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The purpose of the study is to investigate what the code of ethics means for human resources

professionals (HRP). When are ethical reflections and positions given space, how does the HRP

relate to these and to the organization in which the exercise takes place? The issues that are

investigated are: What does the code of ethics mean for HRP? How does HRP relate to ethics in

their profession? When is the code of ethics a support for the work of the HRP? The theory

examines concepts and theories such as the role of HRP, profession, organizational conditions,

ethical code, demand-control-support model and ethical dilemmas, in order to be able to apply these

in results, analysis and discussion. The essay is based on a qualitative method with semi-structured

interviews and then analyzes the results through thematic analysis. The study interviewed 8 HRP’s

and the selection of respondents is based on the profession of HRP with at least 5 years of

experience, as well as a broad representation from various specializations within HR management.

The sample of respondents is found to be active in both public and private sectors. Here, themes are

highlighted about how HRP perceive their role in the business, when ethical considerations are

needed and with what mandate they perform their profession linked to ethics. The main results of

the study reproduce that the HRP’s code of ethics today lacks the dissemination and recognition

required to leave an imprint on its target group. Despite this fact, the practice of HRP is in line with

the guidelines and characteristics that the code deals with. This suggests that an increased use of it

would give the code a greater influence in the future, both for the profession and for its

development.
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Vi tackar även våra familjer för allt stöd under vår studietid och för att ni funnits och finns där för

oss. Eleonore vill särskilt tacka sin man Daniel och sina barn. Oscar vill specifikt tacka sin man

Mario.

Avslutningsvis vill vi tacka varandra för tre fantastiska år där vi tagit oss den akademiska

utmaningen tillsammans från den allra första dagen på programmet till avslutande kandidatuppsats.

1 juni 2022

Eleonore Ström Staynfeld

Oscar Björkestam

3



Innehållsförteckning

1. Inledning 5
1.1. Inledning 5
1.2. Syfte och frågeställningar 6

2. Teori och tidigare forskning 7
2.1. Personalvetarrollen 7

2.1.1. Profession eller yrke? 9
2.1.2. Organisatoriska förutsättningar 10

2.2. Etisk kod 11
2.3. Krav-kontroll-stöd-modellen 14

2.3.1. Etiska krav-kontroll-modellen 17
2.4. Etiska dilemman 18

3. Metod 19
3.1. Val av metod 19
3.2. Urval 19
3.3. Datainsamling 21
3.4. Intervjumall 22
3.5. Dataanalys 22
3.6. Studiens tillförlitlighet 23
3.7. Etiska aspekter 23

4. Resultat och analys 24
4.1. Profession och personlighet 24
4.2. Personalvetaren och organisationen 27
4.3. Personalvetaren och medarbetaren 31
4.4. Personalvetaren och samhället 33

5. Diskussioner och slutsatser 36
5.1. Vad innebär den etiska koden för personalvetare? 36
5.2. Hur förhåller sig personalvetare till etik i sin profession? 36
5.3. När är den etiska koden ett stöd för personalvetarens arbete? 37

6. Förslag till vidare forskning 39

7. Referenslista 40

8. Bilagor 44
8.1. Intervjumall - Personalvetare 44
8.2. Intervjumall - Akademikerförbundet SSR 47
8.3. Informationsformulär - Personalvetare 48
8.4. Informationsformulär - Akademikerförbundet SSR 49
8.5. Samtyckesformulär 50

4



1. Inledning

1.1. Inledning

Etik ligger till grund för hur en individ uppfattar något som rätt eller orätt och kan variera från en

människa till en annan. Den genomsyrar allt, exempelvis synen på medmänniskor, samhället,

normer och värderingar. Etiken påverkar hur individer väljer att agera i olika situationer och den

influerar dennes val i livet (Singer, 1993). Den etiska koden för personalvetare är framtagen av

Akademikerförbundet SSR och är ett verktyg för att förhålla sig till verksamhetens krav och

professionens identitet. Den behandlar olika värden och normer gällande etiskt handlande som

mynnar ut i riktlinjer för vilka värden som ska styra personalvetarens agerande. Dessa normer är

riktade kring personalvetarens profession och personlighet, samt dennes sammanhang gentemot

organisation, medarbetare och samhälle (Akademikerförbundet SSR, 2015). Innehållet bidrar till en

förståelse för de utmaningar som personalvetaren möter i sin arbetsvardag och är därför rimlig och

relevant att granska i syfte att belysa denna del av den professionella rollen. Det är möjligt att se på

den etiska koden som ett ramverk för dessa situationer och ett sätt att förbereda sig på olika

dilemman genom proaktiv reflektion.

Redan tidigt under Personalvetarprogrammet på Göteborgs universitet nämndes

professionaliseringen av personalvetarrollen, där bland annat legitimitet och status var argument för

professionaliseringen. Professioners utövande baseras på vetenskap, det är avgränsat till specifikt

område och är självständigt (Brante, 2009). Strävan efter att personalarbetare i Sverige skulle få sitt

yrke ombildat till att bli en profession började i mitten av 1900-talet och har gått igenom olika steg,

där yrkesetik är ett av kriterierna som skiljer yrke från profession (Damm & Dahte, 2016).

Yrkesetiken är uppfylld i och med att yrkesföreningen Akademikerförbundet SSR utkom med “Etik

i HR-arbetet - Etisk kod för personalvetare” 2005, med en uppdaterad version 2015

(Akademikerförbundet SSR, 2015).

Tidigare har det skrivits ett stort antal artiklar och uppsatser om andra professioner med etiska koder

som exempelvis lärare, läkare, sjuksköterskor och jurister (Shapira-Lishchinsky, 2020; Schwimmer

& Maxwell, 2017; Skowron, 2018; Tiruneh & Ayele, 2018; Morin, 2015; Numminen m.fl., 2010;

McGinniss, 2016). Här uppmärksammades en brist i forskningen när det kommer till hur

personalvetare förhåller sig till koden och därmed blir ambitionen med uppsatsen att belysa detta.

Nyfikenheten väcktes kring vad den etiska koden innebär för personalvetaren, hur denne förhåller
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sig till den samt om den tillämpas på det sätt som den skapats för. På ett personligt plan med en

utbildning inom Personalvetarprogrammet och med en framtid inom denna profession blir ämnet än

mer intressant att undersöka.

I studien kommer tidigare teori och forskning om personalvetarens roll granskas, den rådande

professions och yrkesdiskussionen, samt de organisatoriska förutsättningar som kan tänkas finnas

för personalvetare. Vidare studeras den etiska koden för personalvetare, för att sedan visa hur

krav-kontroll-stöd-modellen kan bidra till intressanta reflektioner över etiska ställningstaganden

som kan ingå i rollen och därtill en översikt i etiska dilemman som kan tänkas uppstå. I metoddelen

behandlas val av metod för inhämtning och analys av det empiriska materialet, urval av

respondenter samt studiens tillförlitlighet och dess etiska aspekter. I avsnittet resultat och analys

redogörs för de fynd som framkommit under intervjuerna, uppdelat i fyra delar utifrån

personalvetarens etiska riktlinjer. Uppsatsen avslutas med en diskussion och slutsatser kring de

frågeställningar som är föremål för uppsatsen.

1.2. Syfte och frågeställningar

Uppsatsens syfte är att undersöka vad den etiska koden innebär för personalvetare i utövandet av sin

profession. I vilka situationer får de etiska reflektionerna och ställningstaganden utrymme och en

mer tydlig roll, hur förhåller sig personalvetaren till dessa och till den organisation som utövandet

sker i. Vidare är ambitionen att utröna om det går att se ett mönster i när den etiska koden kan vara

ett stöd för personalvetaren i dennes arbete.

Frågeställningar

1. Vad innebär den etiska koden för personalvetare?

2. Hur förhåller sig personalvetare till etik i sin profession?

3. När är den etiska koden ett stöd för personalvetarens arbete?
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2. Teori och tidigare forskning
I denna del redogörs teorier och begrepp och dessa är: personalvetarrollen, profession,

organisatoriska förutsättningar, etisk kod, krav-kontroll-stöd-modellen samt etiska dilemman. Dessa

ska öka förståelsen och sedan tillämpas i rapportens resultat och analys för att möjliggöra svar på

frågeställningarna.

2.1. Personalvetarrollen

Personalvetarens uppgift handlar om att genom sitt arbete vara verksamhetens representant med

kompetens för att hantera organisationens viktigaste resurs, dess anställda, samtidigt som det ligger

i rollens natur att uppfattas som den som tar hänsyn till medarbetarnas perspektiv (Ulfsdotter

Eriksson, 2013). Personalvetarens uppdrag kan beskrivas utifrån Ulrichs fyra roller i HR arbetet:

Administrative expert, Strategic partner, Change agent och Employee champion (Ulrich, 2007).

Administrative expert innehar kompetens inom områden som rör HRs funktion och processer i

verksamheten, berör olika nivåer i organisationen och tillför värde genom att medverka till att skapa

processer som ger goda förutsättningar för verksamhetens arbete. Strategic partner är en strategisk

roll där personalvetaren fungerar som ledningens expert när det kommer till att kombinera

verksamhetens strategiska mål och syfte med de individer och grupper som ska utföra arbetet.

Genom att värdera olika handlingsalternativ bidrar denne med analyser och besitter kunskap om hur

viktigt det är att ha med sig HR i det strategiska arbetet, både på kort och lång sikt. Rollen som

Change agent innebär att vara den som ser till utveckling av medarbetare och ledare i

organisationen, säkerställer att kompetenskapitalet fyller verksamhetens behov och är en stor

tillgång i att förbereda för förändringar, så väl som att genomföra dessa. Employee champion bidrar

med kompetens om hur individer och grupper fungerar i en verksamhet och har en roll som

balanserar arbetsrättsliga krav med den personalpolitik som verksamheten vill bedriva. Hen är

verksamhetens representant men har samtidigt ett ansvar att se både till verksamheten och

medarbetarnas intresse. Här betonas vikten av att verka för en sund grund för medarbetarskapet och

en grundrespekt för allas lika värde (Ulrich, 2007).
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Figur 1. De fyra rollerna i HR-arbetet (Ulrich & Brockbank, 2007; Boglind m.fl., 2021).

Figur 1 visar de olika rollernas placering i HR arbetet, mellan strategiskt och operativt fokus, samt

mellan process och människor. En och samma person kan iklä sig flera av dessa roller i

kombination eller utgå från enbart en, beroende på hur just rollens arbetsuppgifter ser ut. Detta ger

ett argument för hur bred och mångfacetterad en personalvetares roll och karriär kan vara

(Ulfsdotter Eriksson, 2013; Boglind m.fl., 2021).

Oavsett position i en verksamhet så finns det verktyg för personalvetaren att nyttja i sitt arbete.

Kommunikation kan lyftas fram som ett av de viktigaste verktygen, då professionen personalvetare

inbegriper kunskap inom området, förmåga att applicera densamma och anta ett vetenskapligt

förhållningssätt. Kommunikationen är grundläggande för att agera i verksamheten, skapa förtroende

och relationella band, nå ut med sitt budskap och lyssna in olika perspektiv (Engström & Lundin,

2018). Arbetet i verksamheten kan ha sina utmaningar och konflikter kan uppstå. Här kan dessa

förekomma som mellanmänskliga både bland medarbetare, mellan medarbetare och arbetsledning

eller systemkonflikter, med sin grund i verksamhetens struktur, mål eller rådande värderingar.

Personalvetarens kommunikativa förmåga är ett verktyg i dennes arbete, både för att själv kunna

bidra och för att handleda de som hanterar konflikter (Lennéer Axelsson & Thylefors, 2013).
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2.1.1. Profession eller yrke?

Strävan efter att personalarbetare i Sverige ska få sitt yrke definierat som profession började i mitten

av 1900-talet och har gått igenom olika steg. Ett av dessa steg är att utbildningen för personalvetare

ska ske utifrån en akademisk standard och ett annat är att inneha professur i personalvetenskap

(Damm & Dahte, 2016). Begreppet profession har en stark koppling till ansvar i utövandet, vilket

innefattar och kräver ett stort förtroende för individen (Brante, 2009). Ulfsdotter Eriksson (2017)

menar att ett av kriterierna som skiljer yrke från profession är yrkesetik, som består av samlade

riktlinjer kring hur arbetet ska utföras kopplat till etiska aspekter som utövaren kan komma i

kontakt med. Det kan exempelvis handla om inställning till medmänniskor och omgivning, eller

riktlinjer för prioriteringsordning och värdering av liv och välbefinnande. Även Damm och Dahte

(2016) lyfter fram att en etisk kod är ett av kriterierna för att kallas profession. Denna är uppfylld i

och med att Akademikerförbundet SSR utkom med den 2005 (Akademikerförbundet SSR, 2015).

Dock nämner Damm och Dahte (2016) att den etiska koden inte är tillräckligt internaliserad hos

personalvetare, då en personalvetare påbörjar sin karriär på olika sätt och alla kommer inte i kontakt

med den. Ett annat kriterium för en profession är att utövandet ska baseras på vetenskap, vilket

innebär att det krävs utbildning och kunskap inom området och ett vetenskapligt förhållningssätt till

uppgiften (Brante, 2009). Det kan finnas krav på legitimation för att få utöva en profession men så

är inte alltid fallet och detta medför en viss diffushet i själva begreppet. Det går att utröna flera

nivåer av professioner, exempelvis klassiska professioner som representeras av läkare och advokat.

Steget under är semi-professionerna som personalvetare tillhör och efter det återfinns

pre-professionerna som kräver universitetsutbildning men där professionen inte är etablerad i

samma utsträckning (Ulfsdotter Eriksson, 2017). I resterande del av uppsatsen kommer

personalvetarrollen refereras som en profession där rollen utgör en semi-profession som är en del av

olika professioner.

Ytterligare ett kriterium som definierar en profession är möjligheten till självständigt utövande,

vilket medför en autonom syn på den professionella och utgår från att hen är den som avgör hur

kunskaperna ska appliceras (Brante, 2009). Brante (2009) gör en tydlig koppling mellan

personalvetarens professionalisering och välfärdssamhället samt framhåller att semi-professioner är

tvärvetenskapliga och har mer begränsningar i sitt utövande och autonomitet. Sammantaget bidrar

ovanstående till en fortsatt utgångspunkt i det semi-professionella för personalvetaren. Några av

kriterierna uppfylls för att vara en profession, samtidigt som organisationers förutsättningar

gällande styrning, autonomi, den tvärvetenskapliga plattformen och frånvaron av legitimation utgör

hinder för att fullt ut ta steget från semi-profession till profession. Damm och Dahte (2016) lyfter
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fram att tidigare försök med ansökan om professur fått avslag av anledningen att

personalvetararbetet innebär en bredd i olika titlar och uppdrag. Sedan 2019 är processen ett steg

närmare att uppnå professionsstatus, då Sverige fick sin första professor i personalvetenskap: Stefan

Tengblad (Chefstidningen, 2020; Göteborgs universitet, u.å.).

2.1.2. Organisatoriska förutsättningar

De organisatoriska förutsättningar för personalvetare som går att utläsa, består av dess struktur och

organisering och om HR har en plats i verksamhetens ledning, med en konkret möjlighet att

påverka. Det är något som Boglind m.fl. (2021) tar upp som en förutsättning för strategiskt arbete

och bidrag till värdeskapande i organisationen för HR. Där positionen har mandat att fatta beslut,

med en ansvarsfördelning som ger förutsättningar för faktisk påverkan och med resurserna för att

driva initiativ inom HRs område. Dessa påverkansmöjligheter går att koppla till makt, något som

kräver förmåga att övertyga och involvera andra på ett informellt sätt, likväl som att ha formell

makt i verksamheten på uppdrag av ledningen (Andersson m.fl., 2020). Med en samsyn på HR och

personalvetarens roll i verksamheten, värderas arbetet som en viktig del av att uppnå

organisationens mål och syfte. Då vilar inte personalvetarens ansvar enbart på exempelvis

administrativa uppgifter (Boglind m.fl., 2021). En annan faktor för personalvetarens organisatoriska

förutsättningar är den ständigt pågående globaliseringen, där påverkan kan finnas i komplexiteten

med att bedriva verksamhet i flera länder. Svårigheter kan bestå av kulturella och strukturella

skillnader, samt lagar som kan utgöra begränsningar för hur arbetet bedrivs (Edwards, 2019). Detta

kan påverka hur personalvetarens roll fungerar i en verksamhet, även avhängt den geografiska

kontexten.
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2.2. Etisk kod

Etik finns överallt, både explicit i exempelvis riktlinjer, eller implicit i exempelvis attityder. Det

handlar om synen på andra individer, omgivningen, samhället och världen. Definitionen av

begreppet etik innefattar också hur du väljer att handla i olika situationer, något som Singer (1993)

belyser, att den etiska uppfattningen och grunden för olika handlingsalternativ kan variera hos

människor. Där kan de individuella olikheterna medföra olika perspektiv och ingångar till

frågeställningar, diskussioner och problem. Med Singers (1993) utgångspunkt kan det tänkas uppstå

problematiska situationer om det råder alltför stor diskrepans mellan individers olika uppfattningar.

Det går att tänka sig att etikens roll i en organisation har en stark koppling till hur kommunikation

sker kring ställningstaganden och med vilken inställning som frågor angrips. Engström och Lundin

(2018) visar kommunikationens betydelse i organisationer, där samspelet mellan aktörer på olika

nivåer påverkas av inställning till uppgift, personliga förutsättningar och dennes yrkesroll. Här är

etik en del av personliga förutsättningar och har därmed en stor inverkan på arbetet i verksamheten.

Singer (1993) visar att etiken ligger till grund för synen på vad som är rätt respektive fel, moralen är

de handlingar som baserat på ens etik.

En etisk kod syftar till att beskriva vilket förhållningssätt och agerande som förväntas av en viss

profession. Innehållet består av etiska värden som är framtagna för att kunna vägleda den berörda

personen eller gruppen (Falkenström, 2019). En etisk kod består inte av regler utan kan mer

beskrivas som ett underlag för att urskilja etiska dilemman, samt principer som bestämmer vad som

är primära normer att kunna arbeta för inom en organisation. Det kan i sin tur skapa en ökad

medvetenhet och kontroll över verksamhetens etik (Akademikerförbundet SSR, 2015). De Geer och

Lindström (2006) lyfter fram att en organisations etiska kod ligger till grund för hur verksamheten

agerar i olika situationer såsom affärsmässiga principer eller deras anställningspolicy.

Akademikerförbundet SSR (2015) har tagit fram en etisk kod för personalvetare. Det kan

poängteras att etiska koder förekommer bland många professioner såsom hälso- och sjukvård samt

lärarkåren (SFS:1996/97:60, Lärarnas riksförbund, 2022). Nedan presenteras de tre etiska områden

för personalvetaren och vad de innebär: etiska värden och normer för HR-arbetet, etiska egenskaper

för personalvetare och etiska riktlinjer för personalvetare.
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Etiska värden och normer för HR-arbetet berör vad i professionen som har betydelse, samt var

förpliktelsen i arbetet ligger. Dessa normer rör huvudsakligen människovärdesprincipen, humanitet,

solidaritet, frihet och självbestämmande, delaktighet och demokrati, rättvisa och jämlikhet samt

konsekvensetisk bedömning (Akademikerförbundet SSR, 2015). Människovärdesprincipen är den

mest grundläggande av dessa och syftar till alla människors lika och höga värde. I den första

artikeln från FN:s konventioner om mänskliga rättigheter (1948) står det: “Alla människor är födda

fria och lika i värde och rättigheter…” och i den svenska regeringsformen (SFS 1974:152) står det i

1 kap 2 §: “Den offentliga makten skall utövas med respekt för alla människors lika värde…”.

Människovärdesprincipen är en grund för samhället i stort och således även för en personalvetare i

sin profession. Humanitet och solidaritet berör medkännande respektive samhörighet och syftar till

att se människan och att det finns en strävan efter kollegialitet. Utifrån frihet och självbestämmande

behöver HR-arbetet inkludera en respekt för människans förmåga att göra fria val. Därför är det

också av vikt att alla anställda har ett utrymme att vara delaktiga och på så sätt efterleva en

demokratisk ordning. Ett HR-arbete ska också utföra och sträva efter en rättvisa och jämlikhet där

anställda ska behandlas lika och på ett icke-diskriminerande sätt, samt belönas och kompenseras för

det utförda arbetet. Den konsekvensetiska bedömningen hamnar i fokus när vissa av tidigare

nämnda normer eller värden står i kontrast till varandra, och där det inte är självklart vilken norm

som går först. I ett HR-arbete bör det då utföras en reflektion över vilket värde som går före det

andra (Akademikerförbundet SSR, 2015).

Etiken inom olika professioner har sin utgångspunkt i etiska värden där det framkommer etiska

egenskaper som en person inom professionen ska besitta. I den etiska koden för personalvetare

nämns exempelvis integritet, självinsikt, rättskänsla, civilkurage, tolerans, generositet,

respektfullhet, tydlighet, ärlighet och empati som några av de etiska egenskaperna. Dessa

egenskaper lyfts fram som föredömliga och eftersträvansvärda för en personalvetare då hen ska

arbeta för etiska värden och normer där etisk medvetenhet och mognad ska råda

(Akademikerförbundet SSR, 2015).

En etisk kod fungerar som ett rättesnöre för professioner och nedan följer olika etiska riktlinjer för

en personalvetare. Viktigt att påpeka i detta sammanhang är att personalvetaren ställs inför olika

situationer där det kan vara svårt att avgöra vad som är ett lämpligt agerande. Dessa riktlinjer bör

därför ses som olika varianter till en “best practise” och handla om bra gentemot bättre, eller dåligt

gentemot sämre. De olika riktlinjerna som tagits fram är grupperade utifrån fyra områden:
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personalvetarens profession och personlighet, personalvetaren och organisationen, personalvetaren

och medarbetarna samt personalvetaren och samhället (Akademikerförbundet SSR, 2015). Utdrag

från de etiska riktlinjerna visas nedan i Tabell 1.

Tabell 1. Etiska riktlinjer för personalvetare. Hämtad från Akademikerförbundet SSR, 2015.
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2.3. Krav-kontroll-stöd-modellen

Karaseks krav-kontroll-modell är en teori som kan användas för hur individer reagerar på krav som

ställs i arbetet, samt vilka möjligheter denne har att på egen hand kunna kontrollera arbetet (se Figur

2.). Modellen behandlar faktorerna krav och kontroll och dessa har delats upp i höga respektive låga

krav samt hög respektive låg kontroll, vilket ger modellen fyra olika tillstånd som en individ kan

befinna sig i (Karasek, 1979).

Figur 2. Krav-kontroll-modellen (Karasek & Theorell, 1990).

Ett passivt tillstånd innebär låga krav och låg kontroll där arbetet i sig kan leda till att personen

stannar upp i sin utveckling, med risk för regression, beroende på låga utmaningar och lågt lärande.

I ett aktivt tillstånd är kraven höga och individen innehar en hög kontroll som innebär en frihet i att

kunna nyttja alla sina kompetenser och resultatet blir ett ökat lärande och utveckling. Ett avspänt

tillstånd innebär låga krav med hög kontroll där individen löper mindre risk för psykiska och

fysiska negativa konsekvenser. Det spända tillståndet visar höga krav med låg kontroll där risken

för psykisk och fysisk överbelastning är störst. Det är resultatet av de höga kraven i samband med

lägre kontroll för individen som kan ge symtom i form av stress, depression och utmattning

(Karasek & Theorell, 1990).
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En vidareutveckling av krav-kontroll-modellen ses i Figur 3, som benämns

krav-kontroll-stödmodellen. I denna modell utvecklad av Karasek och Theorell (1990) adderades

faktorn socialt stöd som en ytterligare dimension gällande psykosocial arbetsmiljö.

Figur 3. Krav-kontroll-stöd-modellen (Karasek & Theorell, 1990)

Upplevelsen av krav beror på vilken form av arbete som avses och i vilken sektor den anställde

befinner sig i. Eriksson m.fl. (2017) nämner exempelvis både fysiska i form av farliga

arbetsmetoder eller psykiska där tiden inte räcker till för arbetet. Vidare nämner Bengtsell m.fl.

(2021) att krav även kan vara intellektuella och emotionella. Även Eklöf (2017) berör

känslomässiga krav och belyser samtidigt kvantitativa och kognitiva. De kvantitativa syftar till

tidskrav och mängden på arbete. Kognitiva krav kan innebära de tankemässiga krav som ställs på en

anställd i form av att bearbeta mycket information eller fatta beslut utifrån komplicerade

förhållanden eller under stress. Känslomässiga krav kan avse att ett arbete kräver att den anställde

ska visa känslor som den inte besitter i sin anställning eller situation eller att den anställde inte ska

visa de känslor som den i en situation känner, men inte får, utifrån sin profession (Eklöf, 2017).

Begreppet kontroll är enligt Karasek och Theorell (1990) att både besitta kompetens samt att ha

befogenhet att fatta beslut. Dessa två komponenter visar en individs kvalifikationsgrad i form av att

lära sig nya saker, att använda sig av dem, samt möjlighet till inflytande i arbete och beslutsfattande

(Eriksson m.fl. 2017). Detta lyfter även Eklöf (2017) upp och nämner som en stimulus, att den
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anställde har en möjlighet till att styra sitt arbete. Författaren belyser egenkontroll, ett

beslutsutrymme som finns för både individens arbete och dennes möjlighet att påverka

organisationens arbete. Bengtsell m.fl. (2021) nämner att det fält som främst kommer leda till

ohälsa i form av stress är fältet “spänd” med höga krav och låg kontroll. Det som skiljer den åt från

fältet “aktiv” är graden av egenkontroll. Detta kan härledas till etisk stress som är en kombination

av att både ha höga krav i form av att göra avvägningar och prioriteringar, samt en låg kontroll över

arbetet i form av hinder för att fatta ett lämpligt etiskt beslut. Etisk stress som begrepp beskriver

“upplevelsen av att inte kunna handla på det sätt som man själv uppfattar som det moraliskt rätta”

(Bengtsell m.fl. 2021. s.13). Den skildras som en arbetsrelaterad stress och uppstår om individen

anser att arbetsuppgiften är av stor betydelse, och hen tvingas gå emot sina egna värderingar och

principer, samt när den förväntade handlingen tydligt går emot professionens yrkesetik. Jameton

myntade begreppet “moral distress” 1984 i boken “Nursing Practice: The Ethical Issues”. Moral

distress kan översättas till etisk stress och syftar, som redan nämnt, till att ens egna etiska eller

moraliska uppfattning skiljer sig från exempelvis organisationens ledare eller policys (Jameton,

2013). Det kan finnas tillfällen då personalvetaren kan behöva gå emot sin etiska kod utifrån

verksamhetens krav. Eriksson m.fl. (2017) belyser att ha höga krav med hög kontroll inte behöver

leda till stress då det råder en större stabilitet mellan faktorerna och som även kan stimulera och

utveckla en individ. Det är först när det råder obalans som den etiska stressen uppenbaras.

Socialt stöd beskriver Karasek och Theorell (1990) som en supporterande social samverkan som

den anställde kan ha tillgång till på arbetet genom både chefer och medarbetare. Stöd kan

kategoriseras som dels socioemotionellt stöd dels instrumentellt socialt stöd. Det socioemotionella

stödet beskrivs som en support som dämpar den psykologiska påfrestningen en anställd kan utsättas

för. Supporten sker i form av att både det sociala och emotionella länkas samman med chefer och

kollegor, samt skapar ett förtroende mellan dessa parter. Det instrumentella sociala stödet innebär

att den anställde har resurser tillgängliga för att möta kraven och kontrollen i arbetsuppgifter. Eklöf

(2017) adderar ytterligare två former av socialt stöd: informationsstöd och feedback.

Informationsstöd innebär att en anställd har tillgång till information som stöd vid handlande och

beslutsfattande. Feedback är ett viktigt stöd då en anställd får återkoppling på det arbete som utförs.

På arbetsplatser där det sociala stödet finns kan effekterna visa ett samband med ökat engagemang,

bättre trivsel och prestation från de anställda, samt att den psykiska hälsan är högre (Eklöf, 2017).
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2.3.1. Etiska krav-kontroll-modellen

I tidigare stycke berördes krav-kontroll-modellen och för att koppla ihop modellen med etik

presenteras vidare vad etiska krav och etisk kontroll kan innebära utifrån en etisk

krav-kontroll-modell (se Figur 4.).

Figur 4. Etisk krav-kontroll-modellen (Bengtsell m.fl. 2021)

Etiska krav innebär krav som har ett värde för personen, som är av stor vikt att kunna uppfylla eller

efterleva i sin roll, samt kopplat till dennes engagemang (Bengtsell m.fl. 2021). I Tabell 1

redogjordes för de riktlinjer en personalvetare har i den etiska koden och i den finns etiska krav som

exempelvis: “personalvetaren ska eftersträva etisk medvetenhet, denne ska vara lojal med sin

organisation, personalvetaren ska sträva efter att hantera konflikter på ett konstruktivt sätt samt följa

lagar och god sed på arbetsmarknaden” (Akademikerförbundet SSR, 2015, s.20). Då går det att se

en skillnad på etiska krav gentemot krav, att de etiska kraven är kopplade till individens etik, inte

bara en uppgift att utföra, det krävs ett ställningstagande.

Etisk kontroll syftar till kontroll över utrymmet att agera efter värderingar, därmed att ha

möjligheten att handla utifrån ett etiskt perspektiv (Bengtsell m.fl. 2021). Kraven berör

uppmaningar, förhållningssätt, principer eller policys, medan kontrollen avser själva

handlingsutrymmet i att kunna utföra en uppgift. En personalvetare kan ha mer eller mindre kontroll

i sin roll beroende på olika hinder som Bengtsell m.fl. (2021) lyfter fram såsom bristande resurser

och kompetens, samt bristande eller motstridig ledning. Resursbrist kan innebära tidsbrist och
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okunskap, vilket då leder till en låg kontroll. Brist på ledarskap kan också innebära låg kontroll för

personalvetaren då exempelvis arbetsuppgifterna inte prioriteras, alternativt synliggörs eller att en

organisation inte ger individen tydliga förhållningsregler i sin roll.

2.4. Etiska dilemman

En personalvetare kan uppleva att de ställs inför etiska dilemman när de hamnar i situationer som

kan beskrivas som “...en situation där man inte isolerar omoral från moral utan snarare strävar efter

att välja mellan två etiskt likvärdiga frågor.” (fritt översatt från Chakrabarti & Chatterjea, 2020,

s.53.). Det innebär att en person kan bli ställd inför två eller fler likvärdiga etiska

handlingsalternativ. Hur en individ än väljer så blir valet inte helt korrekt eller tillfredsställande, där

en etisk bedömning görs av vilket av alternativen som gör minst skada. Dilemma kan översättas

som svår valsituation där det inte är givet vilket alternativ som är det bästa (Linehan & O’Brien,

2017). Författarna har i tidigare forskning undersökt upplevda etiska dilemman hos personalvetare

och författarna slår fast att etiska dilemman kan framkalla starka känslor hos de som är ansvariga att

ta ett beslut eller framföra ett beslut. De intervjuade upplevde en dissonans utifrån sin egen moral

gentemot organisationen och utifrån de krav som ställdes på dem. Som exempel på krav nämner de

personalvetarens individuella förväntningar på rollen, anställdas krav och förväntningar samt

organisationens förhoppning om att följa en etisk linje (Linehan & O’Brien, 2017). Guest och

Woodrow (2012) belyser att ett etiskt dilemma kan vara bristen av kontroll då HR-chefer saknar

makt inom organisationen. Författarna nämner att tidigare forskning från Watson och Legge såg att

HR saknade makt och chansen att påverka sina verksamheter de arbetade för. Resultatet är över

fyrtio år gammalt och trots att det gått framåt för HR-arbetet så visar senare forskning från Watson

att HRs makt och inflytande fortfarande är begränsad. Även i forskningen från Guest och Woodrow

(2012) lyfts det fram att HR fortsatt har en bit kvar för att nå den kontroll som den etiska koden vill

göra gällande. De pekar på att HR bör fortsätta att både se och ta sina chanser till att hela tiden få in

etiska värden i exempelvis system, policys och de val som organisationen står inför.
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3. Metod
I den här delen återfinns en genomgång av uppsatsens metodval, samt val gällande urval och den

empiriska datainsamlingen. Den innehåller även en redovisning av hur intervjufrågorna

sammanställts och hur dataanalysen genomförts. Avslutningsvis i denna del finns studiens

tillförlitlighet och etiska aspekter kopplade till uppsatsens genomförande.

3.1. Val av metod

Uppsatsen bygger på kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer för att sedan analysera

resultatet genom tematisk analys. En kvalitativ forskning är enligt Bryman (2018) en metod som

fokuserar mer på ord än siffror i både insamling av data samt analys. Författaren visar olika

utmärkande egenskaper för en kvalitativ undersökning och nämner bland annat deltagarnas

uppfattning, närhet, kontextuell förståelse samt naturlig miljö. Uppsatsen avser undersöka hur

personalvetare upplever vad den etiska koden innebär, vilket utrymme etiken får i arbetet och om

den etiska koden är ett stöd i rollen. Därför används en kvalitativ forskning i denna studie då

empirin samlas in utifrån deltagarens uppfattning och på så sätt skapas en större förståelse utifrån

deras kontext. Även Trost (2010) nämner kvalitativ forskning som en metod för att förstå hur

människor resonerar eller reagerar utifrån sitt sammanhang, vilket även befäster valet av den

kvalitativa metoden. En reflektion över valet av metod är att den kvalitativa ansatsen skapar

förutsättningar för att fördjupa sig i ämnet och förhoppningsvis uppnå en större förståelse genom

mer omfattande svar från respondenterna. Den begränsade tidsramen medförde att ett färre antal

respondenter intervjuades, vilket kan försvåra generaliseringen till en större population. Det finns en

medvetenhet hos uppsatsens författare att de enskilda respondenternas intressen kan färga deras svar

samt tolkningar och på så sätt påverkas studiens resultat. För att motverka detta har vi strävat efter

att förhålla oss objektiva och kritiska till resultatets överförbarhet.

3.2. Urval

För att på lämpligt sätt kunna besvara våra forskningsfrågor har valet fallit på målstyrt urval.

Bryman (2018) förklarar det som ett urval baserat på att välja ut respondenter på ett kategoriskt vis

och även utifrån en så kallad fast urvalsstrategi. Urvalet av respondenter baseras först och främst

utifrån professionen personalvetare, samt att sträva efter en bred representation från olika
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inriktningar inom HR-arbetet. Urvalet av respondenter återfinns verksamma inom offentlig

verksamhet samt privat genom detaljhandel, tillverkningsindustri och rekryteringsverksamhet. För

att få tillgång till mer erfarna personalvetare som kan tänkas ha upplevt dilemman som bidragit till

etiska reflektioner och ställningstagande låg fokus på att hitta de som har minst fem års erfarenhet.

Genom att använda sökfunktionen i LinkedIn har det säkerställts att förfrågan om intervjuer endast

går till de som är behöriga enligt våra kriterier för denna studie gällande både utbildning, erfarenhet

inom de sektorer och branscher som varit målet. Tio personalvetare kontaktades via mail eller

telefon där uppsatsens syfte presenterades. Samtliga fick ett informationsbrev (se Bilaga 8.3.) och

ett samtyckesformulär (se Bilaga 8.5.) skickat till sin mail. Åtta personalvetare valde att delta i

studien och de är anonyma vad gäller namn, företag och ort. Nedan beskrivs de med ålder, titel,

examensår, arbetslivserfarenhet samt bransch.

Tabell 2. Presentation av kandidater i intervjuerna.
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3.3. Datainsamling

Uppsatsens empiriska material har samlats in genom åtta kvalitativa semistrukturerade intervjuer

med erfarna personalvetare. Semistrukturerade intervjuer är en intervjuteknik som utgår från teman

bestående av frågor knutna till varje tema. Intervjuaren ska ge respondenten stor frihet att kunna

besvara frågorna på sitt sätt. Intervjuaren bör visa en flexibilitet i vilken ordning frågorna ställs samt

att det kan tillkomma eller falla bort frågor under intervjuns gång beroende på de svar respondenten

ger (Bryman, 2018). För att utforma en intervjumall, lades stor möda på att säkerställa att frågorna

ställdes på ett sätt så att svaren syftar till att besvara forskningsfrågorna. Något som Bryman (2018)

nämner som avgörande för att få tillgång till material som besvarar en studies frågeställningar, är att

ha dessa i åtanke när inhämtning sker. Frågorna strukturerades upp med den etiska koden för

personalvetare i åtanke, med fokus på de etiska riktlinjerna. För att testa intervjumallen gjordes först

två pilotintervjuer som sedan utvärderades och gav upphov till ytterligare förändringar av frågor

och struktur.

Utöver intervjuer med personalvetare genomfördes en intervju med representanter från

Akademikerförbundet SSR (se Bilaga 8.2.). Detta i syfte att komplettera vår empiri med förbundets

syn på det dokument de skapat gällande dess mål, vision och ambition med personalvetarens etiska

kod.

Som tillägg till uppsatsens empiriska material har en insamling av teoretiskt material utförts,

litteratur som berör personalvetarens roll och arbete, professionens historik och den etiska koden för

personalvetaren. Detta kallas enligt Backman (2016) för litteraturgranskning och har som syfte till

att forskaren ska införskaffa sig en kunskap om det ämne den avser forska om. Det innebär att ta del

av tidigare sammanställning av fakta eller studier och kan även belysa det historiska sammanhang

som ämnet berör. På så sätt kan litteraturgranskning utgöra en grund för kunskapsbildning och att de

eventuella brister eller kunskapsluckor som tidigare forskning visat kunna fyllas genom att försöka

bidra med ny kunskap utifrån ytterligare datainsamling.

Sökningar har gjorts på Göteborgs universitetsbibliotek och Google Scholar med sökorden: Ethical

code, ethics, ethical dilemma, human resource management, moral distress, demand-control-support

model. Endast expertgranskade artiklar har använts som underlag för denna uppsats.
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3.4. Intervjumall

Intervjumallen för respondenterna (se Bilaga 8.1.) har utformats med några inledande frågor om

ålder, arbetsuppgifter och arbetslivserfarenhet som personalvetare. Intervjumallen fortsatte sedan

med frågor utifrån de fyra olika teman som hämtats från de etiska riktlinjerna för personalvetare (se

Tabell 1) (Akademikerförbundet SSR, 2015). Dessa fyra teman bestod av öppna frågor med stor

plats för respondenten att kunna svara fritt, vilket är utmärkande för den semistrukturerade intervjun

(Bryman, 2018). Öppna frågor används enligt författaren för att respondenten ska kunna sätta sina

egna ord på svaret, för att även kunna ge plats till svar som är oväntade och att forskaren på så sätt

inte heller leder respondenten till att svara så som forskaren önskar.

Trost (2010) belyser att en intervjuserie är en process och att dessa präglas av att vara föränderliga.

Därför behövdes intervjumallen under datainsamlingen justeras för att kunna samla in den empiri

som behövdes. Den första intervjumallen bestod av 6 inledande frågor och 26 öppna frågor. Den

slutgiltiga versionen av intervjumallen innehåller 8 inledande frågor och 17 öppna frågor. Den totala

insamlade empirin uppgår till 10 timmar med en snittid på 1,25 timmar per intervju, och har i

huvudsak utförts digitalt.

Intervjumallen för Akademikerförbundet SSR (se Bilaga 8.2.) består av 6 frågor som avser besvara

syfte, mål och bruk för dokumentet “Etik i HR-arbetet - Etisk kod för personalvetare”.

3.5. Dataanalys

I analysen av det empiriska material föll valet på tematisk analys. Där bearbetades data och en

relativt omfattande mängd strukturerades upp i olika teman, för att analyseras. Enligt Bryman

(2018) är ett tematiskt angreppssätt särskilt lämpligt när inhämtning av den empiriska data sker

genom öppna frågor, vilket är fallet för denna uppsats. Med detta upplägg går det att i efterhand

granska och analysera respondenternas svar för att se om det finns gemensamma, återkommande

teman och mönster när det kommer till handlande i personalvetarrollen och etiska avväganden som

kan behövas i utövandet av professionen.
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3.6. Studiens tillförlitlighet

I en kvalitativ forskning kan tillförlitlighet ligga till grund som ett kriterium för kvaliteten i

forskningen. Tillförlitlighet handlar om fyra olika kriterier i form av: trovärdighet, överförbarhet,

pålitlighet och slutligen att kunna styrka och konfirmera fynden (Bryman, 2018). Vid bedömning av

studiens tillförlitlighet så är den trovärdig då forskningen har utförts i linje med de regler som

givits, samt att respondenterna också får tillgång till resultaten, vilket visar en intern validitet. Den

är delvis överförbar utifrån att delar av studien kan appliceras och brukas i ett vidare begrepp i

jämförelse med andra professioner. Studien kan användas i ett framtida syfte gällande

personalvetares etiska kod. Pålitligheten nämner Bryman (2018) att den syftar till att studien har

blivit granskad och att författarna själv är kritiska i den studie de genomför. Denna uppsats har

blivit granskad av två olika referensgrupper som har gett återkoppling på studien, samt att vår

handledare granskat studien. Att kunna styrka och konfirmera fynden innebär att forskaren inte ska

ha försökt påverka utförandet av undersökningen utifrån subjektivitet (Bryman, 2018). Genom

processen har det agerats objektivt, i god tro, och personliga värderingar har inte låtits påverka

studien.

3.7. Etiska aspekter

Enligt Vetenskapsrådet (2017) är etiska aspekter och överväganden en betydande del av den

vetenskapliga processen vid forskning som involverar människor. Exempel på olika aspekter i god

forskningssed är att respondenterna informerats om studiens syfte, att de erbjuds anonymitet samt

att deltagandet till studien är frivillig. Bryman (2018) lyfter fram olika etiska principer i form av:

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. För denna

uppsats har respondenterna noga informerats om studiens syfte genom både informationsblad och

ytterligare förklaring via mail- och telefonkontakt. Vidare har det också informerats om att de

närsomhelst kan dra tillbaka sitt samtycke och deltagande genom ett samtyckesformulär. Gällande

de etiska aspekterna av våra frågor, är intervjuobjekten och deras arbetsgivare totalt anonyma för att

det ska finnas förutsättningar för sekretess och förtroende. Då ämnet behandlar etik och utövande

som kan kopplas till känsliga situationer, både för respondenten och individer denna kommit i

kontakt med, så upplevs anonymiteten som en särskild förutsättning för denna metod. Gällande

nyttjandekravet har de blivit informerade om att empirin från intervjuer endast används för detta

forskningsändamål.
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4. Resultat och analys
Här återfinns uppsatsens resultat och analysdel. Genom en tematisk analys av de åtta kvalitativa

intervjuer som utförts samt insamlad empiri från Akademikerförbundet SSR, framställs ett resultat

för att sedan analyseras. Strukturen för denna del bygger på uppdelningen från personalvetarens

etiska riktlinjer: profession och personlighet, organisation, medarbetare samt samhället.

4.1. Profession och personlighet
Respondenterna beskriver att deras etiska värderingar vilar på en gemensam grund, oavsett om det

är privat eller utifrån sin profession. Det som tydligast framkommer är en vänlig inställning och

respekt för andra människor och alla människors lika värde. Intervjuperson 6 (I6) nämner: “...man

ska respektera alla människor det är liksom min utgångspunkt, oavsett vem det är så har man ju

liksom en slags grundrespekt…”. Även I7 beskriver det som: “Jag tänker att min moraliska

kompass är ju liksom alltså satt efter människors lika värde är och att vi alla ska behandla varandra

lika”. Samstämmigheten hos respondenterna i vår undersökning var påtaglig gällande

människovärdesprincipen som beskrivs både i den första artikeln från FN:s konventioner om

mänskliga rättigheter (1948) samt personalvetarens etiska kod, är i fokus och ses som en naturlig

del av personalvetaren. Svårt att säga varför denna samstämmighet råder bland våra respondenter.

Beror det på att de är personalvetare eller för att det är deras grundvärderingar och därför sökte sig

till en sådan profession.

Samtliga instämmer i att deras personliga värderingar är en förutsättning för deras utövande av sin

profession, där I2 berättar: "Jag tycker mina privata värderingar är en nödvändighet för att också

kunna axla min roll professionellt". Här ser vi en koppling mellan hur respondenterna uppfattar

symbiosen mellan sin professionella roll och sin personlighet. Enligt Ulfsdotter Eriksson (2017)

inkluderas synsättet kring värdet av personliga värderingar till att omfatta andra människor och

omgivning, oavsett om du är i din professionella roll eller som privatperson. Som begrepp handlar

etik om en högst individuell inställning till synen på medmänniskor och omgivning, både lokalt och

globalt. I en verksamhet blir därför handlingar nära knutet till organisationens etik, den speglar

vilka handlingar som är rätt och fel i den kontext som organisationen verkar i. Något som Singer

(1993) lyfter fram är att det etiska handlandet är individuellt. I vår studie råder det en form av

konsensus kring etiskt handlande gentemot människor för de intervjuade personalvetarna, där deras

personliga värderingar ligger till grund för likabehandling.
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Utifrån empirin finns det en förståelse för etikens roll inom professionen och att den har en självklar

plats i alla arbetsuppgifter, i förhållningssättet till organisationen och de individer som hen kommer

i kontakt med. Det finns ett tydligt och samstämmigt tema kring kunskapen om personalvetarens

etiska kod. Sex av respondenterna har inte hört talas om den tidigare och enbart två kommer ihåg

den från sin studietid. I1 hade för bara några månader sedan deltagit i olika workshops gällande just

personalvetarens etiska kod och nämner: “I december hade vi planeringsdagar på HR med just det

temat […] där vi jobbade liksom olika case och workshops kring alltså just moral och etik och och

etisk kod var då helt okänd för mig…”. I5 beskriver sin kunskap om personalvetarens etiska kod på

följande sätt:

Jag har stött på etisk kod sedan tidigare. Personalvetarens kod under studietiden och under en kurs på

senare tid. Så det är väl inte heller någonting jag direkt kanske funderar på, jag tänker så här, jag tror

att jag funderade på det här mer när jag pluggade…

Syftet med en etisk kod enligt Falkenström (2019) är att fungera som en kompass för utförandet av

sin profession. Det finns ett värde att samla etiska reflektioner och riktlinjer för att underlätta för

utövaren att navigera i sitt arbetsliv. Empirin visar både en otillräcklig kunskap om innehållet i

personalvetarens etiska kod samt en bristande insikt kring dess existens. Kunskapen är dock god

gällande vad etiska koder innebär och huvudsakliga värderingar i dessa. Arbetet som personalvetare

är starkt kopplat till etiska frågor och ställningstagande, exempelvis människovärdesprincipen, både

för hantering av individer likväl relaterat till organisationen eller samhället. I1 nämner: “Jag

använder den inte liksom som dokument i min roll utan då blir det som att den finns bara med i att

jag delar liksom innehållet med att jag tycker att det känns som mina värderingar”. Då endast två av

respondenterna har kännedom om personalvetarens etiska kod går det inte att tillskriva just

dokumentet från Akademikerförbundet SSR någon större betydelse för utövandet. Det stämmer med

vad Damm och Dahte (2016) belyser, att personalvetarens etiska kod inte är tillräckligt utbredd

bland personalvetare för att påverka arbetet. Akademikerförbundet SSR (2022) nämner i intervjun

att etiken utgör en betydande del av personalvetarrollen och att professionaliseringen av yrket

utvecklas i takt med att arbetsuppgifterna får en allt större strategisk betydelse: “...etiken är en

grundläggande del i det professionella [...] Mognadsfråga för vår profession också, att man belyser

de här olika delarna, att vi har gått från administratörer till en akademisk profession”.

Vid beslutsfattande i sin profession är det tydligt att respondenterna reflekterar över etiska

perspektiv och hur beslutet kommer att påverka de individer som omfattas. Här finns stort

förtroende för kollegor och ledning att ta stöttning av och att bolla tankar med. I8 berättar: “...jag
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springer runt och pratar med dem jag känner att jag behöver, så det kan vara vem som helst, det kan

vara andra eller kollegor här inom HR men det kan ju lika gärna vara de berörda”. I4 beskriver

stödet som följande:

Ja, men jag tycker det är viktigt, alltså så här sen har man ju alltid sin egen hållning [...] sen är ju det

en avvägning, man ska inte liksom hålla på att bolla det beror helt på vad? [...] då ska det ju vara

någon annan som jobbar med HR som också har tystnadsplikt och som liksom håller det. Alltså den är

ganska självklar ju när man har det yrket att det liksom sitter i.

Respondenterna har stort förtroende för kunskapen hos sina kollegor, relationerna fungerar som stöd

och upplevs vara en förutsättning för att klara av olika sorters krav från verksamheten, både inom

etiska, arbetsrättsliga och operationella frågor. Ett sådant stöd kan kopplas till krav-kontroll-stöd

modellen, där stödet fungerar som en positiv resurs för att individen ska klara av de krav som ställs

på denne (Karasek & Theorell, 1990). Några nämner att de beslut som det ges tid för, tänker de

igenom noga och tar med sig det hem till teamet, för att reflektera och diskutera tillsammans med

kollegor. I2 nämner:

I situationer där jag är osäker uttrycker jag mig så här: Jag skulle jättegärna vilja besvara din fråga, så

att jag kommer återkomma till dig imorgon. Eller kunna säga, för att du ska få ett så rättvist svar som

möjligt så kommer jag ta och skriva ner den här frågan och så återkommer jag imorgon. Det är för din

skull. Så det är så jag utövar och det är för att jag vill alltid se till att jag gör genomtänkta rationella

säkra beslut.

Personalvetarens beslut kan påverka många medarbetare, för den enskilde kan besluten ha direkt

inverkan på dennes livssituation eller sociala ställning. På grund av påverkansgraden kan

beslutsfattande upplevas krävande för personalvetaren. Det är något som Linehan och O’Brien

(2017) belyser, där svåra beslut kan vara en påfrestning i utövandet. I3 berättar att hen i olika beslut

tänker igenom hur det kan påverka organisationen och medarbetarna. “...jag tror att jag är ingen

som tar snabba beslut […] om man tar ett beslut så måste man ha tänkt igenom enligt mig […] hur

beslutet påverkar organisationen och hur påverkar det i sin tur medarbetarna”. I8 beskriver:

Det beror ju på vad det är för typ av beslut, men jag är ganska analytisk och jag tycker om att titta på

helhet. Ser alltid liksom någon bild av helhet framför och sen försöker jag komma på som grejer som

kan påverka det här som möjligt och tänka igenom olika scenarier och konsekvenser.
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Att de personalvetare vi intervjuade resonerar på detta sätt tyder på en insikt i rollens komplexitet,

att utövandet bygger på förmågan att hantera individer och relationer, samt att se till verksamhetens

bästa. Uppgifterna som beskrivits handlar om både långsiktiga och kortsiktiga perspektiv, där etiska

avväganden är en viktig del av arbetet. För att hantera dessa krävs det att personalvetaren kan agera

i olika roller beroende på uppgift. Ulrich (2007) berör flera av rollerna inom HR arbetet, där

Strategic partner rollen verkar på ledningsnivå och Employee Champion har en nära koppling till

både individerna och organisationen. Genom att kunna åstadkomma påverkan och förändringar

krävs makt och förtroende, både från individer och ledning (Andersson m.fl., 2020. Boglind m.fl.,

2021). För att förstå vilka etiska dilemman som kan uppkomma och graden av påverkan en

personalvetare har, krävs förståelse för var i organisationen rollen befinner sig. Bland studiens

respondenter varierar möjlighet att påverka och komplexiteten i uppgifterna beroende på vilken nivå

personalvetaren arbetar. Utifrån vårt resultat råder det olika förutsättningar för personalvetaren

beroende av dennes roll i verksamheten, vilket inkluderar utrymmet för etiska avväganden.

4.2. Personalvetaren och organisationen

Samtliga av studiens respondenter anser att etiska frågor är en naturlig del av deras arbete och

profession, något som förekommer på daglig basis. Etiska reflektioner lyfts på olika nivåer och

forum, diskussioner som framför allt berör hantering och agerande kopplat till individärenden,

exempelvis rehabiliteringsärenden, arbetsrätt, konflikter och arbetspsykologiska tester. Här ges det

också uttryck för att de etiska förväntningarna som sätts på professionen kan upplevas höga och

särskilt höga för HR. I6 berättar: “Varför ska förväntningarna på mig som jobbar med HR vara

högre än någon som sitter på purchasing […] jag kan inte förstå varför ska jag föregå med ett bättre

eller högre exempel än de”. Det finns ett tydligt mönster i att personalvetarens roll har en stark

förankring i etiken och strävar efter att etiken ska införlivas i organisationens handlingar. Här

nämner I3: “...etik ska inte bara vara fina ord utan orden ska betyda något och efterlevas”. Vidare

berättar I1 om etikens roll: “...etiken finns alltid med, alltså jag upplever att den den är så tydlig i

vår organisation för att vi jobbar med offentlig förvaltning. Allt jag gör ska jag kunna stå för”. Här

handlar det inte bara om att respondenterna ska förhålla sig till sin egen etiska kompass, utan även

hur de förhåller sig till den etik som råder i verksamheten. Att reflektera över hur organisationens

etik tar sig uttryck kan också medföra möjlighet att påverka den (Akademikerförbundet SSR, 2015).

När det ges uttryck för olika värderingar, kan sättet de kommuniceras på och tyngden de tillmäts

bero på ställningen och yrkesrollen avsändaren har (Engström & Lundin 2018). I intervjun med
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Akademikerförbundet SSR (2022) nämner de att utifrån dokumentet stärker sina medlemmar och

professionen genom stöd i svåra komplexa frågeställningar och etiska dilemman:

Vi har länge lyft dessa frågeställningar och ser etiken som något grundläggande för ett gott samarbete

inom HR, ekonomi, chefskap, socialt arbete och andra verksamheter som våra medlemmar verkar

inom. Etiken och kunskapen om hur man tillsammans ser på och hanterar etiska frågeställningar är

viktigt i alla organisationer, arbetsgrupper och allt professionellt arbete. Bristen på möjligheter att

diskutera om den skapar etisk stress.

I respondenternas svar framgår det att samtliga ges och har givits möjlighet till

kompetensutveckling inom sina områden både genom interna och externa utbildningar. I5 berättar:

“Vi har ju ganska mycket utbildningar som vi kan gå inom organisationen, och även utanför

organisationen. Hittar jag någon utbildning så är det ganska så sällan som min chef säger nej, utan

det handlar mer om tid”. Även I6 påpekar: “Jag har en uppsjö med nyhetsbrev och grejer och gå på

seminarium och såna där saker för att få liksom input på strategiskt HR-tänk, liksom hur man kan

koppla strategier till liksom ökad performance”.

Flera av respondenterna tillägger att bevakning av trender inom HR och nya kunskaper är något de

gör på sin fritid, av eget intresse, men också på grund av tidsbrist. I7 beskriver:

Ja alltså jag läser lite själv [...] det företaget tillhandahåller är inte jättemycket. Sen hade man ju

önskat att man kanske kunde få gå på lite mer det utbildningar för till exempel den här nya, eller nu

ska vi då kanske införa lite mer kompetensbaserad rekrytering [...] inte är jättemycket utrymme till

det, blir mer privat.

Vidare belyser I2 vikten av att utbilda och dela kunskap på följande sätt: “...det är vårt jobb, våran

profession, vårt jobb att utbilda och dela de kunskaperna, för att vi också har den bakgrunden [...]

vilket gör att det är vi som är experterna i det området”. Här ges uttryck för ett stort ansvar som

vilar på personalvetarrollen, att ta ansvar för att tillföra kunskap och att sprida den i verksamheten.

Det är i linje med vad som beskrivs som Change agent, en som bidrar till utveckling och säkerställer

kompetens i en organisation (Ulrich, 2007). Utifrån vår studie finns ett intresse att förkovra sig

inom sitt område för att på så sätt öka sin egen kunskap. Här går det att ställa sig frågan om intresset

är lika stort att dela med sig av och sprida kunskapen. Om inte, stannar kunskapen vid

personalvetaren och kommer inte verksamheten tillgodo. Nyttan med kunskapen är därför knuten

till personalvetarens vilja och förmåga att dela den, något som kan uppfattas som en begränsning.
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Samtliga respondenter upplever stor möjlighet att applicera sina nya kunskaper i sitt arbete.

Gällande kunskapsspridning nämner I8: “Det gör jag, och den feedbacken får jag både från kollegor

och chefer och organisationen, och med att jag väldigt tydligt bidrar till organisationens utveckling

genom att jag implementerar de här sakerna”. Precis som Eklöf (2017) beskriver så är det värdefullt

att få feedback från verksamheten på utfört arbete och en form av socialt stöd, som i sin tur medför

en högre motståndskraft till att hantera de krav som ställs på individen.

Ett fåtal av respondenterna kunde återge sin organisations uttalade värderingar, de var mer

fokuserade på verksamhetens syfte och uppdrag. Samtliga var eniga om att verksamhetens

värderingar behöver stämma överens med de egna värderingarna. Att arbeta för en verksamhet som

inte lever upp till de egna värderingarna är oförenligt med deras praktik. I2 förklarar: "Skulle min

arbetsgivare inte upprätta och upprätthålla sådana typer av värderingar då är inte det en match, för

att jag skulle känna att jag förråder mig själv". Möjlighet att agera i enlighet med sin övertygelse

och kompetens, att påverka, bidrar till upplevd kontroll och en positiv kraft för att möta kraven som

ställs (Karasek & Theorell, 1990. Eriksson m.fl., 2017). Utifrån våra respondenter är etiken av

särskild betydelse och just därför blir samstämmighet med organisationens värderingar särskilt

betydelsefull. Vid analysen ser vi att etiken handlar främst om interaktionen med andra människor

och hur olika val påverkar dessa. En begränsning som vi ser hos vår grupp är att detta fokus förbiser

andra etiska aspekter som inkluderar hållbarhetsarbete, strukturella arbetsförhållanden i

tillverkningsländer, eller att kärnverksamhet inte är förenlig med ovan. Det kan handla om

tillverkning som bidrar till negativ påverkan för natur och människor utanför den egna

verksamheten, eller på annat sätt riskerar att skada samhället, lokalt eller globalt.

Från intervjuerna finns flera exempel på delade meningar och hanteringen av värderingar,

exempelvis lönerevisionsprocessen, anställda i utlandet, ansvar för konsulter, chefer som vill

skynda på olika processer och individärenden. I5 beskriver en situation som följande:

En situation där det var en medarbetare som ville hem och var självmordsbenägen och man vill inte

betala hennes resa hem och hon hade inte möjligt ta sig hem […] men där ville man inte gå med på

det och det det var jobbigt…

En sådan situation utsätter personalvetaren för höga krav och en begränsad möjlighet att påverka

situationen, något som kan leda till konsekvenser för dennes välbefinnande. Att hindras från att

kunna påverka situationer som går emot ens etik kan enligt Bengtsell m.fl. (2021) leda till etisk

stress hos individen.
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Enligt flera av respondenterna är delade meningar i etiskt förhållningssätt något de inte kan tänka

sig att fortsätta arbeta för, om detta uppstår och det inte hanteras på ett etiskt sätt enligt dem själva

så kan det istället välja att avsluta sin anställning. Både I1, 13 och I5 beskriver att de vid tidigare

tillfällen valt att lämna den organisation de arbetat för då arbetsgivarens värderingar inte

överensstämde med deras. 13 berättar att: “Ja, jag slutade på företag X då jag inte stod bakom min

chefs värderingar […] hur hon såg på medmänniskor”. I1 nämner vidare:

Mitt första liksom uppdrag som rekryterare, det var väldigt tydligt om man får säga så, slit och släng

med personal. Det var lite sådär; orkar man vara kvar så är det bra annars så ja, ja då kan de gå […]

och då kände jag att det här är ingen roll för mig, nej det här blir inte bra så då valde jag att lämna…

Sex av de åtta tillfrågade har upplevt situationer där verksamhetens etik inte överensstämt med

deras egna, konflikter med ledning, ifrågasättande av personalvetarens kompetens, omställningar,

rehabiliteringsärenden, feedback och att leverera på det som utlovats sedan tidigare. Här säger I5:

“...där människor inte behandlats med den värdighet de ska, individer kommer i kläm”. Vidare

beskriver I1 att det är otänkbart att inte få agera i enlighet med sina värderingar:

...jag kände att värderingarna stämmer inte överens, organisationens värderingar med mina

värderingar, och det det känner jag att jag är lite våld på mig själv. Jag kunde inte vara kvar där för att

det är nästan avgörande för mig att jag måste kunna ta med mig i alla fall majoriteten av liksom mina

övergripande värderingar in i min yrkesroll.

Även I3 beskriver liknande tankar:

Jag vill inte vara i en organisation när man inte lyssnar på mig och min kunskap. Så jag har svårt för

att inte få vara med och bestämma, låter lite så konstigt kanske, men jag vill jag vill vara med och

påverka, och jag vill vara med och känna att jag har möjlighet att påverka de delarna som driver mig

väldigt mycket.

Svaren visar att de personalvetare vi intervjuade är beredda att lämna organisationer när

diskrepansen mellan dennes etiska värderingar och verksamhetens är för stor. En sådan konsekvens

går att förklara med att de etiska kraven, det som har ett stort värde för individen inte går att

uppfylla, då avtar engagemanget, vilket kan leda till att hen lämnar verksamheten (Bengtsell m.fl.

2021). Om synen på personalvetaren i organisationen tillskrivs professionalism, kompetens och ett

bidrag för att uppnå verksamhetens mål, kommer dennes utrymme för att påverka växa och därmed
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få större betydelse för exempelvis i vilken omfattning som etiska avväganden får. En sådan

förändring ger en ökad legitimitet och makt för personalvetare i sin roll. Något som även tidigare

berörts i olika professionsdiskussioner, som behandlat personalvetarens strävan efter att bli erkänd

som profession (Brante, 2009, Boglind m.fl., 2021, Damm & Dahte, 2016). Här ser vi en möjlighet

för personalvetaren att ansvara för de etiska frågorna i en verksamhet. Detta nämner

Akademikerförbundet SSR (2022) i sin intervju: “HR har en roll att lyfta de här frågorna att värna

om dem, för det är ingen annan som kommer göra det”. För att äga etiken i verksamheten och agera

utifrån den i egenskap av personalvetare anser vi att profession även kräver en formell makt, något

som personalvetaren i sin tur kan få genom ledningens mandat.

4.3. Personalvetaren och medarbetaren

Samtliga respondenter är tydliga med att deras agerande bygger på en jämlik hållning, respekt,

ärlighet, tillit och vänlighet inför medarbetare. I1 berättar:

Jag är väldigt tydlig med vad och syftet med alla samtal och processer är och vad de grundar sig på

för skyldigheter och lagstiftningar. Men också möta henne som människa [...] våga lägga in lite lite

person också [...] inte bara vara den här liksom roboten som går in, utan också möta en människa. Jag

är ju också en människa.

I3 beskriver hur närheten till sina medarbetare är av relevans: “Jag vill inte vara en person som

sitter på ett kontor och bestämmer genom min dator, utan jag vill vara ute och träffa medarbetare”.

Detta är något även I2 nämner:

Jag gör det genom att att finnas tillgänglig för mina kollegor. Att stötta i motgångar, att vara

transparent med mina egna motgångar, det är att skapa i sin tur trygghet […] jag ser till att vara ärlig

med mina egna utmaningar, jag ser till att lyssna på min kollega […] att man ser personen och inte

bara uppgiften.

Resultatet ger en bild av att detta förhållningssätt är knutet till medmänsklighet och respekt för

individen, samt höga krav på utövarens egenskaper för att klara av att förhålla sig etiskt till

medarbetare. Det är något som stämmer väl överens med de etiska egenskaper som

Akademikerförbundet SSR (2015) anser hör samman med personalvetaren och dennes egenskaper.

Dessa egenskaper kan ytterligare kopplas till personalvetarens agerande i konfliktsituationer, där ett
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respektfullt bemötande och kommunikation används för att lösa konflikter. Något som Lennéer

Axelsson och Thylefors (2013) belyser, både mellanmänskliga och strukturella konflikter kräver

medveten och omsorgsfull kommunikation för att lösas.

När det kommer till att undanhålla sanning gentemot medarbetare så målar respondenternas svar

upp en bild av att detta är något som ingår i rollen, där hen i sin profession har tillgång till

information som inte kan eller bör föras vidare. Aktuella tillfällen är exempelvis vid

omorganiseringar, övertalighet och olika individärenden. I3 skildrar en sådan situation:

Ja det kan det ju komma till det, skulle kunna vara att jag vet att nu så är det på gång med

uppsägningar till exempel, det kanske inte är liksom allt som är klart än eller något så, då kan jag inte

säga någonting…

Utifrån samtliga av respondenternas svar går det att konstatera att de ser undanhållande av

information som något naturligt och självklart i sitt arbete. En inställning som bekräftar de

intervjuade personalvetarnas agerande som verksamhetens representant. En strategi som kan bygga

på den enskilda verksamhetens etiska kod för hur personalvetaren ska agera (De Geer & Lindström,

2006). När det så tydligt framgått i studien att detta är en naturlig del av uppdraget i verksamheten

går det att fundera över hur personalvetaren agerar när det inte finns tydliga värderingar att följa. Då

kan dennes egna värderingar få större utrymme och eventuellt en större variation i hur uppgifter

hanteras.

Vid undanhållande av information om medarbetare till organisationen så svarade hälften att det

förekommit tillfällen då de i egenskap av personalvetare valt att inte föra vidare information om

medarbetare. Här handlar det om tillfällen när det upplevs etiskt försvarbart att undanhålla

information, exempelvis för att konsekvenserna för en enskild individ som redan är i en utsatt

position kan bli värre eller för att alternativet känns oetiskt. Detta tyder på att de tillfrågade

personalvetarna agerar utefter sin etik om rätt och fel, där denne själv avgör vad som är lämpligt att

föra vidare. Beteendet kan kopplas till utövande av etisk kontroll där individen själv avgör vad som

är etiskt handlande (Bengtsell m.fl. 2021). I1 berättar om information den får till sig av

medarbetare, som sen inte kan föra vidare till organisationen:

...undanhålla information är väl i så fall om det inte finns något syfte att säga det, till exempel att vi

får från kollegor på lösa grunder, de vill inte stå för informationen. Då säger inte vi det till den

berörda, för att då måste den personen kunna stå för det. Annars är det ingen idé, då skapar vi
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konflikter […] vi behöver veta när, var, hur, vem. Alltså det räcker inte med att jag har hört eller

någon har sagt…

Vid frågan om var gränsen går för vad som måste tas vidare till en organisation nämner I4:

Alltså, när personen säger så här, jag vill inte att du tar det här vidare, då är min spontana, då gör inte

jag det. Alltså man har ju tystnadsplikt, samtidigt så är det så här fin gräns när man kommer till typ så

här alkoholmissbruk eller liksom att det är en misstanke om det. Det är ju en av liksom lurigaste när

man ska försöka, för där har man ju också som ansvar som arbetsgivare och ett rehabansvar liksom, så

det är ju sån där verkligen delikat situation…

Den andra hälften svarar att det inte är applicerbart på deras nuvarande position eller att

undanhållande av information om medarbetare gentemot organisationen inte är aktuell. I6 nämner:

“Om jag gör det går jag ju emot min egen moraliska kod. Inte ens om det är en kompis, har du gjort

bort dig får du skylla dig själv…”. Här finns indikationer på att agerande mot respondentens etiska

kompass är otänkbart, och skulle kräva att hen går emot sina värderingar. Något som enligt

Bengtsell m.fl. (2021) orsakar etisk stress. Att tvingas till ett sådant handlande skulle sannolikt ge

konsekvenser för personalvetarens välmående.

4.4. Personalvetaren och samhället
Utifrån respondenternas svar så regleras arbetet i stor utsträckning av lagar och regler, exempelvis

arbetsrättslig lagstiftning och kollektivavtal. I3 nämner att följa lagstiftning och god sed är en

ständig faktor i dennes arbete: “Dagligen, hela mitt jobb bygger på kollektivavtal och lagar”. Här

ses utövande i linje med god sed som en nödvändighet för att inge förtroende både inom och utom

verksamheten. Synen på vad som är god sed kommer då från både individen och verksamheten, det

är en värdering utifrån samhället om att följa ett etiskt omdöme (Akademikerförbundet SSR, 2015).

Det ges även uttryck för att verksamhetens riktlinjer och rutiner bygger på dessa och är ett stöd i att

säkerställa att dessa följs. I2 berättar:

I min roll så har det varit väldigt mycket att ta hänsyn till lagar eftersom jag har jag har arbetat med

internationell rekrytering, vilket innebär att det finns strikta lagar för hur arbetstillstånd ska utföras

[…] det finns många rutiner och policys att följa […] där blir ju lagen väldigt viktigt och där följer jag

det som vår policy säger.
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Förståelsen för kontextens betydelse och skillnader mellan länder är någon som påverkar

personalvetarens utövande, något som ökar kraven på dennes kunskaper. Edwards (2019) tar upp

faktorerna kultur och struktur som en utmaning och något som ökar komplexiteten i arbetet.

I1 nämnde en tanke gällande sin chef, där respondenten upplever att etik ibland går före lagen: “Jag

upplever att min HR-chef många gånger går på etiken framför ibland lagen [...] vi har i ryggen en

lagstiftning som säger att, men min chef många gånger backar för att förhålla oss som kommun att

vi värnar om människan”. Respondenten tillägger “...önskat att man vågade ta lagen före etiken

ibland”. Detta visar ytterligare ett exempel på hur etiken är högst individuell, något som Singer

(1993) berör i form av att etik är personlig och värderas olika.

Respondenterna skapar förtroende genom hur de kommunicerar och agerar med medarbetare och

andra intressenter, både inom och utanför verksamheten. De svar som framkommer ger en bild av

hur förmågan att kommunicera är avgörande för att klara av sitt arbete. Detta är i linje med vad

Engström och Lundin (2018) tar upp när de knyter den kommunikativa förmågan till att

åstadkomma påverkan och skapa förtroendefulla relationer. I1 berättar:

...jag som HR-part liksom gör rätt och riktigt enligt lag och avtal […] samtidigt som jag visar på en

förståelse för att vi jobbar med människor och inte liksom prylar, så tror jag att det skapar i sin tur

förtroende.

Respondenten nämner även att: “Korrekt och gott arbete pratar alltid högst”. Detta citat kan kopplas

ihop med vad I2 berättar i hur den skapar förtroende: “...genom att vara kommunikativ med mina

kunskaper och kompetenser, att kunna äga rummet, att lita på att det är jag som kliver in här med

expertkompetens”.

Det finns en påtaglig koppling mellan hur de uppfattar sitt agerande och att detta agerande har en

direkt inverkan på verksamhetens förtroende utåt. I5 berättar:

...i mitt jobb så står jag ju alltid bakom våra processer och rutiner, även om jag kanske inte alltid

tycker att det är, ibland väldigt fyrkantigt […] det hindrar saker och ting från att kunna bli hur det

skulle kunna bli kanske bättre, men jag jag står alltid bakom det inför medarbetare i alla fall, mina

åsikter de kan jag uttrycka i min arbetsgrupp.
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Stor enighet råder kring personalvetarnas roll som företrädare av ett demokratiskt samhällsideal.

Under intervjuerna uttrycks det i relation till mångfald, jämlikhet, yttrandefrihet, demokratiska

värden i organisationen och som en självklarhet. De områden som berörs av respondenterna

harmoniserar med de värden som personalvetarens etiska kod består av. Värden som enligt

Akademikerförbundet SSR (2015) är sammanlänkade med ett demokratiskt samhällsideal. Därför

går det också att påstå att personalvetaren behöver förutom en medvetenhet kring etiska frågor även

ett mandat från verksamheten att faktiskt få utöva sin kunskap och omdöme. Vikten av

självständighet i utövandet är något som Brante (2009) belyser. Att personalvetaren besitter mandat

att agera inom verksamheten lyftes av Boglind m.fl. (2021). Både mandat och självständigt arbete

är därför avgörande för att utöva och att uppnå legitimitet. I3 nämner: “Alla ska få möjlighet att

säga sin röst. Är inte kanske en filosofi, men för mig blir det självklart med att behandla alla lika”.

Här finns också uttryck för att detta ses som ett ansvar som bör läggas på alla i verksamheten, att

det är samhällsideal som bör bäras av samtliga. I6 berättar:

Lever man i en demokrati så ska väl det alltid genomsyra oavsett om du är en HR-person eller om det

är en ledare. Jag kan inte se hur det ska vara mer kopplat till vårt yrke än till övriga i organisationen

och framför allt inte mer kopplat till våra medarbetare än vad det är att det är den högsta ledaren […]

vi kan slåss blodiga med moraliska principer så, men har inte vi ledarskapet allra högst upp som är

med på det och tycker samma, så kommer det aldrig få den genomslagskraften. För det är de som

behöver föregå med gott exempel också, spelar ingen roll om du som liksom enskild funktion och

håller fanan i topp [...] Det hjälper inte, utan du behöver förankra det allra högst upp.
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5. Diskussioner och slutsatser
I den här delen besvaras de tre frågeställningarna genom diskussion och slutsatser utifrån empiri

och teori.

5.1. Vad innebär den etiska koden för personalvetare?
Utifrån denna studie är det påtagligt att det råder en kunskapsbrist gällande att den etiska koden för

personalvetaren överhuvudtaget finns. Endast två av åtta intervjupersoner hade vetskap om dess

existens men inte dess innehåll. Detta uppfattar vi kan bero på att intresset för etik kan variera hos

de olika personalvetarna, lärosäten belyser den etiska koden i sin undervisning på olika sätt, att den

etiska koden kan anses som relativt ny samt att respondenterna har en bredd på olika examensår.

Vad som är tydligt är att det finns en stark relevans för etik inom personalvetarrollen. Värderingar

kring rätt och fel är en vägvisare i de avväganden som utförs. Baserat på studiens resultat kan etiken

tolkas utgöra en grund för hur personalvetaren förhåller sig till sin roll i verksamheten, till dess

processer och individer. Detta är också ett förhållningssätt som tyder på att den utgår från samma

grund oavsett profession eller som medborgare. Mot bakgrund av vår insamlade empiri går det att

argumentera för att arbetet för en personalvetare sker med en hög grad av etiska avväganden som är

i linje med innehållet i personalvetarens etiska kod. Hinder som går att utläsa är tillfällen då deras

position inte ger dem inflytande att agera i enlighet med detta. Här finns belägg för att en ytterligare

förstärkning av personalvetare som profession kan medföra ännu större möjlighet att agera i

enlighet med sin etik.

Slutsatsen av vad den etiska koden innebär för de tillfrågade personalvetarna, är att med en låg

kunskap om dess innehåll är det inte möjligt att med säkerhet tillskriva betydelsen som värdefull för

utförandet i egenskap av skriftligt dokument. Trots den bristande kunskapen gällande den etiska

koden ser vi ett utövande som sker i dess anda.

5.2. Hur förhåller sig personalvetare till etik i sin profession?

I vår studie ser vi en samstämmighet där personalvetarens etik som privatperson är grunden för den

etik som de baserar sitt utövande på i sin profession. Den är nära knuten till hur personalvetaren

förhåller sig till medmänsklighet och respekt, en viktig faktor som är sammanlänkad med hens

personlighet. Något som berörs i personalvetarens etiska kod och en faktor som kan bidra med
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osäkerhet i hur stort utrymme av utövandet som påverkas av personligheten, och om detta medför

en variation i kvaliteten på arbetet. Det råder en stark norm att personalvetarrollen har en

anknytning till etik och att denna ska eftersträvas i agerandet som personalvetare gentemot

organisation och medarbetare. Det går att argumentera för att personalvetarna vi intervjuade

tillskriver etiken stor betydelse i sin profession och att de ständigt använder sig av etiken i det

dagliga arbetet. Det finns en djup insikt i och ett ansvar för, hur deras agerande och beslut påverkar

både andra människor och verksamheten. De tillfrågade personalvetarna känner ett stort ansvar i att

förse verksamheten med kunskap samt att överföra den. Något som även har en inverkan på hur de

reflekterar över olika handlingsalternativ och hur dessa förhåller sig etiskt, samt hur besluten

medför konsekvenser för människorna. Utifrån vår empiri framgår det att det ställs höga krav på

personalvetarnas etiska agerande och kan upplevas som högt ställda krav på en liten del av

verksamheten som inte går att jämföra med de krav som ställs på andra. Personalvetarna som

deltagit i studien förväntas agera etiskt så till den grad att det är svårt att uppnå. Något som kan

medföra för höga krav i form av personalvetarens kontroll och stöd. För att respondenterna ska

kunna förhålla sig etiskt i sin profession behövs ett socialt stöd från kollegor och chef, där det har

en stor betydelse för etiska reflektioner och för möjligheten att agera i enlighet utifrån sin etiska

kompass. Vi ser att det är många olika roller som personalvetaren antar i verksamheter och på olika

nivåer där kraven på etiska reflektioner varierar och där resultatet av handlingar har skiftande

effekter. Här i ligger en komplexitet och en utmaning för personalvetaren och organisationen, de

förväntningar som ställs ska vara i harmoni med dennes uppdrag. Mandatet att agera blir en

förutsättning för att förhålla sig till sin etik i professionen.

Slutsatsen av hur de tillfrågade personalvetarna förhåller sig till etik i sin profession, är att

agerandet är nära knutet till dennes etik och personlighet som privatperson. Etiken spelar en stor roll

för deras förhållningssätt till sin profession, då etik genomsyrar alla nivåer och områden som arbetet

berör. Medvetenheten är hög gällande arbetets effekt på individ, verksamhet och samhälle.

5.3. När är den etiska koden ett stöd för personalvetarens arbete?

Det blir svårt att konstatera utifrån vårt empiriska material att den etiska koden för våra deltagande

personalvetare idag bidrar till det dagliga arbetet. Detta argument bygger vi på den låga nivån av

kunskap kring dokumentet. Det går att tänka sig att koden skulle kunna vara ett stöd för

personalvetarna i sitt arbete, där denne kan stödja sig i grundläggande värderingar och riktlinjer för

vad som kan uppkomma och vad som anses vara etiskt korrekt handlande utifrån ett personalarbete.
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Under personalvetarutbildningen finns det ett värde att belysa den etiska koden för personalvetare,

samt att den kan vara ett stöd i karriären. Koden är ett sätt att reflektera över olika etiska dilemman

som kan uppstå i verksamheter i egenskap av personalvetare, samt riktlinjer för hur arbetet ska

bedrivas. Akademikerförbundet SSR äger personalvetarens etiska kod och därför krävs det att de

fortsätter arbetet med att utveckla och sprida dokumentet vidare, det arbete som görs idag räcker

helt enkelt inte till för att uppnå det fulla syfte som den skapats för. Ett förslag till en sådan

förändring skulle kunna var att förenkla innehållet, göra det mindre omfångsrikt och på så sätt

enklare att ta till sig. Det är i vår uppfattning en viktig byggsten i professionaliseringen av

personalvetaren och ett steg i att utveckla rollen till ett ökat inflytande i verksamheten och samhälle.

Etiken i personalvetarens arbete förtjänar stort utrymme då den bidrar till att organisationer arbetar

efter processer som behandlar både människor och omgivning med respekt. Av denna anledning är

det vår åsikt att arbetet för professionaliseringen av personalvetaren bör ses över och ytterligare

stärkas för att uppnå sitt syfte, kanske finns det fler insatser som kan vidtas.

Slutsatsen av när den etiska koden är ett stöd för de tillfrågade personalvetarnas arbete handlar i stor

utsträckning om att det är en resurs som idag inte används på det sätt som den är ämnad att göra.

Det kan definitivt finnas ett stort värde och stöd av att införliva den i deras medvetande. Här ser vi

särskilt stort värde att upplysa och reflektera över den etiska koden under

personalvetarutbildningen, samt som en fortsatt utveckling för de redan verksamma.
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6. Förslag till vidare forskning

Under genomförandet av studien framkom det att respondenternas kunskap gällande den etiska

koden för personalvetare, är bristfällig och saknas. Det vore därför intressant att forska vidare kring

hur Akademikerförbundet SSR har synliggjort den etiska koden och propagerat för den till Sveriges

personalvetare. Vidare skulle det kunna undersökas kring hur den etiska koden används inom

personalvetarprogrammet på landets olika universitet och högskolor. Det kan även vara intressant

att ur ett större perspektiv med ökat antal respondenter, se om skillnaden i kunskap om den etiska

koden skiljer sig beroende på examensår då den framställdes först år 2005 med en uppdatering år

2015. Som avslutande förslag på vidare forskning, med tanke på personalvetarens variation i olika

titlar och uppdrag, utröna om den etiska koden brukas mer eller mindre beroende på vald inriktning

inom personalvetarområdet.
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8. Bilagor

8.1. Intervjumall - Personalvetare

Intro:

Uppsatsens syfte är att undersöka vad den etiska koden innebär för personalvetare i sitt arbete.

Inledningsvis kommer vi ställa ett par frågor som ger oss lite bakgrund och sammanhang till dina

svar. Intervjun och dina svar kommer att behandlas helt anonymt då vi inte kommer nämna ditt

namn, företagets namn eller orten du arbetar på. Vi använder endast dina svar till denna studie. Vi

kommer att spela in vår intervju för att sedan transkribera den. Efter godkänd kandidatuppsats

kommer all intervjudata att raderas. Är detta okej?

Inledande frågor:

1. - Ålder

2. - Examensår

3. - Antal år inom HR

4. - Kan du kort beskriva vad du gör/dina arbetsuppgifter

5. - Varför ville du bli personalvetare?

6. - Vilka förväntningar hade du på arbetet innan du började?

7. - I efterhand, motsvarar rollen som personalvetare dina förväntningar?

Denna intervju kommer vara uppdelad i 4 delmoment, den första berör dig som individ utifrån din

profession och personlighet. Sedan går vi vidare på din relation med organisationen, den tredje

gällande dig och medarbetaren och den sista kommer beröra personalvetaren och samhället.

Profession och personlighet

Etik handlar om de värderingar som ligger till grund för vårt handlande, hur vi förhåller oss och ser

på våra medmänniskor, omgivning och världen. Vad en individ anser vara korrekt etiskt handlande

behöver inte överensstämma med en annans uppfattning om rätt och fel.

8. Hur skulle du beskriva dina etiska värderingar utifrån dig som privatperson?

- Skiljer sig dina etiska värderingar mellan privatlivet och din profession?

- Vill du berätta på vilket sätt?

9. Har det funnits tillfällen då din etik inte överensstämmer med organisationens?

- Skulle du vilja berätta om några exempel?

44



10. Har du stött på begreppet “etisk kod” sen tidigare?

- Om ja, känner du till personalvetarens etiska kod?

- Vad innebär den för dig?

- Hur använder du dig av den i din profession?

Här berättar vi kort om den etiska koden för personalvetare.

- Akademikerförbundet SSR

- Handlar om att både beskriva och klargöra vilket förhållningssätt och agerande som kan

förväntas av en viss typ profession

- Den bygger på fyra områden som rör de etiska riktlinjerna.

➔ relationen mellan personalvetaren och dess profession och personlighet

➔ det andra berör organisationen

➔ den tredje utifrån relationen till medarbetare och

➔ den sista handlar om samhället.

11. I din organisation, finns det tillfällen då ni lyfter etiska frågor?

- Skulle du kunna berätta vid vilka tillfällen detta sker?

- Om inte, är det något som arbetsplatsen hade haft behov av? Varför?

12. Finns det tillfällen då du inte har möjlighet att agera efter dina värderingar?

- Om ja, hur påverkas du då?

- Hur upplever du utrymmet att kunna kommunicera ut om det är något som går dig

emot?

13. Vid beslutsfattande, hur resonerar du för att komma fram till ett beslut?

- Om du ställs inför svåra beslut, där inget av alternativen är bra, men ett beslut måste

tas, hur går du tillväga då?

- Får du stöd i beslutsprocessen? Hur? Av vem/vilka?

Organisationen

14. Hur gör du för att upprätthålla och utveckla din kunskap inom HR-området?

- Hur tillämpar du denna kunskap i den organisation du arbetar i?

15. Upplever du att du är med och bidrar till organisationens utveckling?

- Om ja, berätta på vilket sätt.

- Om nej, hur kommer det sig?

16. Skulle du kunna nämna hur din organisations grundläggande värderingar ser ut?
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- På vilket sätt stämmer dessa överens med dina värderingar?

17. Har du erfarenhet av situationer där det har uppstått delade meningar mellan dig och

organisationen om hur man ska handla etiskt?

- Skulle du kunna beskriva en sådan situation?

- Hur agerar du vid dessa situationer gentemot organisationen?

18. Skulle du kunna berätta på vilket sätt organisationen har förväntningar på dig när det gäller

etiska aspekter på arbetet? (respekt, inkludering, rättvisa, jämställdhet)

Medarbetaren

19. Personalvetaren ska enligt den etiska koden agera utifrån en jämlik hållning och bemöta MA

med respekt, ärlighet, tillit och vänlighet. Hur gör du detta?

20. I konflikter ska personalvetaren enligt den etiska koden vara saklig, ärlig, visa empati och

generositet. På vilket sätt stämmer detta överens med ditt arbete?

21. Finns det tillfällen då du fått undanhålla sanning gentemot medarbetare för att följa

verksamhetens direktiv?

- Om ja, skulle du kunna dela med dig av något exempel?

- Vad händer i dig då? Hur upplever du sådana situationer?

22. Om vi vänder på frågan, finns det tillfällen då du undanhållit sanning gentemot

verksamheten för att skydda medarbetaren?

- Om ja, skulle du kunna dela med dig av något exempel?

Samhället

23. På vilket sätt följer du lagstiftningen och god sed på arbetsmarknaden i ditt arbete?

24. Enligt den etiska koden ska personalvetaren skapa förtroende för den egna organisationen

och dess personalpolitik. Kan du beskriva hur du arbetar för att skapa detta förtroende?

25. Sista frågan nu, i den etiska koden framgår det att personalvetaren ska som yrkesutövare och

medborgare företräda ett demokratiskt samhällsideal. Hur ser du på detta?

Finns det något som vi under intervjun behandlade som du skulle vilja tillägga eller förtydliga?

Avslut

Tack för att du deltagit i denna intervju, du är välkommen att i efterhand ställa frågor eller komma

med kommentarer angående din medverkan. Efter godkänd examinering kommer du få en kopia av

uppsatsen.
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8.2. Intervjumall - Akademikerförbundet SSR

1. Varför skapades den etiska koden för personalvetare?

2. Upplever ni att den används, får ni frågor kopplat till den?

3. Vilka behov tillgodoser den etiska koden?

4. Hur ser arbetet ut för att sprida den etiska koden för personalvetare?

5. Har ni på Akademikerförbundet SSR undersökt hur/om den etiska koden för personalvetare

används i arbetslivet?

- Om ja, vad kom ni fram till?

- Om nej, vad är er uppfattning om hur relevant den är?

6. Hur ser ni på koppling mellan den etiska koden för personalvetare och legitimiteten och

professionaliseringen av personalvetarrollen?
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8.3. Informationsformulär - Personalvetare
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8.4. Informationsformulär - Akademikerförbundet SSR
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8.5. Samtyckesformulär
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