställda i olika frågor och se till att de får 

rätt information: ”Tala om vad som gäller, att de får rätt information.” Detta var väldigt 

tydligt i observationerna. Informanten fick flertalet telefonsamtal under observationsdagarna 

vilka handlade om olika personaladministrativa förfrågningar. Informanten fick i telefon 

besvara på frågor angående tjänsteledighet, sjukskrivningar, uppsägning, LAS-listan, 

rekrytering, kallelse till kurs och semesterledigheten. Utöver detta fick 

personaladministratören ofta besök i sitt kontorsrum av både löneassistenter som behövde 

hjälp med olika frågor och från andra kommunanställda. 

 

Ett område vilken jag inte har kunnat lägga in i någon av de ovanstående rubrikerna är de 

ekonomiuppgifter personaladministratören har. Enligt Söderström (1997) arbetar 

personaladministratören i dag mer med ekonomi än tidigare. Informanten berättar att hon 

uppskattar att ekonomi upptar cirka 10 % av hennes vardagliga arbete. Samtidigt kan det 

ibland verka oklart om det är personaladministratören som skall göra vissa ekonomiska 

arbetsuppgifter eller om det är ekonomens uppgift. I en situation i undersökningen kommer 

ekonomichefen in på informantens kontorsrum och frågar:”Är det du eller jag som ska göra 

detta, . . .” Enligt Düring (2001) har det länge begrundats huruvida ”det är 

personaladministratören som ska lära sig ekonomi eller om det är ekonomerna som ska lära 

sig personalarbetet.”  Enligt informanten tillhör alla kostnader som har med personal att göra 

hennes arbetsområde, såsom kostnader för förmåner och medfinansiering för 

sjukförsäkringsavgiften. 

 

Under observationsdagarna blev det tydligt hur viktigt verktyg datorn är i 

personaladministratörens vardagliga arbete. Framförallt verkar IT vara en viktig 

informationskälla i det vardagliga arbetet samtidigt som all information skall föras in i datorn. 

Informanten poängterar att datorn med dess Internet, intranät samt andra program är ett stöd 

för henne i det vardagliga arbetet. Exempelvis skulle cirkulären föras in i datorn eftersom det 

blir då lättare att hitta igen dem, hela lönesystemet är IT baserad vilket bidrar till mindre 

bläddrande i papper, information om de anställda finns i datorn, däribland hela LAS-listan. 

Detta kan relateras till att meningen med IT-stöd är att användaren får en helhetssyn över 

verksamheten samt att pappershögarna ska bli mindre.(Personal & Ledarskap nr10/03 och 
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3/04) En intressant teknik är att informanten anser att det är lättare att göra exempelvis 

lönekartläggningen först på papper och sedan ”mata” in löneuppgifterna i datorn. Samtidigt 

poängterar hon att det är en fördel att se lönerna i datorn, eftersom det blir mindre bläddrande 

i papperna, vilket jag anser leder till en bättre helhetssyn med mindre pappershögar. Med 

datorn som verktyg fick hon snabbt fram den information hon behövde. En situation vilken 

bekräftar detta var när arbetsförmedlaren var på besök angående prognosenkäten. 

Personaladministratören kunde snabbt hitta den rätta informationen, exempelvis svaren på 

antal förvaltningsanställda.  

 
I undersökningen framgick även att IT-stödet kan vara en svårighet i sättet att arbeta som 

personaladministratör. Enligt Sandblad i Personal & Ledarskap nr3/04 finns det brister i 

dagens interaktiva arbete i webbportaler, eftersom användaren är tvungen att hoppa mellan 

olika dialogfönster och försöka hitta i rullmenyer, vilket tar upp mer tid än nödvändigt. En 

uppgift vilken borde ta en minut att göra tar istället tio minuter. Exempel på detta i 

undersökningen är en situation då personaladministratören hade svårigheter att hitta 

kommunallagen. Trots att hon letade i olika fönster och läste i manualen hur hon skall 

använda SÖK funktionen var den nästintill omöjlig att hitta. Personaladministratören ägnade 

nästan 45 minuter till sökandet efter den nya kommunallagen. Senare under samma dag 

ägnades tid till att på samma sätt leta efter ett dokument ifrån Försäkringskassans hemsida. I 

båda situationerna var manualerna till SÖK funktionen hjälplösa. Detta kan relateras till 

Sandblad (Personal & Ledarskap nr 3/04) som påpekar att i dag förväntas 

personalavdelningen att klara sig själv.  

 

Trots att IT-stödet användes flitigt av personaladministratören i det vardagliga arbetet, 

noterade jag under observationerna att informanten hade en egen systematik när det gäller 

anteckningar, nämligen gula post its.  Dessa post its dominerade hennes skrivbord. Ofta efter 

telefonsamtal eller något hon plötsligt kom ihåg, noterades på en gul post it. Det var ingen 

ovanlig syn att se personaladministratören gå ifrån sitt skrivbord för att sedan komma tillbaka 

till kontorsrummet med en gul post it i handen. De gula post its tolkar jag fungera som ett stöd 

i informantens vardagliga arbete. 

 

Informanten arbetade ofta tyst och koncentrerat, oftast var det endast radiomusiken i låg 

volym i bakgrunden som hördes. Detta upplevde jag under observationerna som mycket 

avslappnande, speciellt vid de tysta och lugna stunderna. Informanten nämnde vid ett tillfälle 
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att bakgrundsmusiken ger henne en lugn känsla och att tiden inte känns stilla. Radiomusiken i 

bakgrunden ser jag också som ett sätt för personaladministratören att få arbetsro. 

 

Enligt Granberg (1998) har de som arbetar med personalfrågor även stöd i andra forum 

utanför arbetsplatsen. Informanten anser att ett viktigt stöd, vilket hon rekommenderar är 

nätverk. Hennes nätverk består av både personaladministratörer och arbetsrättsliga jurister 

som hon ofta har kontakt med. Till dem kan hon ringa och rådfråga exempelvis hur hon skall 

gå tillväga i olika situationer. Dessutom brukar hon och några andra personaladministratörer 

ha så kallade ”nätverksträffar”, vilket är ett slags forum för utbyte av kunskaper och 

erfarenheter. Andra viktiga stöd i hennes arbete är avtal, lagar och litteratur. På 

personaladministratörens arbetsbord observerade jag högar med broschyrer av exempelvis 

semesterledighetslagen, allmänna bestämmelser, kommunalförbundets kompendium AB01. 

 

En annan viktig metod informanten använder sig av är att inte hetsa. Under observationerna 

var jag förundran över personaladministratörens lugn. Trots att informanten konstant blev 

avbruten i sitt arbete, talade hon med en lugn röst utan att visa något tecken på hets. 

Informantens metod är att inte hetsa upp sig utan arbeta långsamt, lugnt och med eftertanke. 

Personaladministratören påpekade i intervjun att det är en metod vilken hon har lärt sig under 

sina 25 år som personaladministratör. Hon menar att om flera personer vill ha hjälp samtidigt, 

så får de vänta på sin tur. Detta var tydligt i flera situationer under observationerna, 

exempelvis när arbetsförmedlaren var på besök med prognosenkäten och 

personaladministratören fick ett långt telefonsamtal. Informanten talade med en lugn röst och 

visade inga tecken på hets, trots att arbetsförmedlaren satt mitt emot och väntade med sitt 

ärende. En annan situation är när kvinnan från hemtjänsten satt i personaladministratörens 

rum och samtidigt kom en anställd från räddningstjänsten som ville ha hjälp med ifyllandet av 

tjänstgöringsrapporten. Eftersom dörren till hennes arbetsrum ständigt var öppen, kunde 

anställda komma in och avbryta hennes arbete med sina ärenden. Jag noterade att de alltid 

kom in på rummet utan att knacka. Men detta verkade inte heller vara något störningsmoment 

för personaladministratören, utan hon tog emot alla med ett lugn och kunde efteråt genast 

återgå till sitt arbete. Enligt informanten är hennes metod att ”behandla alla lika”, vilket var 

väldigt tydligt under observationsdagarna. Oavsett vem som kom med ärenden, gav 

informanten dem alltid samma hjälpvänliga bemötande. En annan viktig metod i 

personaladministratörens vardagliga arbete är att vara lyhörd. Hon hade inte bråttom i att 

avsluta ärenden, utan var noga med att ta sig god tid på sig till att hjälpa de som var i behov 
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av hjälp. Ett exempel på en sådan situation var just när mannen från räddningstjänsten 

behövde hjälp med sin tjänstgöringsrapport. 

 

Informanten berättar att hon ser de anställda som en resurs: ”kommunen här talar alltid om att 

de anställda är deras viktigaste resurs, man ska vara rädd om dem, det är ju de som gör 

jobbet, de är en tillgång”. Detta kan jämföras med att Söderström/Lindström (1996 s.22) 

beskriver HRM som en ”strategi som betraktar personalen från ett resursperspektiv och där 

denna resurs är avgörande för företagets framgång”. Jag tolkar denna jämförelse som att de 

är lika. Informanten ser de anställda som den viktigaste resursen samt att de anställda gör 

jobbet, vilket i sin tur påverkar företagets, i detta fall kommunens, framgång. Jag anser att 

informanten i sitt sätt att se på de anställda i kommunen har ett HRM perspektiv i grunden. 

Eftersom det är de anställda som gör jobbet anser informanten att det är därför viktigt att de 

anställda är motiverade att arbeta, att det skall finnas arbetsglädje. Detta kan relateras till den 

hårda HRM, vilken grundar sig på effektivitet. (Tengblad 2000) Ju mer inspirerade de 

anställda är till att jobba, desto bättre resultat, alltså effektivitet. Vidare kan tilläggas att 

informanten ser det lite som i sitt arbetsområde att motivera de anställda, således anser jag att 

HRM perspektivet ligger i hennes metod att arbeta. 

 

Informantens vardagliga arbete är styrt av lagkrav. Exempelvis en ledig tjänst kan hon inte 

anställa vem som helst, utan hon måste i första hand undersöka om någon anställd har 

företrädesrätt. Exempel på detta är när den anställde från hemtjänsten kom in på 

personaladministratörens kontor för att rådfråga vem hon kan anställa. De var då tvungna att 

gå efter LAS listan. I denna situation kunde de inte välja någon efter tycke, utan det är lagen 

och avtalen som styr. Dessutom illustreras detta i observationerna vid flertalet tillfällen i 

telefonsamtalen då hon hänvisade till LAS listan. Jag anser att i informantens vardagliga 

arbete är det den rationella styrfilosofin som styr, det vill säga hård HRM. Samtidigt är hård 

HRM mer vanligt hos låglönegrupper samt servicebranschen (Tengblad 2000), vilken 

kommunen i dessa situationer representerar. 
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6. Sammanfattande diskussion 
I detta kapitel skall jag ge en reflekterande sammanfattande diskussion kring syfte och 

frågeställningarna. 

 

Syftet med uppsatsen är att ta reda på hur en personaladministratörs vardagliga arbete ser ut 

samt att undersöka om en personaladministratörs vardagliga arbete handlar om paragrafrytteri. 

 

 Frågeställningarna jag ställde var följande: 

• Vilka arbetsuppgifter har en personaladministratör? 

• Vilken metod använder personaladministratören? 

• Är en personaladministratörs arbete paragrafrytteri? 

 

 

Enligt Granberg (1998) kan personaladministratörens arbetsuppgifter variera beroende på 

företagets, organisationens och verksamhetens storlek. Eftersom informanten i 

undersökningen arbetar som ensam personaladministratör har hon väldigt varierande 

arbetsuppgifter. Utifrån observationerna och intervjun framgår att personaladministratören har 

arbetsuppgifter som att ta fram underlag för strategiska program, avtalstolkning, lönefrågor, 

lönekartläggning, ta fram underlag för policyprogram och ekonomi, alltså kostnader som rör 

personalen såsom förmåner och medfinansiering. Arbetsuppgiften vilken upptog den största 

arbetstiden var att hjälpa de anställda med olika frågor inom det personaladministrativa 

området, såsom tjänsteledighet, sjukskrivningar, uppsägning, LAS listan och rekrytering.  

 

Huruvida personaladministratörens vardagliga arbete handlar om paragrafrytteri, anser jag att 

undersökningen visar att arbetsuppgifterna är paragrafrytteri. Avtalstolkning, lönefrågor, 

rekrytering samt LAS listan är styrda av lagen. Eftersom lagen styr arbetsuppgifterna, betyder 

detta enligt min tolkning, att lagen är fattad av en beslutfattare vilken talar om vad som skall 

gälla och göras. Således har personaladministratörens arbetsuppgifter en rationell styrfilosofi, 

där personaladministratören är underordnad att följa dessa lagar. Detta styrks av informanten 

som medger att personalarbetet idag är detaljstyrt med dess lagkrav samt att under 

observationerna noterade jag att informanten refererade under arbetets gång ofta till 

lagkraven, vilket innebär att arbetsuppgifterna i sig är paragrafrytteri. 
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I undersökningen fann jag att personaladministratören har under sina 25 år som yrkesverksam 

inom det personaladministrativa området utvecklat en egen metod i arbetet. Gula post its är ett 

stöd i arbetet för snabba anteckningar att komma ihåg, radiomusik i bakgrunden i låg volym 

bidrar till arbetsro samt att inte hetsa är viktigt.  Enligt min mening är all stöd vilken bidrar till 

att underlätta för arbetet och ge arbetsro, i detta fall minneslappar, bakgrundsmusik och att 

inte hetsa bidrar till trevligare stämning på arbetsplatsen. Detta relaterar jag till HRM 

perspektivet då förhållandet mellan individen och organisationen stärks genom bland annat 

lugn arbetsmiljö och förmåner (Bolman/Deal 1995).  

 

Undersökningen visar att personaladministratören använder även en annan metod som stöd i 

arbetet, nämligen verktyget datorn, vilket är en viktig källa för information. Jag tolkar att 

syftet med datorn är att förbättra företagets kommunikation, vilket förespråkas av den mjuka 

HRM. Samtidigt förespråkas den hårda HRM av effektivitet, i det här fallet snabbhet. På 

samma gång ser jag datorn som en bromskloss i arbetet, eftersom datorn försvårar arbetet, då 

onödigt mycket tid kan gå åt till att leta information i olika dialogfönster och 

rullmenyer.(Sandblad 2004) Detta innebär i detta fall att den hårda och mjuka HRM 

kolliderar, det vill säga varken effektivitet eller kommunikation fungerar. I undersökningen är 

datorn som verktyg en metod, men inte alltid så framgångsrik sådan. 

 

Informanten använder sig av nätverk, lagar, avtal och litteratur som stöd i arbetet. Jag nämner 

tidigare i detta kapitel att arbetsuppgifterna är paragrafrytteri. Detta innebär att även metoden 

är paragrafrytteri i personaladministratörens vardagliga arbete. Dock är paragrafrytteri inte 

den enda metoden i informantens vardagliga arbete. Hennes metod att ”behandla alla lika”, 

vara lyhörd och se personalen som en resurs visar att hon har ett HRM perspektiv i sitt sätt att 

arbeta. I detta fall har personaladministratören ett HRM perspektiv vilken hon arbetar efter 

men i grunden är det lagkraven som styr det vardagliga arbetet. Med andra ord enligt min 

mening så är metoden inte alltid paragrafrytteri, men arbetsuppgifterna i sig är paragrafrytteri. 
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6.1 Slutord 
 

Avslutningsvis har jag funnit att personaladministratörens vardagliga arbete inte bara handlar 

om att slå upp i lagböcker och läsa olika avtal, alltså paragrafrytteri även om dessa i grunden 

styr arbetet. Utan det handlar som personaladministratör att hitta en metod i att finna en 

balans mellan alla lagkrav samt de mänskliga behoven. Det gäller att ställa sig frågan: På 

vilket sätt kan jag arbeta som personaladministratör för att på bästa möjliga sätt tillgodose 

både de anställdas och företagets behov för att de berörda skall må bra. 

Personaladministratörens arbetsuppgifter och metod handlar enligt min mening även om att 

möta människor.  

 

Under skrivandet av denna uppsats har andra frågor väcks hos mig vilka inte har något 

utrymme i denna uppsats. Därför vill jag ge dessa frågor som förslag på vidare forskning. 

• Är det skillnad i en personaladministratörs vardagliga arbete som arbetar i en stor och 

liten organisation? 

• Finns det skillnader i metoden att arbeta mellan en kvinnlig och en manlig 

personaladministratör? 

• Vilken metod använder sig en nyutexaminerad respektive en mera rutinerad 

personaladministratör av? 
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Bilaga 1 
 

Intervjuguide 

 

1. Kan du berätta om dig själv? 

2. Vilken befattning har du nu? 

3. Vilka arbetsuppgifter ingår i ditt arbetsområde? 

4.  Anser du att du följer någon PA strategi? 

5.  Vilka hjälpmedel/stöd använder du av i det vardagliga arbetet? 

6.  Hur ser du på din roll som personaladministratör? 

7.  Är det viktigt att de anställda ska känna sig inspirerade i att arbeta? Varför? 

8.  Hur/vad gör du för att åstadkomma engagemang och hängivenhet hos de anställda?  

9. Vad är det svåraste med att arbeta som personaladministratör? 

10. Vad är det roligaste att arbeta som personaladministratör? 

11. Kan du berätta om någon ovanlig eller stressig situation som du har varit med om? 

12. Hur anser du att personalarbetet har utvecklats? 
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