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Förord 
 
Följande studie har utförts och skrivits på Institutionen för data- och affärsvetenskap på 

Högskolan i Borås under vårterminen samt sommaren 2011. Den kan ses som en produkt av 

fyra års studier med inriktning mot management och ledarskap. Tack vare den hjälp och 

utbildning som jag erhållit från min handledare samt andra lärare på Högskolan i Borås så har 

den här uppsatsen varit möjlig att skriva.  

 

Målgruppen för uppsatsen skulle kunna beskrivas som individer som är intresserade av 

personalhantering, både gällande historia och nutida utveckling. Uppsatsen innehåller en del 

material som kan uppfattas som komplext, men mitt syfte har varit att förklara de mer 

akademiska materialet så gott det går. 

 

Jag vill passa på att tacka de företag med personalchefer som tagit tid att ställa upp för mina 

studier, jag vill även tacka min handledare som givit mig ett otroligt stöd både när det gäller 

uppsatsens utformning och dess röda tråd. 

 

 
 
 
 
 
 

  



 

Abstract 
 
Swedish title: Utveckling och balans inom personalhantering 

English title: Development and balance in human resource management 

Produced: 2011 

Authors: Joakim Skoogh 

Supervisor: Torbjörn Ljungkvist 

 

I feel that today's society is in a constant state of change, which would lead to a situation 

where the companies are in a constant mode of adaptation. So I wonder how companies can 

manage the human resources at the same time as they have to cope with the changing 

environment. I have therefore chosen to examine the human resource management of three 

companies in the same industry to determine if personnel management is developed towards a 

similar goal. Or if companies are developing towards completely different goals without any 

similarity at all. The companies that I am investigating have obviously succeed to adapt with 

the environment at the same time as they manage to handle  staff and that I am interested in 

how to succeed with such a balance. 

 

My aim is not to find a golden incisions for personnel management but if possible to find 

likenesses in how the businesses I come into contact with manages their staff. The structure 

used in the paper is Hernadi's hermeneutic triad because it has the ability to manage both the 

part and whole in a true abductive spirit.    

 

I start with going through the subjects background in order to be able to examine the 

development of the personnel management concept and then I continue with the study of how 

human resource management can be handled and what it can lead to.  

The paper is based upon the interviews that I've had with staff executives from the three 

companies I’ve been in contact with and I use a number of theories to put the information in 

context. I note that the companies pulling towards a more formal structure and I interpret it as 

a reaction to handle mental pressure suffered by employees on the basis of the technical 

change that industry and the growth of enterprises. The formal structure can be a type of 

opposition to freedom due to the fact that it leaves less room for the employees, which in turn 

leads to a loss of creativity. So what is important is for companies to succeed in balance 

between the various extremes to get all their parts working. 

 

Language: Swedish  

Keywords: Human Resource Management, personnel management, balance, IT/logistics 

companies, hermeneutic triad, organization. 
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Jag upplever det som att dagens samhälle är i ett konstant läge av förändring, vilket borde 

medföra att de företag som finns ute i samhälle måste befinna sig i ett konstant läge av 

anpassning. Utifrån det undrar jag hur företagen kan klara av att hantera de mänskliga 

resurserna samtidigt som de måste klara av den föränderliga omgivningen. Jag har därför valt 

att undersöka personalhanteringen på tre företag inom samma bransch för att fastställa ifall 

personalhanteringen utvecklas åt liknande håll. Eller om företagen utvecklas åt helt olika håll 

utan några likheter. De företag som jag undersöker lyckas uppenbarligen med konststycket att 

anpassa sig samtidigt som de hanterar sin personal och det jag är intresserad av är hur lyckas 

de med en sådan balansering. 

Mitt syfte är således inte att hitta ett gyllene snitt för personalhantering utan om möjligt finna 

liknelser mellan hur de företag jag kommer i kontakt med hanterar personal. Den struktur som 

används i uppsatsen är Hernadi’s hermeneutiska triad då den  har möjligheten att hantera både 

delen och helheten i en sann abduktiv anda. 

 

 

För att ha möjligheten att undersöka utvecklingen utgår jag från dels bakgrunden till 

personalhanteringskonceptet och dels en teoretisk redogörelse för hur personalhantering kan 

se ut och vad det kan leda till. Uppsatsen utgår från de intervjuer som jag hållt med 

personalcheferna från de tre företagen och jag använder sedan ett antal teorier för att sätta den 

informationen i kontext. Jag noterar att företagen drar sig mot en mer formaliserad struktur 

och jag tolkar det som en reaktion för att hantera den psykiska press som drabbar de anställda 

utifrån de tekniska förändring som branschen medför samt den tillväxt som finns hos 

företagen. Formaliseringen fungerar i sin tur som en motpol till frihet, då en högre nivå av 

formalisering lämnar mindre spelområde för de anställda. Vilket i sin tur leder till minskad 

kreativitet. Det som är viktigt är för företagen att lyckas balansera mellan de olika 

ytterligheterna för att få alla delar att fungera. 

 

 

 
Nyckelord: Human Resource Management, personalhantering, balans, IT/logistik företag, 

hermeneutiska triad, organisation. 
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Newtons tredje lag: 

Actioni contrariam semper et æqualem 

esse reactionem. 

– Sir Issac Newton 1687  



1 

 

1 Inledning 
 

Likt många andra situationer i det dagliga livet kräver även hantering av personal en form av 

balans. Det går inte att fokusera enbart på hur de anställda presterar, utan det krävs en fin 

balansgång mellan för att få de anställda att ge topprestationer samtidigt som de känner sig 

tillfredsställda med sin arbetssituation. 

Jag har under min utbildning arbetat en del med de klassiska organisationsteorierna och har då 

noterat att det sker en annan slags utveckling utifrån human relations skolan jämfört med de 

tre andra teorierna. Human relations har utvecklats till HRM och är fortfarande i ryckvis 

utveckling och förändring. Därför är jag intresserad av hur personalhantering utvecklas hos 

olika företag, även när företagen är inom samma bransch och samma geografiska område sker 

utvecklingen separat. Vilket medför att jag är intresserad av hur olika företag sköter sin 

personalhantering och sedan jämföra informationen för att identifiera likheter och skillnader.  

1.1  Bakgrund 

 

Inom naturvetenskapen finns det ett begrepp som är vida känt som Newtons tredje lag. Den 

säger att två kroppar alltid påverkar varandra med lika stor, men motriktad kraft
1
. Det som 

uppnås genom kraft och motkraft kan även beskrivas som en balans. Tankegången bakom 

Newtons tredje lag kan även appliceras på andra sammanhang i dagens samhälle varav 

personalhantering eller HRM är ett av dem. För att få ett företag framgångsrikt så är en av de 

viktigaste resurserna som finns personal. Ifall personalen på något sätt är i obalans tenderar 

resultatet bli att effektiviteten påverkas. I boken Organisationslära beskrivs HRM enligt 

följande: ”HRM handlar om att säkerställa att organisationens medarbetare har rätt 

kompetens, dvs. kunskap samt förmåga och motivation att använda denna kompetens samt att 

de ges organisatioriska och andra förutsättningar att utnyttja kompetensen. HRM handlar om 

att skapa en god överensstämmelse mellan organisationens behov av och krav på medarbetare 

och medarbetarens behov av och krav på organisationen”. (Bruzelius & Skärvad, s 283, 2009) 

 

Mitt syfte med den här uppsatsen är således att undersöka hur olika företag hanterar sin 

personal, vilket resultat som eftersträvas och vilket resultat som uppnås. Även utvecklingen 

av personalhanteringen är av stort intresse, då det bör finnas noterbara skillnader och likheter 

rörande vilket håll och till vilken grad utvecklingen skett. För att göra jämförelsen relevant så 

tillhör de företag jag är i kontakt med samma bransch, vilket i sin tur är IT-branschen. Då jag 

varken har tiden eller resurserna att göra en storskalig undersökning väljer jag att fokusera 

uppsatsen på en specifik bransch och geografisk miljö. Mitt syfte är således inte att hitta ett 

gyllene snitt för personalhantering utan om möjligt finna liknelser mellan hur de företag jag 

kommer i kontakt med hanterar personal. 

  

För att förstå begreppet personalhantering krävs en liten förförståelse rörande dess historia. 

Därför gör jag här en snabb genomgång av de stora dragen för att längre fram i uppsatsen ta 

upp detaljerna. I slutet av 1700-talet gavs en bok vid namn The Wealth of Nations ut, vilket 

kom att få stora konsekvenser gällande den ekonomiska utveckling. Den del av boken som är 

intressant i relation till personalhantering är arbetsdelning, vilket innebar att en uppgift 

delades upp i mindre delar för att effektivisera arbetet. Det i samband med den industriella 

revolutionens förflyttning av arbete från hemmet till fabriker skapade en ny form av 

organisationer. Med organisationerna kom teoretiker med förslag gällande hur 

                                                 
1
 http://en.wikipedia.org/wiki/Newton%27s_laws_of_motion 



2 

 

organisationerna skulle hanteras för att bli så effektiva som möjligt. Bland dessa teoretiker 

fanns det fyra som kom att betyda mycket för den organisationsteoretiska utvecklingen. Deras 

namn var Max Weber, Frederick Taylor, Henri Fayol och Elton Mayo. Max Weber står som 

grundare för den organisationsteori som går under namnet den byråkratiska skolan. Fokuset 

för den teorin låg på skillnaden mellan makt och auktoritet samt den organisatoriska 

strukturen. Frederick Taylor fokuserade sin teori vid namn scientific management på 

effektiviteten av själva arbetet och tog ett vetenskapligt perspektiv på arbetsproceduren. Henri 

Fayol fokuserade sin administrativa skola på en stark struktur inom organisationer för att få de 

anställda att arbeta bättre. Slutligen kommer vi till den teori som är av störst intresse i nuläget, 

Elton Mayo’s human relations skola. Fokus låg fokuserat på personalen och hur de skall 

hanteras för att få dem att känna sig delaktiga i organisationen, för att på så sätt få dem att 

arbeta bättre. (Bruzelius & Skärvad, s 283, 2005) Utifrån den konstanta utvecklingen som 

sker hos organisationerna ute i samhället så har en motsvarande utveckling skett hos 

organisationsteorierna. Human relations skolan har med tiden utvecklats till vad vi i nuläget 

känner som HRM, human resource managment. I vissa fall har akademisk utveckling fått en 

respons från den praktiska och i vissa fall har det varit det motsatta. Men oavsett vilken sida 

det är som kommer med nästa steg så sker det en kontinuerlig utveckling. För att återkoppla 

till begreppet balans igen så kräver varje nyhet, varje input en motsvarande kraft för att hålla 

organisationen stabil. Ifall inte stabilitet uppnås får det konsekvenser. Nivån på dessa 

konsekvenser beror på många faktorer, en liten obalans kan kanske påverka det ekonomiska 

resultatet eller kanske öka organisationens stressnivå en aning. Men en stor obalans skulle 

kunna leda till sjukskrivningar eller något så drastiskt som ekonomisk konkurs.  

1.2 Problemdiskussion 

 

Tittar vi på utvecklingen inom HRM under senare tid, kan vi notera att mer fokus ligger på 

personalen och hur de arbetar och trivs än någonsin innan. Det har blivit accepterat att ett 

företag är beroende av personalens beslut och sätt att uppträda på.  Under 2000-talet har 

organisationer inom flera branscher haft en oerhört hög utvecklingstakt och konsekvensen har 

således blivit att synen på HRM inom dels organisationerna och dels samhället runt omkring 

har förändrats. Från att ha varit en parentes hos företagen så är numera HRM en viktig del i 

arbetsprocessen och kan även identifieras som en den del av vinstkonceptet hos vissa företag. 

Då olika företag utvecklas åt olika håll så finns det lika många tolkningar och hanteringar av 

HRM som det finns företag, men då allting utgår från det traditionella konceptet om HRM så 

kan förändringarna spåras. Genom att titta på likheter och skillnader inom hanteringen av 

HRM hos företag i en viss bransch så kan det gå att identifiera vilka tankar som bara låter bra 

i teorin och vilka som faktiskt fungerar i praktiken. (Ruona & Gibson, 2004; Metcalfe & 

Rees, 2005) 

1.3 Frågeställning 

 

Syftet med uppsatsen är att undersöka personalhanteringen och dess utveckling inom företag 

som är verksamma inom IT/logistik-branschen. Därför uttrycker jag den huvudsakliga 

frågeställningen som följande: 

Vad kännetecknar personalhanteringen och dess utveckling hos dessa företag? 

 

Jag har även följande sekundära frågeställningar:  
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Vilken problematik uppstår i relation till personalhanteringen och dess utveckling? 

Finns det några distinkta likheter eller skillnader rörande personalhanteringen och dess 

utveckling hos företagen?  

1.4 Avgränsning 

 

Jag har ställt en tydlig avgränsning för att inte bli översvämmad med information. Antalet 

företag bestämdes efter en diskussion med min handledare till tre. Ifall jag tagit färre hade jag 

gått för djupt in i hur personalhanteringen hanteras av ett specifikt företag, men jag hade 

saknat något att jämföra med. Hade jag istället valt att hantera fler företag hade jag inte 

kunnat samla ihop tillräckligt mycket information för att göra jämförelsen intressant.  

 

För att göra jämförelsen relevant valde jag att jämföra tre företag som arbetade inom samma 

bransch. Hade jag valt olika branscher hade jämförelsen inte sagt särskilt mycket om hur 

personalhanteringen utvecklats parallellt med varandra. 

 

Därefter valde jag geografisk miljö och där blev valet ganska enkelt, främst av bekvämlighet. 

Då jag bor utanför Borås, studerar i Borås och känner till omgivningen var det helt enkelt 

lättast att välja Borås. 

 

Dessutom valde jag att sköta min kontakt med företagen med respektive företags 

personalchef. Orsaken till det var att jag först och främst ville ha företagets bild av hur deras 

situation ser ut. Förutom det så skulle det vara svårt att få ett jämn fördelning av fokus mellan 

de tre företagen då de är av olika storlekar och skulle kräva olika lång tid för att få dem på 

samma nivå. Ett sådant förehavande skulle dessutom ta betydligt längre tid. 

 

Slutligen var det frågan om vilken bransch som företagen skulle arbeta inom. Jag var först 

inne på elektronik branschen men min handledare rekommenderade mig att titta in företag 

som arbetar inom IT/logistik branschen då fler av landets mer framstående företagen inom 

branschen finns i Borås. Så genom logik, bekvämlighet och reson skedde avgränsningen. 

 

Gällande personalhantering som ämne så finns det för många teorier och uppdelningar av 

ämnet för att jag skulle kunna använda mig av alla, därför beslöt jag mig för att utgå från en 

modell vid namn HR-cykeln som jag stött på under tidigare studier. Modellen delar upp 

personalhantering i fem separata delar vilket ger en klar uppdelning av ämnet.  
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2 Metoddiskussion 
 

I följande kapitel hanteras vilken metod som har används under uppsatsens gång, förutom val 

av vetenskapsteori kommer även val av vetenskaplig ansats och metod hanteras. Dessutom 

hanteras fallstudien samt uppsatsen legitimitet. 

2.1 Vetenskaplig inriktning 

 

Det finns två sorters vetenskapliga inriktningar, dels har vi positivismen och så har vi 

hermeneutiken som är en av de tolkande ansatserna. Positivismens mest grundläggande drag 

är tilltron till den vetenskapliga rationaliteten och det grundläggande draget hos 

hermeneutiken är att tolka vad allting innebär. (Wallén, 1993) Bakgrunden till de två olika 

inriktningarna skiljer så att det vanligtvis sker en automatisk koppling mellan positivismen 

och naturvetenskap på en sida och hermeneutiken och samhällsvetenskap på den andra sidan. 

(Hartman, 1998) 

2.1.1 Positivism 

 

Positivismens historia är tätt sammankopplad med naturvetenskapens framväxt och utgår från 

att att kunskap måste vara verifierbar och empiriskt prövbar för att kunna kallas kunskap. Ifall 

ett påstående inte kunde prövas empiriskt så var det inte vetenskap. En sådan klassificering 

ställde värderingar, politiska och religiösa åsikter samt känslor utanför den vetenskapliga 

sfären. Inom positivismen är det vitalt att forskaren håller sig objektiv då undersökningarna 

skall vara fullständigt vetenskapliga. Det finns även en strävan efter att förklara händelser i 

form av orsak-verkan diagram. Kritik mot den positivistiska inriktningen hävdar att man 

genom allt rationaliserande missar sammanhanget och via det helheten i det som undersöks. 

(Wallén, 1993) 

2.1.2 Hermeneutik 

 

En av de möjliga översättningarna till hermeneutik är tolkningslära och det är en bra 

beskrivning om vad det handlar om. Ursprunget är kopplat till bibellära och annan 

texttolkning, där det är viktigt att både kunna se delen och helheten. Hermeneutiken handlar 

därav om att tolka och förstå sammanhang och orsakerna till texter och handlingar. I dagens 

samhälle har hermeneutik börjat att användas som ett komplement till positivismen inom 

områden som omvårdnad och psykologi. Det är viktigt att tolkningen som sker inom 

hermeneutiken görs i förhållande till hur situationen såg ut när texten skrevs. (Wallén, 1993) 

2.1.3 Val av vetenskaplig inriktning 

 

Då uppsatsen har som mål att delvis undersöka hur prioriteringen sker inom personalhantering 

men också att titta på hur mycket företagen investerar inom personalhanteringen så ser jag det 

som nödvändigt att utgå från ett hermeneutiskt perspektiv då det finns många faktorer som 

kan påverka hur ett företag agerar. Dessa kan vara både interna och externa faktorer och 

därför är det otroligt krångligt att utgå från ett positivistiskt perspektiv. Då det skulle kräva att 

jag radade upp och analyserade relevanta faktorer. Inom hermeneutiken finns det dessutom 

flera tillvägagångssätt, det jag har valt att använda beskrivs i boken Writing management av 

Barabara Czarniawska (1999, s 24) som Hernadis triad. Den utgår från tre tolkningssteg där 

man i första steget, som går under namnet explication, ställer sig under texten. Man 
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återberättar texten i ett försök att förstå den. Därefter kommer steget explanation där man 

ställer sig över texter genom att analysera texten genom att vandra mellan teorin och empirin i 

ett försök att finna textens inneboende mening. Det sista steget är exploration och då ställer 

sig författaren istället för texten i ett försök att skapa en ny text utifrån den ursprungliga 

texten. Mitt empiri kapitel består av tre steg där jag i det första steget återberättar de intervjuer 

jag har utfört, i det andra steget analyserar jag intervjun dels utifrån den teori jag utgått från 

och dels från hur jag har tolkat situationen. Den tredje delen byggs utifrån min syn på ämnet i 

ett försök att skilja på mina tankar och den verklighet som presenteras i intervjun. Orsaken till 

att jag valde den här modellen är dels att den integrerar forskningsansattsen abduktion på ett 

naturligt sätt samt att jag finner den användbar när en situation skall beskrivas för att sedan 

analyseras. Uppsatsen får helt enkelt en tydlig struktur genom användandet av Hernadis triad. 

2.2 Forskningsinriktning 

 

Vid valet av forskningsinriktning finns det dels den kvantitativa inriktningen och dels den 

kvalitativa inriktningen. Den huvudsakliga skillnaden är vilken form av data som skall samlas 

in, namnen ger oss informationen att den kvantitativa inriktningen vill samla på sig kvantitativ 

data och den kvalitativa inriktningen vill samla på sig kvaliterativ data. (Johannessen & Tufte, 

2003) Nationalencyklopedin ger följande beskrivning på kvantitativ 
2
”Ordet används i 

facktermer för att understryka mätbara egenskaper t.ex. hos något som ska undersökas” och 

för kvalitativ 
3
”Ordet används för att understryka faktiska eller essentiella egenskaper t.ex. 

hos något som ska undersökas”. 

2.2.1 Kvantitativ inriktning 

 

Den kvantitativa inriktningen utgår från att samla in information som i sin tur kan omvandlas 

till mätbar data. Som att använda enkäter för att kunna sätta svarsalternativen i förhållande till 

varandra. Flexibiliteten inom den kvantitativa inriktningen ses generellt sett som ganska liten 

då frågeformulären utformas innan datainsamlingen och kan med svårighet påverkas i 

efterhand. Då de ämnen som tas upp bara är de som är bestämda på förhand, finns risken att 

ämnen som forskaren missat inte tas upp. Andra relevanta begrepp som kan kopplas samman 

med den kvantitativa inriktningen är att orsakssamband eftersöks och att det lätt blir att bara 

ytlig information hanteras. Vilket i sin tur kan leda till begränsad helhetsförståelse. 

(Johannessen & Tufte, 2003)  

2.2.2 Kvalitativ inriktning 

 

Den kvalitativa inriktningen fokuserar på mjukare data som kan beskriva situationer och 

behöver inte nödvändigtvis omvandla insamlad information till jämförbar data. Vanligtvis 

innebär en kvalitativ metod användandet av intervjuer där samtalet utgår från en lista med 

frågor men som lätt kan sväva utanför ramarna. Det i sin tur ger den kvalitativa inriktningen 

en större flexibilitet då den som intervjuar kan styra samtalet mot ämnen som för stunden ser 

intressanta ut. Genom att intervjuer ger mer omkringliggande information så finns det mer att 

tolka jämfört med de räkneoperationer som den kvantitativa inriktningen får hantera. 

Möjligheten att gå in på djupet hos de som blir intervjuade ger möjligheten för den 

                                                 
2
 http://www.ne.se/lang/kvantitativ 

 
3
 http://www.ne.se/lang/kvalitativ 
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kvaliterativa inriktningen att ge en mer helhetsinriktad förståelse. (Johannessen & Tufte, 

2003) 

2.2.3 Val av forskningsinriktning 

 

Då mitt syfte är att ta reda på hur företagen prioriterar inom personalhantering hade en 

kvantitativ inriktning fungerat då användandet av enkäter skulle vara möjligt. Men jag anser 

att ämnet är så pass komplext samt att jag skulle få svårt att gå in tillräckligt djupt i 

organisationerna för att få fram den information jag söker. Så valde jag att använda den 

kvalitativa inriktningen och utnyttja intervjuer för att få den information som söks. 

2.3 Forskningsansats 

 

Gällande forskningsansatser så finns det två som används främst induktion och deduktion. 

Induktion utgår från ett antal fall för att sedan hävda ett samband som har observerats och den 

deduktiva ansatsen utgår från en given regel för att förklara händelser. Den induktiva ansatsen 

skapar alltså en regel utifrån iakttagna händelser och den deduktiva ser på händelser utifrån en 

given regel. Förutom dessa två finns det en tredje ansats, abduktionen. Den tolkar ett enskilt 

fall utifrån en hypotes för att sedan gå vidare med samma hypotes till nya fall för att bekräfta 

sagda hypotes. (Alvesson & Sköldberg, 1994) 

2.3.1 Induktion 

 

Följande situationsbeskrivning om induktion beskrivs i boken Tolkning och reflektion – 

Vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod (Alvesson & Sköldberg , s 41, 1994) ”Det har aldrig 

varit några stenar på botten hittills när jag dykt i vattnet; alltså är det sannolikt inte någon den 

här gången heller”. Genom att bara sambandet tas med i formeln och inte situationen visar 

ansatsen på stora brister, då det kan finnas flera okända variabler som påverkar situationerna. 

Induktionen utgår helt enkelt från empiri för att skapa en syn på verkligheten. (Alvesson & 

Sköldberg, 1994) 

2.3.2 Deduktion 

 

Även deduktionen beskrivs utifrån en situationsbeskrivning i boken Tolkning och reflektion – 

Vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod (Alvesson & Sköldberg, s 41, 1994) där det står 

”Varför har fjärilen vingar? Därför att alla fjärilar har vingar”. Den förhållningspunkten är 

mer defensiv än den induktiva men den försöker inte förklara händelsen utan den undviker att 

förklara genom att hävda en regel. Deduktionen utgår därigenom från teori. (Alvesson & 

Sköldberg, 1994) 

2.3.3 Abduktion 

 

Abduktionen fungerar som en kombination av induktionen och deduktionen där ett enskilt fall 

undersöks utifrån en hypotes för att sedan fortsätta till nästa fall för att kontrollera hur bra 

hypotesen stämmer. Genom ett sådant förehavande så preciseras det empiriska 

tillämpningsområdet samtidigt som teorin blir mer och mer exakt. Det finns även en koppling 

till det hermeneutiska perspektivet genom den kontinuerliga skiftandet från del till helhet. 

Abduktionen kombinerar analysen av empiri tillsammans med studier av teorier. (Alvesson & 

Sköldberg, 1994) 
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2.3.4 Val av forskningsansatts 

 

Då jag inte skulle komma särskilt djupt i tolkande av företagens hantering av personal utan 

någon teoretisk modell så passar abduktionen bäst ihop med mina förutsättningar. Genom att 

bara använda deduktion kan jag bekräfta en regel om att personalhantering finns inom 

organisationer, likaså kan jag med induktion bekräfta att företagen jag varit i kontakt med 

hanterat personal. Men med hjälp av abduktionen kan jag tolka hur personalen hanteras 

utifrån de teorier jag utgått från. Genom att exempelvis använda Hernandis triad så utgår jag 

från det intervjumaterial jag har samlat ihop, för att sedan titta på materialet utifrån de teorier 

jag valt att utgå från. För att slutligen ställa mig mellan teorierna och intervjuerna för att dra 

egna slutsatser.  

2.4 Datainsamlingsmetod 

 

Det finns flera metoder gällande insamling av data främst sammankopplade med vilken 

forskningsinriktning som gäller. Då jag redan valt den kvalitativa forskningsinriktningen 

begränsas jag av följande insamlingsmetoder: observationer, intervjuer, texter och dokument 

samt ljud och bildinspelningar. (Johannessen & Tufte s 87, 2003) Utifrån dessa val gick jag 

vidare till vad mitt syfte med insamlingsmetoden och det var att undersöka hur företagen 

prioriterar inom personalhantering. En möjlighet var observation men jag strök den ganska 

snabbt då det skulle kräva mycket i form av tid samt att jag med största sannolikhet skulle bli 

ett störningsmoment i företagsmiljön. Gällande texter och dokument begränsas jag av dels det 

faktum att all hantering av personal troligtvis inte var nedskriven och om den vore det kanske 

inte jag kunde få ta del av den. Det ställde mig med alternativen intervjuer samt ljud och 

bildinspelningen. Likt observationer så skulle användandet och analyserande av inspelningar 

tagit mer tid än jag förfogat över samt att risken ändå fanns att jag skulle missa vitala delar av 

företaget då jag inte kan vara överallt hela tiden. Därav stod jag till sist med intervjuer som 

mitt enda val vilket passade ganska bra med mitt syfte att ta reda på hur företagen prioriterar. 

Själva intervjuerna inleddes genom att jag i förväg sänt det frågeformulär som jag planerade 

att utgå från, så att personalcheferna kunde förbereda sig och införskaffa den information som 

de kände saknades. Den formen av intervju kan klassas som en semistrukturerad intervju då 

det finns förformulerade frågor men det är inte nödvändigt för den som håller intervjun att 

bara hålla sig till dessa. De två andra varianter av intervjuer som finns är strukturerad och 

ostrukturerad, där den strukturerade kan liknas med en enkät där den som håller intervjun 

fyller i svaren i samband med intervjun. Strukturen är lätt att utgå efter och passar utmärkt för 

ovana intervjuare. Motsatsen är då den ostrukturerade intervjun och utgår från ett ämne för att 

sedan låta samtalet flyta. Ett sådant förehavande är mer komplicerat och kan passa bättre för 

en erfaren intervjuare. I relation till min erfarenhet samt syftet med intervjuerna anser jag att 

mitt val av semistrukturerad intervju var det mest passande. 

 

När vi väl inledde intervjun användes frågorna som utgångsmall men ibland vandrade 

intervjun in på sidospår vilket fick ta den tid det tog. Målet var att själva samtalet skulle 

kännas ledigt så att jag kunde notera egna tankar och uppfattningar hos den jag intervjuade. 

Värt att nämna är att alla tre intervjuer tog plats i de lokaler där personalcheferna arbetade. Ett 

sådant förehavande kan ge en ökad nivå av bekvämlighet till intervju objekten. Vilket kan 

vara positivt då det finns individer som inte känner sig bekväma med att bli intervjuade.  Då 

personalcheferna var medvetna om vilken information jag sökte så kunde påpeka saker som 

jag kunde tycka var intressant. De eventuella nackdelar med det  sätt som jag utfört 

intervjuerna på är för det första min tilltro till de personalchefer som jag talat med. Risken 

finns alltid att de vill att deras företag framstår som mer än vad det är. Motargumenten mot en 
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sådan tankgång är många och med stor sannolikhet korrekta. Speciellt då företagen 

presenteras som anonyma, men likväl är det en nackdel hos metoden. En annan fallgrop är att 

fokusen på de färdigskrivna frågorna kan bli för stor och andra relevanta saker kan glöms 

bort. En annan risk som finns gällande frågor är ifall frågorna kan räknas som ledande, genom 

att ställa ledande frågor kan den som sköter intervjun till viss del manipulera svaren på ställda 

frågor. Steinar Kvale ger ett typiskt exempel på hur en fråga kan vara ledande i sin bok Den 

kvalitativa forskningsintervjun (s 145, 1997) ”När slutade du slå din fru”. Oavsett vilket svar 

som ges på frågan så har svaret blivit manipulerat av den ledande frågan. Jag ser det som en 

möjlighet att mina frågor kan räknas som ledande, men jag har försökt ställa så öppna frågor 

som möjligt. Så att de jag har intervjuat har fått möjligheten att uttrycka sig opåverkat av min 

uppfattning. (Kvale, 1997) 

2.5 Validitet och reliabilitet 

 

Vid skrivandet av en uppsats är det viktigt att begrunda dess validitet och reliabilitet. Jag 

kommer därför gå igenom betydelsen för dessa begrepp samt förklara min syn på uppsatsens 

validitet respektive reliabilitet. 

2.5.1 Uppsatsens validitet 

 

Validiteten rör sambandet mellan teorin och empirin, d.v.s. är de saker som undersöks 

relevanta för syftet. Det är viktigt för validiteten att det som ska mätas är klart definierat och 

avgränsat. Validitet används som ett mått på hur bra mätinstrumenten är, det handlar inte om 

egenskaperna hos det som mäts. (Wallén, 1993) 

Min uppfattning är att min validitet har vissa starka sidor och vissa svaga sidor. Det jag 

undersöker är klart definierat både när det gäller företagens bransch och geografisk situation. 

Jag utgår dessutom från en klart definierad modell vid namn HR-cykeln som finns presenterad 

i dels Human Resource Management - Organisationens hjärta (Lindmark & Önnevik, s 69, 

2006) och dels i Strategic Human Resource Management (Fombrun,Tichy & Devanna, s 41, 

1984). Där delas aktiviteterna inom ett företag upp i 5 delar så att allt kan kartläggas. De 

svagare sidorna ligger i att jag inte har en klar uppfattning om hur de olika aktiviteterna inom 

personal-avdelningen inom ett företag dels påverkar personalens trivsel samt företagets 

ekonomiska resultat och dels hur de påverkar varandra.  

2.5.2 Uppsatsens reliabilitet 

 

Reliabilitet i sin tur är hur noggrann en undersökning är gjord. Hur många upprepade 

mätningar som är gjorda samt hur tillförlitlig den hopsamlade datan är. Även insamlingssättet 

är relevant gällande uppsatsens reliabilitet (Johannessen & Tufte, 2003) 

Då intervjufrågorna är skapade av mig samt att intervjuerna även hanterades av mig så räknar 

jag med att det kan finnas saker jag har missat. Dessutom ser jag sannolikheten att en annan 

forskare skulle få exakt samma resultat som jag fått som ganska liten då det vid personlig 

kontakt tillförs tolkningar, åsikter och annat som påverkar insamlandet av information. 

Faktumet att endast tre företag används vid undersökningarna ger en viss nivå av reliabilitet 

då arbetet därigenom har möjligheten att gå lite djupare. Dock så är det viktigt att vara 

medveten om den avgränsning som gjorts både när det kommer till bransch och geografi när 

uppsatsens reliabilitet tas upp. Men överlag blir reliabiliteten ganska låg då det är en separat 

undersökning gjort av en individ vid en viss tid. 
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2.6 Källkritik 

 

Den bok som jag mest har utgått från används i kurser är Human Resource Management – 

Organisationens hjärta, som jag tidigare läst. Vilket medför att jag har ett personligt band till 

boken, som kan ha påverkat min uppfattning om bokens kvalitet . Det har dock dykt upp ett 

par incidenter som fått mig att ifrågasätta både det sätt som vissa modeller beskrivits på samt 

nivån på referenserna. Även många av de böcker som jag refererar till har används inom min 

utbildning eller refererats till i litteratur jag använt. På så vis utsätter jag mig själv för en viss 

risk då jag utgår från de individer som varit ansvariga för kursernas förmåga till källkritik. 

Men deras erfarenhet överstiger med största sannolikhet min erfarenhet när det kommer till 

facklitteratur. 

 

Andra relevanta faktorer när det gäller källkritik är vem, var och när boken skrevs4. Den 

större delen av litteraturen jag använder är skriven i Sverige under 90-talet vilket medför att 

de kan synas en aning ouppdaterade, speciellt med tanke på att den bransch jag fokuserar på 

är väldigt mycket för utveckling. Jag ser det dock som så att litteraturen ger mig en 

uppfattning om hur utveckling inom personalhantering ser ut. Det vore ignorant av mig att 

utgå från att de modeller och teorier som beskrivs i litteraturen är det enda rätt sättet att göra 

saker på. Utan jag använder litteraturen mer som ett stöd än som ett facit. En annan sak som 

är väldigt viktigt gällande källkritik är att sätta in författarnas bakgrunder i kontext med 

böckerna. Då individer från olika yrkesgrupper ser saker på olika sätt. En akademiker kan ha 

svårt att se vilka praktiska konsekvenser en modell kan få, men en praktiker kan få problem 

med att se saker ur ett annat perspektiv än det den använder. Till exempel är den bok som jag 

använder mig mest av i uppsatsen, Human Resource Management – Organisationens hjärta 

skriven av två lärare som även driver en konsultfirma. Utifrån det kan jag dra slutsatserna att 

de för det första har kopplingar till ämnet samt att de är insatta i pedagogik. Dessutom så går 

det från konsult delen att dra slutsatsen att presenterar en bild över hur saker bör vara, inte hur 

saker är. Vilket är tydligt i boken då det presenteras klara bilder över hur saker bör vara och 

hur saker skall hanteras. 

 

Den gemensamma nämnare som jag kan se hos min litteratur är att författarna är aktiva i 

främst den akademiska världen men med vissa kopplingar även till den praktiska. De flesta av 

författarna har gett ut flertalet böcker och bygger en del av sina böcker på tidigare utgiven 

litteratur. Att de arbetar inom det akademiska är inte särskilt förvånande då facklitteratur 

tenderar att vara skriven av akademiker. Jag finner faktumet att de flesta av dem givit ut fler 

böcker uppmuntrande då det kan visa på att böckerna har fått en bra respons. Jag vill dock 

säga som så att det är lätt att vara kritisk till nya källor men samtidigt gäller det att vara lite 

hoppfull. Är boken välskriven, refererar till annan litteratur och dessutom används runt om på 

lärosäten så kan det nog vara så att den är helt okej. 

 

Förutom litteratur har jag kompletterat referensramen med dels vetenskapliga artiklar som är 

hämtade via diverse sökmotorer anpassade för syftet och dels länkar till hemsidor som varit 

till nytta. Värt att nämna är dock att de tillfällen då jag valt att använda mig av hemsidor är 

när sammanhanget är mer informerande än förklarande. Exempelvis texthänvisningen till 

Newtons tredje lag, där för det första informationen inte är nödvändig för uppsatsens 

frågeställning och för det andra går det att bekräfta informationen från andra håll. 

  

                                                 
4
 http://www.vtstutorials.ac.uk/detective/ (Förklarar hur källkritik skall hanteras) 
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3 Teoretisk referensram 
 

Den teoretiska referensramens struktur är centrerad kring vad personalhantering är och dess 

historia. Först beskrivs ämnets historia och ett par teorier som har varit viktiga för dess 

utveckling. Därefter presenteras HR-cykeln som är den teoretiska modell jag valt att utgå från 

vid klassifieringen av personalhantering och vid hanteringen av empiri. Mycket att det 

generella matrialet kommer från boken Human Resource Management – Organisationens 

hjärta, som för enkelhetens skull kommer att benämnas som Organisationens hjärta vid 

resterande hänvisningar. När det gäller mer specifik information har jag kompleterat med 

vetenskapliga artiklar samt annan litteratur som hanterar ämnet. Den teoretiska referensram 

som jag användar tjänar även som tidigare forskning inom området. Då den teoretiska 

referensramen dels tar upp relevant historik inom ämnet samts använder och till viss grad 

bygger på tidigare forsking. Syftet med den teoretiska referensramen är att ha något att ställa 

det empiriska materialet mot. I den andra delen av Hernandis triad så skall empirin som 

kommer från intervjuerna ställas mot teori, vilket skapar ett behov av en gedigen teoretisk 

referensram. 

3.1 De klassiska organisationsteorierna 

 

Human Resource Management är en av de fyra klassiska organisationsteorierna som uppstod 

under 1900-talet. För att förstå sagda teoris utveckling är det relevant att titta på hur 

omvärlden såg ut vid tiden för uppkomsten av de klassiska organisationsteorierna. Gareth 

Morgan (s 23, 1999) beskriver hur organisationerna i västvärlden sakta började röra sig mot 

ett mekaniskt tänkande vid slutet på 1700-talet, när den industriella revolutionen sakta men 

säkert fick Europa till förändring. När arbetsuppgifterna blev så pass avancerade att de egna 

hemmen inte längre räckte till så skapades det vi kallar fabriker, där de nödvändiga 

maskinerna fick plats och arbetet kunde fortlöpa obehindrat av trånga hem. Vid slutet av 

1700-talet hade dessutom den skotska filosofen och ekonomen Adam Smiths bok The Wealth 

of Nations (1776) spridits i Storbritannien och resten av Europa. Där uppmärksammar han 

något, som han benämner arbetsdelning, vilket innebär att arbetsuppgifter delas upp efter 

kompetens och specialisering. Alla på en fabrik har en uppgift vid skapandet av en produkt. 

Ett sådant arbetssätt innebar mindre variation för arbetarna och större fokus på organisationen 

samt maskinerna. Situationen blev således att organisationer dök upp lite överallt i samhället. 

Det var helt enkelt mer ekonomiskt att producera storskaligt än att likt tidigare ha oberoende 

tillverkare. 

3.1.1 Den byråkratiska skolan 

 

Inom dessa organisationer skapades det lätt en hierarkisk struktur liknande den som finns i det 

militära, där de specialiserade arbetarna var längst ner, följt av förmännen som såg till att allt 

fungerade och till sist chefen som styrde förmännen. Den tyska sociologen Max Weber 

noterade sambandet mellan uppkomsten av den hierarkiska strukturen inom organisationer, 

något han valde att kalla byråkrati, och spridningen av industrialismen. Därigenom var den 

första av de klassiska organisationsteorierna uppkommen nämligen den byråkratiska skolan. 

Inom den byråkratiska skolan ligger fokus på skillnaden mellan makt och auktoritet samt 

struktur inom organisationen. Max Weber menar att makt är när lydnad uppstår genom tvång 

och auktoritet när lydnad uppstår frivilligt. Auktoritet delas sedan upp i tre individuella 

riktningar. Först personlig auktoritet, som kan kopplas ihop med karismatiska ledare likt 

Gandhi, där personligheten i sig skapar anhängare. Sedan har vi traditionsbunden auktoritet 
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där lojaliteten är en självklarhet. Exempel på en sådan auktoritet kan vara de europeiska 

kungafamiljerna. Till sist har vi den byråkratiska auktoriteten där någon har blivit utsedd att 

leda, antingen genom ett val likt den demokratiska principen eller vid val av chefer inom 

organisationer där inte alla har möjligheten att påverka. Enligt Weber är den karismatiska 

auktoriteten mer situationsanpassad än de två andra, då den främst är användbar vid mer 

instabila tider, där det gäller att vara driven och handlingskraftig. Han uttryckte även en 

misstanke om att den traditionella auktoriteten kommer att sakta dö ut i takt med att 

organisationerna blir mer och mer avancerade. (Scott, s 44, 1998) 

 

Tillsammans med strukturen inom organisationen och synen på hierarki blir det betydelsefullt 

med en strikt ansvarsfördelning, där alla sköter sina uppgifter och håller sig på plats. Det är 

viktigt att allting går via de korrekta kanalerna oavsett om det gäller information, beslut eller 

liknande. Eget initiativ är således inte att uppmuntra, vilket resulterar i att organisationerna får 

problem med kreativitet och nytänkande. I stora drag blir organisationerna opersonliga och 

statiska. Fördelarna är dock att det alltid går att luta sig tillbaka mot organisationsstrukturen 

och att det finns en tydlig ram gällande vad som krävs för befordran och liknande. (Lindmark 

& Önnevik, s 32-33, 2006) 

3.1.2 Scientific management 

 

Till en början var det dock inte alla som accepterade de förändringar som kom med den 

industriella revolutionen, vilket medförde att arbetsmoralen på vissa platser var väldigt låg. 

Vilket i värsta fall kunde leda till en produktion som låg lägre än före förändringarna. Som en 

respons till dessa förhållanden kom amerikanen Frederick Taylor med sin Scientific 

management-skola som kom att räknas som den andra av de klassiska organisations-teorierna. 

Genom att se på arbetet ur ett vetenskapligt perspektiv började han att optimera 

arbetsuppgifterna. Han ansåg dessutom att det behövdes en fördelning av uppgifter och ansvar 

så att rätt man hamnade på rätt plats. Det liknar Webers hierarkiska system till en viss gräns,  

då det mentala arbetet sköttes av personer med högre position. De som inte befann sig lika 

högt upp inom hierarkin fick finna sig i att göra som de blev instruerade. Eftersom 

arbetsuppgifterna effektiviserades tillkom generellt sett ett regelverk, där det fanns precisa 

beskrivningar om hur något skulle göras och hur snabbt det skulle gå. Ett sådant system 

gynnade specialisering och det blev lönsamt att dela upp arbetarna på olika moment så att allt 

blev så effektivt som möjligt. Det var genom Taylors förtjänst som den centraliserade 

produktionen utvecklades till vad vi idag ser som löpandebandprincipen. (Lindmark & 

Önnevik, s 32-33, 2006) En av de första organisationer, som på allvar började använda 

Taylors Scientfic Management, var den stora fordonsmagnaten Henry Ford, som applicerade 

teorin vid tillverkningen av den klassiska T-Forden. Produktionen steg till skyarna, men 

detsamma gällde personalomsättningen som vissa år nådde upp till 350%. Enda sättet för 

organisationen att värva ny personal var att införa den legendariska fem-dollar-om-dagen 

lönen5. (Morgan, s 33, 1999). Orsaken till den höga personalomsättningen var det tråkiga 

monotona arbetet, där samma korta arbetscykel återupprepades gång på gång. Cykeln kunde 

vara runt en minut lång och arbetsdagarna låg på åtta till nio timmar per dag. (McKenna, 

1995) 

 

 

                                                 
5
 http://corporate.ford.com/about-ford/heritage/milestones/5dollaraday/677-5-dollar-a-day 
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3.1.3 Den administrativa skolan 

 

När Weber inriktade sig på strukturen och maktförhållandena inom organisationerna och 

Taylor effektiviserade arbetsmetoden låg den franske ingenjören Henri Fayols fokus på 

administrationen inom organisationerna. Även om det finns många likheter mellan Fayols 

Administrativa skola och de två tidigare organisationsteorierna, när det kom till specialisering 

av arbetsuppgifter och korrekta informationsflöden, är den stora skillnaden den att Fayol 

uppmuntrade egna initiativ. Det innebar att de anställda inte fick samma känsla av alienering 

på arbetsplatsen och faktiskt fick uppleva att deras åsikter och tankar kunde påverka. 

Resultatet blev således att de anställdas motivation och arbetsvilja ökade och 

arbetskraftsomsättningen tenderade att minska snarare än att öka likt Ford exemplet. (Morgan, 

s 33, 1999). Andra saker som skiljer den Administrativa skolan från de andra är bland annat 

begreppet kontrollspann som innebar att en överordnad aldrig skall vara ansvarig för mer än 

ett visst antal personer. Fayol ansåg att antalet bör vara 12, men det finns teorier som både 

anger högre och lägre antal. Han ansåg dessutom att rutinmässiga arbetsuppgifter skulle 

delegeras neråt inom organisationerna, så att de med högre position kunde fokusera på mer 

storskaliga frågor och unika problem. Ett sådant arbetssätt skiljer sig inte nödvändigtvis från 

de organisationer, som Weber eller Taylor beskriver, men det är i samband med Fayols 

uppmuntran av egna initiativ som det kom att fungera. (Jacobsen & Thorsvik, s 97, 2002) 

3.1.4 Human relations skolan 

 

Ett par år senare presenterade den australiensiske psykologen Elton Mayo den sista av de 

fyra klassiska organisationsteorierna: Human relations skolan, vilken kom att lägga grunden 

till vad vi idag kallar Human resource management. Teorin distanserade sig från de tidigare 

organisationsteorierna genom att se på arbetarna som människor och inte maskiner. Mayo 

ansåg att Taylor och de andra tappade potentiell arbetskraft genom att bara fokusera på de 

tekniska delarna av arbetsbördan. Genom att påverka den sociala normen inom en 

arbetsstyrkan noterades förändring av produktiviteten. Även Fayols tankar om eget initiativ 

fann sin plats inom Human Relations-skolan då det ansågs viktigt att arbetarna fick känna sig 

delaktiga inom organisationen. Det noterades även att produktiviteten enkelt kunde höjas 

genom användandet av så enkla saker som beröm, trygghet och uppmärksamhet. Mayo ansåg 

att situationerna inte är alltid så enkla som Webers tankar om auktoritet beskrev. Stundtals 

krävde grupper ett mer dynamiskt ledarskap för att lyckas prestera på topp. Med dynamiskt 

ledarskap går det att arbeta med begrepp, som formell och informell ledare, där Human 

relations-skolan hävdar att en formell ledare som främsta uppgift har att sätta minimum 

gränsen för vad som skall presteras och påverkar på så vis gruppen men en informell ledare 

har möjligheten att påverka även den individuella prestationen. (Lindmark & Önnevik, s 33-

34, 2006)  

 

Elton Mayo grundade Human Relations-skolan utifrån en studie som tog plats på Western 

Electrics Hawthorne-fabriken i Chicago under 1920 och 1930-talet. Till en början fokuserade 

studien på kopplingen mellan arbetsförhållandena på fabriken och arbetarnas trötthet. Fokus 

förändrades dock under tiden mot ett bredare perspektiv, där arbetarnas personliga åsikter 

samt den sociala miljön utanför arbetsplatsen togs hänsyn till. En av de mer sensationella 

upptäckterna, som kopplas ihop med Hawthorne-studierna, påvisades när forskarna påverkade 

ljuset i arbetslokalerna för att se hur det påverkar produktiviteten. Det häpnadsväckande 

resultatet blev att produktiviteten ökade oavsett om ljusets effekt sänktes eller höjdes. Efter 

flertalet liknande tester blev slutsatsen att ökningen av produktiviteten kom sig av diverse 

socialpsykologiska orsaker som t.ex. att arbetarna kände sig uppmärksammade och delaktiga i 
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organisationen. Studien och dess resultat kan ses som en milstolpe inom utvecklingen av 

HRM i stort och påverkade både synen på ledarskap och utvecklingen inom 

organisationsläran i stort. Den har även hjälpt till att påvisa behovet av den sociala sidan av en 

arbetsplats, där det går att finna en dold informell organisation inom den formella 

organisationen. Att en arbetsplats är mycket mer än bara en plats för produktion och att den 

delen kräver minst lika mycket fokus som den synliga sidan. (Lindmark & Önnevik, s 115, 

2006; Morgan, s 44, 1999) 

3.2 Fortsatt utveckling inom HRM 

 

Utifrån Human relations-skolan utvecklades HRM begreppet ytterligare med hjälp av tre 

amerikanska forskare vid namn Abraham Maslow, Frederick Herzberg och Douglas 

McGregor.  

3.2.1 Behovspyramiden 

 

Psykologen Abraham Maslow är vida känd för sin behovspyramid, där han beskriver en 

individs behov och i vilken ordning de kommer. Han radar upp dem som följande fysiologiska 

behov, nämligen säkerhetsbehov, kontaktbehov, uppskattning, statusbehov och behov av 

självförveckling. De fysiologiska behoven är de mest grundläggande och gäller bland annat 

hunger, törst och sömn. Blir dessa behov inte uppfyllda uppkommer livsfarliga 

komplikationer för individen. Därefter kommer säkerhetsbehoven som innebär en säker plats 

för individen. Det kan röra sig om en plats där vilddjur inte kan anfalla eller helt enkelt en 

plats skyddad mot väder och vind. Kontaktbehovet är orsaken till att människor söker sig till 

grupper och umgås med varandra. Som en påbyggnad till kontaktbehovet kommer 

uppskattning och statusbehov, där individen vill blir bekräftad för vad denne gör och känna 

sig som en del av gruppen. Högst upp på pyramiden kommer till sist behovet av 

självförveckling, och det innebär att individen vill förverkliga sig själv utifrån de egna 

möjligheterna och förutsättningarna. Maslow säger att det behov som ligger högst upp i 

pyramiden inte kan bli uppfyllt om inte de underliggande planen också är uppfyllda, utan likt 

den symboliska pyramiden som teorin är uppbyggd likt så krävs det att arbetet sker 

underifrån. Det är dock de ouppfyllda behoven som skapar motivation för individen. Ser man 

på en arbetsplats ur Maslows perspektiv går det med lite kreativitet att koppla olika moment 

till behovspyramiden och därigenom identifiera luckor. Ett typiskt exempel är 

utvecklingssamtal som hjälper till att uppfylla behovet av uppskattning och statusbehovet. Om 

vi gör en återkoppling till organisationsteorierna var det behovet av självförverkligande som 

Taylor och Weber saknade i sin organisationsstruktur och som Fayol så smått introducerade 

genom att ge arbetarna möjligheten att påverka organisationen. (Lindmark & Önnevik, s 34-

36, 2006). 

3.2.2 Tvåfaktorsteorin 

 

Frederick Herzberg som även han psykolog, arbetade främst med frågor rörande motivation 

och tillfredsställelse och är främst ihågkommen för sin tvåfaktorsteori. I den teorin delar han 

upp en individs behov i två områden, delvis de yttre behoven såsom lön, fysisk miljö, 

personalpolitik, arbetsvillkor osv. vidare samt inre faktorer som rymmer erkännande, 

utvecklingsmöjligheter och värderingen av arbetsuppgiften för att nämna några. Ifall de yttre 

faktorerna uppfylls är arbetsplatsen uthärdlig, men det krävs att även de inre faktorerna blir 

uppfyllda för att miljön skall bli trivsam. Likt Maslows pyramid krävs det att de yttre 

faktorerna skall vara åtgärdade innan de inre faktorerna betyder något. (Dowling, 1971) 
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3.2.3 Teori X & Y 

 

Till skillnad från de två tidigare nämnda forskarna var Douglas McGregor inte psykolog till 

yrket, men i sitt yrket som professor inom management så kom han i kontakt med ungefär 

samma frågeställningar som Maslow och Herzberg rört sig kring. McGregors stora teori har 

fått namnet teori X & Y och går i enkla drag ut på att ledarens syn på arbetarna indirekt 

påverkar arbetarnas arbetssituation. Ifall ledaren ser på arbetarna som lata och arbetsskygga 

kommer situationen på arbetsplatsen sakta utvecklas åt ett sådant håll. Det samma skall dock 

även gälla på ett positivt sätt att om ledaren förväntar sig att arbetarna kan sköta sig 

självständigt så går organisationen åt det hållet. Där den negativa versionen klassas som teori 

X och den positiva som teori Y. (Kopleman, Richard E; Prottas, David J; Davis, Anne L, 

2008) 

 

 

Figur 1 - HR-cykeln 

(Fombrun, Tichy & Devanna, s 35, s 41, 1984) 

3.3 HR-cykeln 

 

Under 1980-talet publicerades en bok vid namn Strategic Human Resource Management av 

Charles J Fombrun, Noel M. Thichy & Mary Anne Devanna (1984). Där presenterar de en 

modell på hur HRM fungerar, den s.k. HR-cykeln där HRM delas upp i fem delområden som 

kopplas i hop på olika sätt. (se bild 3.1).  

3.3.1 Rekrytering och urval 

 

HR-cykeln utgår från första steget, där rekrytering och urval sker (selection på bilden) och 

hanterar begreppen personalplanering och rekrytering. Det gäller att ta reda på hur mycket 

arbetskraft som finns inom organisationen, samt hur mycket som kommer att behövas inom 

den närmaste framtiden. Även vilken kompetens som finns hos personalen i fråga och vad 
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som kommer att krävas. Ett annat sätt att tackla kommande behov av arbetskraft/kompetens är 

att utnyttja konsulter.  

Fokus ligger dock inte bara på personalen utan även på organisationen. Räcker den befintliga 

arbetskraften till för att göra det som behövs i organisationen? Om inte, hur hanteras det? Inte 

nog med att det skall in ny arbetskraft till organisationen, utan det gäller även att behålla den 

som redan finns, det finns flertalet sätt som både håller personalen kvar samt lockar till sig ny 

kandidater. En vanlig anledning för personal att stanna kvar är en stark organisationskultur 

men också arbetstider, inflytande, och intressanta arbetsuppgifter är ämnen som kan hålla 

personalen kvar. Dessutom finns den monetära frågan som alltid har en viss påverkan. Inom 

många organisationer används det ett begrepp vid namn NMI, vilket innebär ”nöjd 

medarbetarindex”. Vilket är ett verktyg som kan användas för att undersöka hur medarbetarna 

inom organisationen trivs och vad som kan förbättras för att öka deras trivseln. För att kunna 

hantera personalplanering på ett effektivt sätt så krävs det bra koll på omgivningen så att 

extern påverkan inte kommer som en överraskning. (Lindmark & Önnevik, s 79-83, 2006). 

 

Efter personalplaneringen, där organisationen tagit reda på vad som krävs när det kommer till 

arbetskraft och kompetens, gäller det att hitta vad som söks vilket leder till rekryterings fasen. 

Tjänsten ska beskrivas så att det är klart och tydligt vad den går ut på och vilka krav som 

medföljer. Beroende på hur exakt tjänsten är beskriven varierar svårigheten att hitta rätt 

person att anställa. I regel går det att säga att det finns ett negativt samband mellan hur väl 

beskriven en tjänst är och hur lätt det är att finna någon som matchar. Som exempel är en 

tjänst med extremt höga krav i regel svårare att fylla än en tjänst som kräver 

grundskolekompetens. När väl tjänsten är beskriven gäller det att besluta, vilken väg 

organisationen skall använda för att komma i kontakt med tänkbara kandidater till tjänsten. 

Här finns det ett stort antal vägar att gå. För att nämna några så finns det vanliga annonser i 

tidningar, arbetsförmedlingen, direkt kontakt med högskolor och universitet samt 

headhunting, dvs komma i kontakt med intressanta kandidater via kontakter och bekanta. 

Något som också kan vara relevant att tänka på är att på något sätt begränsa antalet sökande. 

Då det går åt mycket arbetskraft att gå igenom alla ansökningar i jakten på dem som passar 

bäst in i beskrivningen av tjänsten. Där blir det en form av vägning mellan behovet att finna 

den perfekta kandidaten och antalet nerlagda arbetstimmar. Ett annat problem som kan uppstå 

är något som kallas ”Den Ryska dockans dilemma”. Den går ut på att det inom vissa 

organisationer lätt blir så att de som anställs delar vissa likheter med antingen den som sköter 

rekryteringen eller andra inom organisationen. På längre sikt kan en sådan effekt skapa en 

alltför homogen grupp vilket kan medföra att kreativiteten blir bristande. Då det lätt kan 

hända att rekryteringsprocessen tar mer resurser än förväntat. Även tidsåtgången för 

processen kan vara relevant då vissa tjänster behöver tillsättas omedelbart, och då läggs fokus 

snarare på arbetstimmar än på den perfekta kandidaten. Ett sätt att begränsa antalet sökande är 

att använda sig av branschtidningar för att rikta in sig på ett speciellt segment. När väl ett 

antal potentiella rekryter är funna och sammanställda på ett överskådligt sätt går 

rekryteringsprocessen vidare mot urvalsprocessen. Där finns målet att finna de individer som 

bäst matchar kraven för den beskrivna tjänsten, därför gallras så många som möjligt bort. 

Självklart finns det många olika kriterier som är relevanta vid rekrytering till en tjänst. Det går 

att titta på betyg, referenser, tester och även provtjänstgöring om det står mellan ett fåtal 

individer. Tillvägagångssätten är många, men på ett eller annat sätt gallras arbetssökande bort 

tills det enbart finns den mest lämpade för tjänsten. När tjänsten sedan är tillsatt så är det för 

organisationen tid att göra en intern samt extern analys för att återigen utvärdera vilken 

kompetens som finns och vilket som kommer att krävas. Därigenom börjar hjulet snurra ännu 

en gång och händelseförloppet återupprepas. (Anders Lindmark & Thomas Önnevik 2006, s 

79-83). 
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3.3.2 Arbetsprocessen 

 

Den andra delen i HR-cykeln gäller arbetsprocessen (perfomance på bilden) vilket innefattar 

effektivisering och utformningen av arbetet inom organisationen. Arbetsprocessen innebär 

även introduktion av nya rekryteringar från rekrytering och urval. Genom att ha en väl 

genomförd introduktion så slussas den nyanställde försiktigt in i den nya 

organisationskulturen samt i den arbetsprocess som skall hanteras. Det finns flertalet vägar 

introduktionen kan ta, inom vissa organisationer används trainee-program där lovande 

akademiker som saknar arbetslivserfarenhet slussas in i arbetslivet. Mentorskap är också ett 

alternativ där en mer erfaren medarbetare tar ansvaret för den nyanställde och hjälper den att 

komma in i organisationen. För att en arbetsprocess skall fungera är det rekommendabelt att 

skapa en modell för att få en förståelse gällande hur den är uppbyggd. I boken 

Organisationens hjärta vidarebefordrar författarna sin tolkning av en individuell 

framgångscykel, som tas upp i boken Strategic Human Resource Management som tidigare 

nämndes.  

 

Figur 2 - Den individuella framgångsplanen 

(Anders Lindmark & Thomas Önnevik 2006, s 104) 

 

Genom den här cykeln uppstår arbete utifrån mål, dvs arbetsmålen som finns inom 

organisationen. Därefter kommer den egna insatsen där det beskrivs vad som skall göras 

vilket leder till själva utövandet. Responsen på utövandet blir således belöning, vilket även 

fungerar som motivation och där sluter sig cykeln. Förutom den egna insatsen så kopplas även 

feedback in i själva utövandet och syftet är att feedback utifrån kan påverka utövandet 

positivt.  Starten på cykeln och även bör vara ganska lätt definierat, är målen som kommer 

inifrån organisationen. Ifall ingen vet vad som skall göras och varför så står arbetsprocessen 

still. En annan tämligen viktig funktion, som har med begreppet mål att göra, är vem som 

skall utföra arbetet. Inom en organisation finns det i regel flera medarbetare. Som individer 

har de för- och nackdelar, vilket kan påverka resultatet av arbetsprocessen. Även hur arbetet 

kommer att bedömas kan vara väldigt relevant vid inledningen av en process, det kan påverka 

hur aktören agerar i förhållande till sin uppgift. Men också hur omgivningen reagerar, vilket 

stundtals kan vara viktigare. När det gäller den egna insatsen handlar det om hur arbetet skall 

ske men även var och när. Svaret till frågan var någonstans arbetet skall utföras är inte alltid 

så självklart som det låter. Inom dagens organisationer är distansarbete inte särskilt ovanligt. 
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Det kan röra sig om att en individ arbetar hemifrån av ett eller annat skäl. Fördelarna med ett 

sådant förehavande är bland annat en helt annan bekvämlighet än vad som i regel finns på 

arbetsplatser, en annan anledning kan vara att arbetet kräver en viss nivå av koncentration, 

som inte kan uppnås på en normal arbetsplats. Dock finns det självklart nackdelar med arbete 

från hemmet då den naturliga kommunikationen med arbetskamrater minskar till en bråkdel 

av den nivå som brukar förekomma på arbetsplatser. Det kan även uppstå motivationsproblem 

då det lätt kommer saker ivägen. Ett annat exempel på distansarbete är mobilt arbete, vilket 

innebär att arbetet sker där behovet finns snarare än på en bestämd arbetsplats. Det är så klart 

vanligt bland service yrken, som elektriker, men kan även hittas bland vissa expert-yrken, där 

det är kunskap som krävs snarare än en färdighet. En annan variant av det mobila arbetet är 

den utlokaliserade arbetaren som finns på en plats där behov finns. Det finns sedan en 

variation på den vanliga arbetsplatsen och det är en roterande sådan, vilket innebär att den 

aktuella arbetsplatsen kan finnas på olika ställen inom en organisation vid varierande 

tillfällen. Orsaken kan vara att utnyttja specialkompetens inom organisationen eller försök till 

att påverka kreativiteten.  

 

Gällande tidsbegreppet har även det förändrats inom de organisatoriska miljöerna, vissa delar 

av året kan vara mer hektiska än andra och därför struktureras arbetet kring årstiderna. I andra 

sammanhang kan tiden på dygnet vara det mest kritiska som för arbeten knutna till olika 

tidszoner. Det finns även olika varianter gällande arbetstid såsom skiftarbete där arbetstiderna 

varierar från vecka till vecka. Vi har den vanliga 40-timmars veckan, men också en variant 

där den anställde har sin arbetstid fritt lokaliserad över ett helt år dvs ett slags flexibelt år. 

Utöver dessa varianter finns det flertalet alternativ likt sju veckor arbete och en vecka ledigt, 

eller där det arbetas tre dagar och sedan är det ledigt tre dagar. En av anledningarna till att det 

finns så många olika varianter är för det första att det finns olika behov, både bland de 

anställda men även inom organisationen. Detta påverkar hur långa arbetspass det kan handla 

om, är arbetspassen runt 12 timmar så räcker det med tre till fyra dagar för att nå upp till en 40 

timmars vecka, men är det korta arbetspass kan det kanske bli att arbeta mer än de klassiska 

fem dagarna i veckan. (Lindmark & Önnevik, s 104-110, 2006) 

 

När det kommer till hur en arbetsuppgift skall hanteras finns det olika teorier. En av de mer 

kända forskarna inom organisationsteori Henry Mintzberg har radat upp fyra punkter som är 

viktiga att arbeta med. Först och främst är det viktigt att formalisera arbetsuppgiften, beskriva 

vad som skall göras, hur det skall göras, ta fram formella utbildningskrav och konstruera 

kontrollfunktioner så att uppgiften blir konkret. Den andra punkten handlar om storleken på 

arbetsgruppen, och på vilket sätt de skall arbeta och fungera. Som tredje punkt har vi frågan 

om hur gruppen skall samordnas och hur arbetet i stort skall styras och till sist kommer frågan 

om vem som styr och besitter det faktiska ansvaret inom gruppen. (Lindmark & Önnevik, s 

111, 2006; Mintzberg, 1978)  

 

Henry Mintzberg förklarar även hur job design kan användas för att förbättra arbetarnas 

situation inom en organisation. I boken Organisationens hjärta tar Anders Lindmark och 

Thomas Önnevik och förklarar tankegången via ett exempel inom bilproduktionen: 

 

1. Vi kan låta varje bilarbetare lära sig ytterligare tre moment och låter vi arbetarna 

utföra ett moment dag ett, ett moment dag två osv. Då har vi skapat en enkel 

arbetsrotation. 
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2. Om vi låter samma arbetare göra de fyra arbetsmomenten i en följd har vi utökat 

arbetarens arbetsprocess och förhoppningsvis gjort arbetet mer stimulerande. 

Mintzberg kallar detta för en horisontell arbetsprocess. 

 

3. Om vi ytterligare ska berika arbetsprocessen kan vi låta arbetaren själv planera, 

kontrollera, köpa in och ta beslut kring sina fyra arbetsmoment. Mintzberg kallar detta 

för en vertikal arbetsprocess. 

 

(Lindmark & Önnevik, s 112, s 112) 

 

Mintzberg beskriver det som så att det finns två dimensioner när det gäller 

arbetsspecialisering, den ena är bredd dvs den horisontala specialiseringen och den andra är 

det djupa eller den vertikala specialiseringen. Inom dessa dimensioner finns det således två 

extrempunkter vardera. För den horisontala specialiseringen är det antingen den fullt 

dedikerade som kan allt om en viss sak, respektive den som kan lite om allt. För den vertikala 

specialiseringen är det antingen arbetaren som bara gör sitt jobb, utan att reflektera det minsta 

över det, vilket står i motsats till arbetaren som inte bara gör sitt jobb, utan även har koll på 

allt rörande jobbet. Han väljer att kalla den varianten som har ett djupt fokus för job 

specialization och den varianten med ett bredare fokus kallar han för job enlargement. Det 

finns både fördelar och nackdelar med de varianter, som Mintzberg presenterar, likt så mycket 

annat inom organisationsläran är det beroende på hur organisationen fungerar och är 

uppbyggd. Men för en organisation som utformar sin arbetsprocess kan det vara klokt att 

fundera på vad som passar bäst inom den egna organisationen. (Mintzberg 1993, s 26)  

 

Ett annat begrepp som rör både den egna insatsen och utförandet, är den alltid lika närvarande 

arbetsmiljön. Det finns ett par olika moment som kopplas till arbetsmiljö. Vissa ses dock som 

självklara såsom tillräckligt med ljus, ren luft och andra fysiska förhållanden. Under de 

senaste åren har det inom flera delar av samhället investerats i friskvård, d.v.s. olika 

satsningar för att få de anställda att aktivera sig och därigenom må bättre. Vissa organisationer 

ger ett visst belopp som skall användas till träning på gym, simning eller andra fysiska 

aktiviteter. Det finns även organisationer som ordnar ett eget gym på arbetsplatsen för att få 

igång sina medarbetare. 

 

Som ett resultat av att de fysiska förhållandena ses som mer eller mindre självklara, så hamnar 

ofta de mer svårhanterliga psykiska och sociala förhållanden i fokus. Något som fått väldigt 

mycket uppmärksamhet de senaste åren och som går in under de psykiska, sociala och även 

de fysiska förhållandena är stress. Anders Lindmark och Thomas Önnevik skriver i boken 

Organisationens hjärta ”Det finns fog för att påstå att kroppen alltid befinner sig i ett 

stresstillstånd och frågan är inte om personen upplever stress utan i vilken grad” (s 118, 

2006). I grund och botten är stress kroppens sätt att förbereda sig inför en sammandrabbning 

och handlar ursprungligen om begreppet flight-or-fight. Rent biologiskt är det fysiska och 

hormonella anpassningsreaktioner som sker i kroppen, när den utsätts för mentala och fysiska 

påfrestningar. Dåtidens människa hade nytta av stressreaktionen i den primitiva tillvaro de 

levde i. För nutidsmänniskan är det oftast inte en sammandrabbning med en sabeltandad tiger 

som drar igång stressreaktionerna, utan mer vardagliga händelser inom de fysiska, psykiska 

och sociala områdena. Det som drar igång stressreaktionen kallas stressorer och kan vara lite 

vad som helst som skapar obalans i vardagen. Hos nutidens människor är stressen en konstant 

faktor till skillnad från dåtidens. Istället för att ha stressreaktionen, som en temporär aktivitet i 

kroppen när något händer är stressen konstant vilket leder till att kroppen alltid är i valet 

mellan strid eller flykt. På lång sikt kan det få flera negativa konsekvenser bl.a. sämre 
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immunförsvar, instabila känslor och långsammare tankeverksamhet. Ifall stressen pågår under 

allt för lång tid inträffar det som i folkmun går under namnet utbrändhet eller att ”gå in i 

väggen” vilket kan hålla en anställd borta från arbetslivet en längre tid. (Shinn, Rosario, 

Mørch, Chestnut, 1984; Guthrie, Black, Bagalkote, Shaw, Campbell & Creed 1998) 

 

För att medarbetarna skall kunna hantera stress krävs det att det förs en dialog om orsakerna 

till stress, hur stress hanteras och vilka varningstecken som finns. Eftersom individer per 

definition är unika hanterar varje medarbetare stress på olika sätt och klarar av olika nivåer av 

stress. För vissa krävs det en viss nivå av stress för att arbetet skall kunna utföras i 

tillfredsställande taktm men för vissa är allt annat än en låg nivå helt ohanterligt. Det gäller 

även att kunna identifiera de olika nivåerna av stress. När stressen är för låg så att arbetstakten 

minskar och när stressen är för hög så att medarbetarna börjar bli lite stirriga eller i värsta fall 

börja närma sig panik. När det kommer till att hantera stress finns det vissa saker som brukar 

rekommenderas.  Motion ses som en god investering i kampen mot stress, god kost och bra 

med sömn är viktigt om medarbetarna skall ha möjlighet att hantera stress. Ett ytterligare sätt 

att hantera stressen är via mental träning, exempelvis meditation, då den mentala 

avslappningen påverkar kroppen positivt. Genom att förbättra den sociala nivån inom 

organisationen kan även stress nivån påverkas. Trivs medarbetarna med vandra och har en bra 

kommunikation skapas social tillfredsställelse som minskar risken för stressorer på den 

sociala fronten. 

 

Genom att arbeta med själva begreppet arbetsuppgift finns möjligheten att arbetet blir mer 

stimulerande, effektivt och även engagerande då det blir mer situationsanpassat. För att 

återkoppla till den individuella framgångscykeln, blir det själva utövandet som effektiviseras 

genom stadiet feedback i cykeln, men även den individuella uppfattningen om den egna 

insatsen kan påverkas generellt om feedback stadiet blir lyckat. De två resterande faserna i 

den individuella framgångscykeln är belöning samt motivation. Dessa hanteras dock ingående 

i HR-cykelns belöningsfas. (Lindmark & Önnevik, s 103-126, 2006) 

3.3.3 Utvärdering 

 

Det nästa steget i HR-cykeln är utvärdering (appraisal på bilden), vilket har som utgångspunkt 

att organisationer måste ha underlag för hur det går för dem rent ekonomiskt. Även om 

årsresultatet är positivt behöver det dock inte betyda att allt är frid och fröjd. Genom att 

utvärdera diverse delar och funktioner inom organisationen ökar möjligheten för 

organisationen att utvecklas. Det är dock viktigt att utvärdering sker inom hela 

organisationen, även inom de organ som sysslar med utvärderingen (vanligtvis är det 

personalavdelningen som sköter det). Ett vanligt misstag är att de som sköter utvärderingar 

inte utvärderas och därför inte utvecklas på samma sätt eller i samma riktning som resten av 

organisationen. Då det lätt blir att utvärdering upplevs som ett medel för kontroll, är det 

viktigt att fokusera på utvecklingspunkten så att medarbetarna upplever utvärdering som 

något positivt och inte som ett försök att sätta dit dem. Genom att applicera utvärdering på 

alla punkter inom HR-cykeln och även den individuella framgångscykeln kan organisationen 

vara säker på att många av de primära funktionerna inom organisationen synas. Det gäller 

även att utvärdera de olika funktionerna ur olika perspektiv som likt tid och kostnad. Ett annat 

viktigt perspektiv att utgå från är kvalitet. Märks det under utvärderingens gång att något inte 

fungerar så bra som det förväntas åtgärdas det snarast. Då organisationer i regel inte vill att 

kvalitén på deras produkter och/eller tjänster sänks. Det finns olika verktyg som används till 

att kontrollera kvalitén inom en organisationen. Två av de vanligare inom västvärlden är 

TQM och ISO.  (Hackman & Wageman, 1995; Boiral, 2003) 
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Förutom att veta vad som skall utvärderas är det relevant att besluta hur det skall utvärderas 

(här skapas dock en slags loop då det sätt som utvärderingarna utvärderas på måste utvärderas 

osv.). Vilken typ av utvärdering som används, kan variera mellan ett par faktorer. Vilken 

kvalitet som utvärderingen skall hålla är självklart relevant, likaså är hur lång tid den kommer 

att ta och vilka resurser som krävs. Dessutom är de individuella åsikterna även relevanta då en 

sorts utvärdering inte alltid passar bäst på en viss organisation eller en viss grupp. Liksom det 

finns flera olika verktyg för att kontrollera kvalitet, finns det flera sätt att utvärdera en 

organisation på. Några av de vanligare är nyckeltal och balanserade styrkort, där nyckeltalen 

är resultat från olika formler som använder de olika mätbara faktorerna hos en organisation, i 

syfte att avgöra hur det går för organisationen. Det balanserade styrkortet ser på 

organisationen från olika perspektiv för att få bättre koll på vad som behövs åtgärdas. Dessa 

perspektiv är det ekonomiskaperspektivet, processperspektivet, lärandeperspektivet och 

kundperspektivet. Dessa kopplas sedan organisationens vision och analyseras även för att ta 

fram kritiska framgångsfaktorer och mål/nyckeltal för att därigenom få fram vad som behövs 

åtgärdas inom de fyra perspektiven för att uppnå organisationens vision. (Kaplan & Norton, 

2000) 

 

Den slutgiltiga frågan är när organisationen skall utvärdera och vem som då skall sköta det 

hela. Likt mycket annat så beror tidsfrågan på hur organisationen fungerar. Vissa 

organisationer följer ett väldigt statiskt schema och där kan det vara klokt att förlägga 

utvärderingen till var tredje eller var sjätte månad så att det blir som en del av vardagen. 

Andra organisationer är väldigt projektinriktade och då kan det vara klokt att utvärdera efter 

varje projekt. Utvärdering kan även kopplas samman med viktiga administrativa och/eller 

ekonomiska aktiviteter likt årsredovisningen eller bokslut. Vem som skall sköta utvärderingen 

beror på vad som skall uppnås. Är det en utvärdering med syftet att korrigera detaljer kan det 

vara klokt att låta någon som är insatt i organisationens sätt att hantera saker på samt hur 

funktionen som utvärderas fungerar eller förväntas fungera. Är syftet med utvärderingen att 

avgöra ifall något fungerar eller ej kan det vara klokt att ta in en extern utvärderare då det är 

lätt att bli hemmablind. För att öka trovärdigheten för utvärderingen är det rekommenderat att 

låta utvärderingen vara lättillgänglig för de anställda, men i vissa situationer även för 

omvärlden. Ett sådant handlande kan stärka organisationskulturen samt fungera som 

marknadsföring. Det är viktigt att alla delar inom en organisation utvärderas även de som är 

kopplade till personalhantering. Ett sådant förehavande är inte alltid lätt då det inom det 

området i regel handlar om kvalitativa mätvärden som hur en individ fungerar i en grupp eller 

en viss inställning. Så är det lättare att arbeta med kvantifierbara värden som antal byggda 

bilar. Det innebär att utvärdering av funktioner relaterade till personalhantering kräver mer 

energi och eftertanke än vissa andra funktioner, ett bra exempel på det är 

rekryteringsprocessen. Att en ny medarbetare anställs när behov finns verkar inte så väldigt 

avancerat men processen kan vara ganska resurskrävande. Att efter en sådan process starta en 

utvärderingsprocess kan i sin tur bli svårhanterligt då det är svårt att avgöra om processen 

varit lyckad eller inte. Därför krävs det en långsiktig och en kortsiktig utvärdering. På kort 

sikt analyseras tillvägagångssättet vid sökande, som t.ex. de krav som sattes på rekryterna och 

varför den nya medarbetaren rekryterades. På längre sikt gäller det att utvärdera hur den nya 

medarbetaren presterat, och om det i sin tur kan reflekteras till rekryteringsprocessen. 

(Lindmark & Önnevik, s 129-149, 2006; Lebas, 1995) 

3.3.4 Belöning 

 

Efter utvärderingsstadiet kommer ett vägskäl där det antingen går vidare till belöning eller 

human resource development inom HR-cykeln. Belöning har som syfte att poängtera för 
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medarbetarna att organisationen är nöjd med det arbete som utförs, andra anledningar är 

dessutom att det kan motivera medarbetarna att utvecklas i sitt arbete och anstränga sig mer. 

Vid jämförelse av en organisation med ett fungerande belöningssystem och en som har ett 

sämre fungerande sådant, blir i regel resultatet att nivån på produktiviteten är märkbart högre 

hos organisationen med ett fungerande belöningssystem. Även attityden hos de anställda kan 

skilja sig åt, då de som arbetar utan ett välfungerande belöningssystem kan framstå som mer 

negativa och mindre motiverade än den andra gruppen. Den belöning som under årens lopp 

varit mest central och fortfarande är lika relevant, som tidigare, är lönen. Inom dagens 

samhälle kan lönen variera beroende på ett antal faktorer, bland annat hur länge individen 

varit anställd, arbetstider, typ av arbete och nivå av ansvar. En organisation, som kräver 

mycket av sina anställda i form av tid och kraft, måste kanske i sin tur belöna de anställda 

med hög lön eller dylikt. Med ett bra belöningssystem kan en organisation motivera sina 

anställda, locka till sig nya medarbetare och inte minst behålla de medarbetare, som redan 

finns inom organisationen. Då en organisation som har rykte om sig att belöna sina anställda 

och behandla dem väl har större chans att få tag på den typ av individer som söks till 

rekryteringen. Trivs i sin tur inte de anställda inom organisationen resulterar det oftast i sämre 

resultat i arbetsprocessen vilken i sin tur avspeglar sig i organisationens resultat. Att få de 

anställda att trivas kan ses som en vinnande strategi. Belöningssystem kan bestå av dels de 

avtalade och dels de oavtalade belöningarna. Lön är ett typiskt exempel på ett avtalat 

belöningssystem och den bestäms i samband med att anställningskontraktet skrivs. Det 

samma gäller saker som semesterdagar och liknande. När det kommer till lön kan den ta olika 

former, det finns timlön där den anställde får lön per arbetad timma samt eventuell extra lön 

från obekväm arbetstid (OB) eller liknande. Sen har vi en satt månadslön där den anställde 

helt enkelt förväntas arbete ett antal timmar och får en lön utifrån det. Slutligen har vi 

ackordlön där lönen baseras på antalet saker producerade eller sålda saker. Till de oavtalade 

belöningarna så räknas bonuspengar, middagar, biocheckar osv. De oavtalade belöningarna 

kan användas på olika sätt, dels som en belöning då organisationen lyckats med något 

storartat, dels som en kompensation för att något inom organisationen inte är som det ska 

Exempelvis vid extrainsatta arbetspass eller problem med arbetsschema. Vid en organisations 

eller kulturförändring så kan belöningar användas för att påskynda eller förstärka den 

eftersträvade effekten. 

 

Det är dock viktigt att inse vilka resultat belöningssystem kan ha för en organisation förutom 

de eftersökta. I boken Hur moderna organisationer fungerar (2002, s 243) tar Jacobsen och 

Thorsvik upp tre nyckelfunktioner som belöningar har; Locka personer till organisationen och 

få befintlig personal att stanna kvar, motivera medarbetare i organisationen att utföra de 

uppgifter de blivit tilldelade vilket i sin tur motiverar medarbetarna i organisationen att 

förbättra sina färdigheter. Den första av nyckelfunktionerna kan vi även finna i kapitlet 

gällande rekrytering och urval hur organisationen skall agera för att behålla samt attrahera nya 

medarbetare. Den andra är viktig för att hålla arbetet igång och har anknytningar till hur den 

individuella karriärcykeln hanterar belöningar. Det går även att koppla den andra delen till 

HRD. När det kommer till att få de anställda att ta till sig ny kunskap eller åstadkomma nya 

saker kan belöningar användas för att stimulera ett visst beteende, i samarbete med 

utvärdering så kan effektiviteten hos de anställda förbättras märkbart. 

 

Risken som finns ifall belöningarna inte blir normaliserade är att det kan skapa eller förstärka 

hierarkiska strukturerna som kan orsaka spänningar och konflikter inom organisationen. Vissa 

kan känna sig på ett eller annat sätt felaktigt behandlade. På så vis kan belöningssystem 

användas som både piska och morot. Att bli belönad skapar en positiv känsla men att vara den 
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enda som inte blir belönad får troligtvis inte samma effekt. Men likväl kan båda varianterna 

användas för att förstärka, stimulera eller radera ett visst beteende. (Lee & Jimenez, 2010) 

 

Frågan om vad som är en belöning kvarstår dock. Laurie Mullins beskriver i sin bok 

Management and organizational behaviour (Lindmark & Önnevik, s 156, 2006) att belöningar  

är ett sätt att tillfredsställa de behov och förväntningar den anställde har på organisationen. 

Han delar upp belöningar i tre kategorier, ekonomiska behov, sociala relationer och inre 

tillfredsställelse. Där lön och förmåner relateras till de ekonomiska behoven, att tillhöra en 

grupp och dess kamratskap som hör till de sociala relationerna och slutligen har vi den 

tillfredsställelse ansvar och meningsfulla uppgifter kommer med. Bratton och Gold menar i 

sin bok Human Resource Management. Theory and Practise (s 278, 2003 se Lindmark och 

Önnevik, s 156, 2006) att belöningar istället kan delas upp i tre kategorier: monetära, icke-

monetära och psykosociala belöningar. Här står monetära belöningar för lön, extra ersättning, 

vinstdelning eller liknande. De icke monetära belöningarna är näst intill vad som helst som 

inte rör de monetära belöningarna. Det kan vara semester, fri lunch, firmabil, mobil eller 

andra förmåner. Vissa förmåner är skattepliktiga och nämns i inkomstlagens första paragraf 

som ”1§ Löner, arvoden, kostnadsersättningar, pensioner, förmåner och alla andra inkomster 

som erhålls på grund av tjänst ska tas upp som intäkt, om inte annat anges i detta kapitel eller 

i åttonde kapitlet.”. Dock säger paragraf 12 följande ” 12§ Som personalvårdsförmåner räknas 

bland annat sådana förfriskningar och annan enklare förtäring i samband med arbete som inte 

kan avses som måltid samt möjligheten till enklare slag av motion och friskvård”. 

Organisationer har möjlighet att bistå med simplare förmåner utan någon skatteplikt, men när 

det kommer till större belöningar vill staten ha en bit av kakan och viljan till belöningar 

minskar. På så sätt kan staten styra organisationernas beteende till en viss grad för att uppnå 

olika mål. Som exempel det som nämns i paragraf 12 att enklare motion och friskvård inte 

beskattas. Vanligtvis har arbetet med förmåner skötts via kollektivavtal, men det blir allt 

vanligare att de anställda gör individuella förhandlingar gällande förmåner. Samtidigt som 

arbetsgivaren vill ha kostnadseffektiva belöningssystem, vill de anställda ha en rättvis 

belöning som motsvarar den tid och energi som applicerats på arbetet, därför kan det bli en 

strid gällande hur belöning ska se ut och fungera. Dessutom finns det andra intressenter, bland 

annat staten som påverkar genom beskattning. Förutom staten har facket en viss möjlighet att 

påverka i förmån för sina medlemmar. Dock finns det vissa förmåner t.ex. pension, 

försäkringar och friskvårdsbidrag som ses som vanligare än andra. Speciellt under senare år 

har det blivit vanligare att organisationerna börjat bry sig mer om att de anställda motionerar 

och rör på sig regelbundet. Vilket i sin tur kan kopplas till arbetet med stress som togs upp 

tidigare under arbetsprocessen.  

 

Gällande de psykosociala belöningarna kan de delas upp i dels sociala och dels psykiska 

belöningar, där de psykiska kan kopplas samman med det egna självförtroendet som byggs 

upp i takt med erfarenhet. När individen har gjort ett bra jobb är den fullständigt medveten om 

det vilket i sig blir en slags belöning. Förutom erfarenheten bygger belöningssystemen 

generellt upp självförtroendet då den anställde känner sig uppskattad. Till de sociala 

belöningarna hör gruppkänslan och den uppbackning som kommer från arbetskamraterna och 

chefen i samband med att det går bra för individen, även stödet som kommer då saker inte 

riktigt går lika bra kan på sätt och vis räknas som en belöning i sig. 

 

Kommunikation mellan den anställde och organisationen brukar benämnas som 

belöningssamtal eller bara lönesamtal. Det kan, men behöver inte vara sammankopplat med 

utvärderingssamtalet som nämndes under posten utvärdering. Där sker en diskussion gällande 

hur individen och organisationen fungerar, och hur det ska påverka eventuella belöningar. 
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Poängen med belöningssamtalet är att skapa ett slags mervärde för båda parterna, så att båda 

känner att de får något ut av ett samtal och på så vis utvecklar både medarbetaren och 

organisationen. Tidigare har dessa lönesamtal skett kollektivt, men sakta men säkert har det 

mesta inom dagens organisationer dragits åt det mer individuella hållet. Vilket kan ses som 

ganska logiskt i samband med HR-cykeln som vi utgår från. Där är belöningen ett resultat 

som kommer från utvärderingen av arbetsprocessen. Förutom kopplingen till 

belöningsprocesen leder även utvärderingsprocessen vidare till en utvecklingsprocess, den s.k. 

HRD-processen som är den sista delen i HR-cykeln. (Lindmark & Önnevik, s 151-168, 2006) 

3.3.5 HRD 

 

Human resource development (development på bilden) eller HRD som är dess akronym, är en 

nödvändig del av HR-cykeln. I grund och botten fungerar den som en språngbräda som får 

organisationen att nå till nya nivåer. Om vi utgår från HR-cykeln så ser vi att från HRD så kan 

vi antingen gå vidare till rekrytering och urval igen eller tillbaka till arbetsprocessen. Min 

tolkning  är att ifall HRD-processen varit gynnsam har den kunskap och kompetens som 

krävts blivit tillgodosedd och nästa process blir således arbetsprocessen där verksamheten kan 

fortgå. Men om HRD-processen inte lyckats med att tillgodose den kunskap och kompetens 

som krävts så gäller det för organisationen att göra ett urval för att se hur den kompetensen 

kan införas i organisationen. Vilket flyttar organisationen tillbaka till det första steget i vår 

cykel, nämligen rekrytering och urval. Syftet med HRD är att fungera som en bro mellan 

organisationens nuvarande kompetens och omvärldens behov. I sin tur ger 

kompetensutvecklingen medarbetarna känslan av att vara speciella och nödvändiga för 

organisationen. Likt belöningsprocessen ger HRD-processen ett ökat engagemang bland de 

anställda och uppnår det som finns överst på Maslows behovstrappa behovet av 

självförverkligande. På sikt fungerar även HRD som en metod att göra medarbetarna till en 

del av organisationen samt få dem att förstå organisationens långsiktiga mål, då de ser vart 

vidareutbildningarna når fram till. 

 

Inom de flesta organisationer är kunskap det som allting är strukturerat kring, det kan vara 

praktisk kunskap eller teoretisk kunskap men en organisation som saknar kunskap står mer 

eller mindre utan konkurrensfördelar. Därför är det viktigt för organisationer att lagra, sprida 

och utveckla den interna kunskapen och införskaffa sig extern kunskap. Även för 

medarbetarna kan HRD ses som en positiv sak, då det i arbetslivet generellt hävdas att all 

kunskap är bra kunskap. Även karriärmässigt kan det vara rekommendabelt, då ny kunskap 

kan leda till positioner med mer ansvar. Flera organisationer använder sig av karriärplanering 

för att medarbetarna skall kunna vara medvetna om hur deras situation ser ut. Vad som krävs 

av dem i nuläget, vad som kommer att krävas av dem och vad de har för möjligheter till 

vidareutveckling. Som ett slags stöd till HRD-processen finns flera sorter av utbildningar som 

organisationer kan använda sig av. Det finns intern utbildning då kunskap förs vidare inom 

organisationen. Det finns även möjligheten för organisationen att skicka iväg de anställda på 

externa utbildningar. Dessutom finns det en kombination av dessa två genom att ta in en 

extern föreläsare till organisationen. Fördelarna med extern utbildningar är att de anställda 

kommer iväg och får möjligheten att kanske bilda nya nätverk inom området. Även för 

organisationens kultur kan det vara positivt. Dock finns risken att utbildningar kanske inte ger 

så mycket som förväntades samt att kostnaden i regel är högre än om utbildningen skedde 

inom den egna organisationen. Inom större organisationer är det vanligt att ha 

utbildningscenters där introduktion till organisationen sker, vidareutbildning av personal samt 

visas former av traineeprogram. Anders Lindmark och Thomas Önnevik delar i boken 

Organisationens hjärta (2006) upp HRD konceptet i fyra olika delar, nämligen kompetens, 
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lärande, förändring/utveckling och kultur där kompetens enligt nationalencyklopedin 

definieras som ”utbildning eller erfarenhet som krävs för viss tjänst eller befattning”. Det är 

den kompetensen som söks inom urvalet/rekryteringen. Det är den kompetensen som används 

i arbetsprocessen, är fokus i utvärderingsprocessen och belönas senare i belöningsprocessen. 

Helt enkelt ett av de begrepp som är centralt inom HR-cykeln. Förutom den av 

nationalencyklopedin definierade betydelsen av kompetens har flertalet forskare försökt sig på 

att definiera det. Den svenske historiken Kerstin Keen beskriver kompetens som en 

kombination av fem olika delar, nämligen erfarenheter, kunskap, färdigheter, kontakter och 

värderingar. Hon använder en symbolisk hand där varje finger motsvarar en av dessa fem 

delar (Keen, 1988 se Lindmark & Önnevik, s 195, 2006). Genom att dela upp kompetens i 

mindre delar får organisationerna möjligheten att separera de olika delarna av kompetensen 

för att kunna fokusera på den del som antingen behöver mest omsorg eller den del som i 

nuläget är mest relevant. 

 

Ett annat perspektiv har Thorbjörn Stockfelt som hävdar att kompetens skapas när kunskap, 

vilja och tillfälle sammanstrålar. (Stockfelt, s 114, 1988) Ifall en individ har kunskapen inom 

ett område, viljan att arbeta inom det området och tillfället att arbeta inom sagda område så 

uppstår kompetens. Sett ur ett sådant perspektiv är kompetens något situationsberoende. Ifall 

viljan att använda en viss kunskap inte finns är det oanvändbar kunskap och därför inte 

kompetens, lika så om tillfälle aldrig uppstår att använda kunskapen och viljan, är den 

felinvesterad. För att utveckla den kunskap som Stockfelt ser som en del av kompetensen 

krävs lärande som är den andra delen av den modell av HRD vi använder oss av. Ett av de 

vanligare koncepten inom lärande är stimuli, ifall individen får uppskattning när denne lärt sig 

något nytt kommer responsen bli att handlingen fortsätter eller återupprepas för att få mer 

stimuli. Det blir en ritual, där stimuli och respons återupprepas tills önskad effekt är uppnådd. 

Det finns flertalet teorier om hur lärande utnyttjas till fullo men om vi ska återknyta till 

Mayos experiment så konstaterades det att det var uppmärksamheten som skapade ökad 

effekt, och trots stora skillnader i de olika teorierna så finns en effekt dokumenterad. Tätt 

kopplat till det individuella lärandet finns det organisatoriska lärandet där organisationen 

tillgodoser sig kunskap, vilket leder till utveckling. Organisationen har ett behov av 

personalen, som tar in information och kunskap samtidigt som personalen är beroende av 

organisationen för strukturen och möjligheten att ta till sig kunskap. Ett sådant förhållande 

leder till en symbios där de båda parterna är beroende av varandra. Anledningen till att 

organisationer är i behov av lärande är att samhället runt om organisationerna utvecklas, och 

kan inte organisationerna anpassa sig så kommer dom att försvinna. 

 

I boken Den femte disciplinen så beskriver författaren Peter Senges (1990)  att organisatoriskt 

lärande är beroende av fem punkter, nämligen personligt mästerskap, tankemodeller, 

teamlärande, gemensamma visioner och systemtänkande. Personligt mästerskap innebär att 

personalen skall behärska sina arbetsuppgifter och ha strävan att vilja utvecklas. Det kräver 

dessutom en kunskap om organisationen i stort om hur den fungerar. I sin tur går 

tankemodeller ut på att personalen skall kunna utveckla egna tankar och modeller, som 

ifrågasätter hur organisationen fungerar och hanterar olika situationer. Den tredje punkten 

handlar om hur personalen skall arbeta tillsammans i större eller mindre grupper, och hur 

grupperna i sin tur skall hanteras för att arbeta optimalt. Gemensamma visioner kräver att 

medarbetarna har samma mål för att hjälpa organisationen till framgång. Till sist handlar det 

om systemtänkande där målet är att få alla punkter att arbeta enhetligt och att skapa en enighet 

inom organisationen. Tanken är att personalen skall kunna se delarna i helheten för att förstå 

vart allt passar in och vilken effekt påverkan har. En viktig poäng, när det kommer till 
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lärande, är att inse att lärande inte bara inträffar när det är planerat, utan det är vardagen som 

utvecklar medarbetarna lika mycket som det organiserade lärandet. (Femte disciplinen, 1990) 

 

Den tredje delen av HRD-modellen innebär förändring vilket är en väldigt central punkt inom 

organisationer överlag och även inom HR-cykeln. Som det hörs på namnet HR-cykeln är 

modellen en cykel och eftersom den existerar för att hantera förändring finns det alltid nya 

saker att arbeta med. En organisation utan förändring är likt en organisation utan lärande och 

kommer sakta men säkert inte att ha en plats i den föränderliga omvärlden. Förändring är 

alltid närvarande och påverkar på ett eller annat sätt allting i individens liv. Förändras 

arbetstiderna påverkas mycket annat i livet som fritiden och familjen, som i sin tur påverkar 

andra saker både inom individens liv och dem runt omkring. Därför är det viktigt att inom en 

organisation vara medveten om hur förändringar påverkar de anställda. Vissa resultat kan vara 

eftersträvade och vissa resultat kan vara katastrofala, men allt som sker skapar effekter. 

Dessutom kan förändring skapa temporär oro inom organisationen, då saker händer och de 

anställda vet inte riktigt vad resultat kommer att bli. Trots det är förändring nödvändigt, så det 

gäller bara för organisationen att försöka uppfatta de positiva och negativa konsekvenserna av 

en förändring. Eftersom de anställda upplever förändring dagligen är de tämligen vana vid 

små förändringar, utan det är de större förändringarna som i regel kräver mer fokus. 

(Lindmark & Önnevik, s 235-256, 2006) 

 

 Den sista delen av HRD-modellen är något som också utsätts för konstant förändring och det 

är organisationskulturen. Inom en organisation existerar flera kulturer bland de olika 

medarbetarna, men organisationskulturen överlag är bestående av åsikter och värderingar, 

som organisationen vill förmedla till sina medarbetare. Det finns flera fördelar men också 

nackdelar med en stark organisationskultur. De direkta fördelarna blir att de anställda arbetar 

bättre tillsammans och är motiverade. En stark organisationskultur fungerar även som en form 

av indirekt marknadsföring då de anställda starkt förknippar sig med organisationen. 

Nackdelarna kan dock vara att de anställda blir för lika, vilket kan skada organisationens 

kreativitet. När någon lämnar organisationen kan ett tomrum i organisationens hierarki uppstå, 

vilket kan medföra en ökad instabilitet i organisationsstrukturen. En ovilja att ta till sig kritik 

gällande organisationen är inte heller särskilt ovanligt som resultat av en för stark 

organisatonskultur. Olika sätt att stärka organisationskulturen är bland annat artefakter som 

t.ex. logotyper eller varumärken, även en gemensam dresscode är vanligt förekommande. 

Något annat som är väldigt vanligt är ett fackspråk där bara medarbetarna är insatta vilket 

skapar en känsla av att vara unik. Inom en stark organisationskultur är det vanligt med en 

kommunikation som är utöver den vanliga, dessutom är medarbetarna insatta i 

organisationens kort och långsiktiga mål och planer. (Lindmark & Önnevik, s 257-280, 2006) 
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4 Behandling samt analys av empiriskt material 
 

Kapitlet är uppbyggt som så att jag använder den hermeneutiska triaden för att dela upp 

kapitlet i tre delar. En del som består av explikation där syftet är att ställa sig under texten och 

en del som består av explanation där syftet är att ställa sig över texten. Den sista delen består 

av exploration och där ställer sig författaren istället för texten. Två av de tre delarna består i 

sin tur av tre sektioner som vardera hanterar ett av de tre företagen. I den första delen hanteras 

företagen utifrån HR-cykeln, som presenterades i den teoretiska referensramen, det samma 

gäller även den andra delen. Även om strukturen inte är lika tydlig som i del ett. Den tredje 

delen hanterar företagen i samma sammanhang och är därför inte uppstrukturerad på samma 

sätt som de två första. 

 

Det empiriska materialet har uppkommit genom intervjuer med cheferna ansvariga för human 

resources frågor på tre olika företag. De tre företagen befinner sig i konsultbranschen gällande 

system och programvara i Borås-området. För att ge företagen en nivå av anonymitet så 

benämns de hädanefter som Företag A, B och C.  

 

Företag A är ett medelstort företag som utvecklar och anpassar programvarulösningar både 

inom Sverige och även till viss del i andra länder. Företaget har som huvudprodukt ett 

datasystem som de säljer till sina kunder och även anpassar efter kundernas behov. Tidigare 

har all hantering av human resource frågor hanterats av ledningen men en nyanställd HR-chef 

tagit över den uppgiften. Företaget grundades 1996 och har i 21 anställda. De har i nuläget en 

nettoomsättning på 17 000 000 varav 700 000 går till resultat.  

 

Företag B är ett större företag som arbetar med att utforma IT-lösningar åt företag. De 

hanterar mjukvarulösningar men även tekniken bakom. Även support och utbildningar faller 

inom deras roll. Företaget består av flera avdelningar och håller i nuläget på att strukturera om 

sin organisation för att bättre kunna möta omvärldens krav. Företaget grundades 1964 och har 

i en personalstyrka på 396 anställda. De har i nuläget en nettoomsättning på 1 400 000 000 

varav 99 000 000 går till resultat. 

 

Företag C är ett medelstort företag som växt stadigt de senaste åren. Deras främsta fokus 

ligger i att ta fram mjukvarulösningar åt logistikföretag. Fokus ligger på att dra ner 

kostnaderna och minska tidsspillet genom att se till att logistikföretagen alltid har koll på sina 

varor. Företaget har utmärkt sig genom att arbeta mycket mot sina mjuka värden. Företaget 

grundades 1998 och har i nuläget 65 anställda. Deras nettoomsättning ligger på 58 000 000 

varav 3 300 000 går till resultat. 
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4.1 Explikation – Att stå under texten 

 

Syftet med den explicita tolkningen är att återge en text eller i det här fallet ett antal 

intervjuer.  

4.1.1 Företag A 

4.1.1.1 Rekrytering och urval 

 

Företaget har som vision att deras utvecklingstakt skapar möjligheten för cirka sex 

nyanställningar per år varav ungefär hälften förväntas stanna kvar på lång sikt med tanke på 

kompetenskraven inom företaget. Deras grundtanke är att trots eventuella uppsägningar så 

skall företaget växa i en stadig takt. Då de utvecklar sitt eget system blir nivån på nuvarande 

och framtida kompetenskrav baserad på företagets framtidsplaner. Eftersom organisationen är 

av medelstorlek och har successivt vuxit under årens lopp är ledningen och HR-chefen 

medvetna om vilka kompetenser som finns inom organisationen. 

 

Gällande rekrytering så vidarebefordrar ledningen en beskrivning av vad den aktuella tjänsten 

innebär och utifrån den informationen utgår HR-chefen. I första hand kontaktas de anställda 

ifall de har några förslag på nyanställningar via sina nätverk. Därefter läggs tjänsten ut via 

arbetsförmedlingen, dessutom är HR-chefen aktiv på arbetsförmedlingens hemsida i jakt efter 

passande profiler. Företaget har även funnits på Stark-dagen på högskolan i Borås där de gör 

reklam för sig. När en intressant kandidat till platsen hittats så hålls en intervju. Om intervjun 

sedan gett en positiv bild ställs kandidaten inför ett arbetsprov som baseras på vilken form av 

tjänst rekryteringen handlar om. I samband med arbetsprovet hålls en form av affärslunch 

med ett par av medarbetarna på företaget för att redan tidigt etablera en social kontakt. När väl 

rekrytering har fullbordats sker, anställningen i form av en 6 månaders provanställning där 

nivån på lönen och arbetsförmånerna ökar efter att perioden är fullbordad. Förutom de 

anställda använder företaget även till viss del konsulter fast inte på det traditionella sättet. 

Konsulterna hyr in sig i en viss del av företagets lokaler och används som samarbetspartners 

när det kommer till olika frågor, det kan gälla fotografier, logo-utveckling eller 

marknadsföring. Dessutom erbjuder de sina kunder en slags paketlösningar om det finns 

behov av saker som inte företaget i sig kan lösa men som kan åtgärdas med hjälp av 

konsultföretagen. 

4.1.1.2 Arbetsprocessen 

 

Företaget har ett system gällande arbetsplats och arbetstid som helt och hållet bygger på 

frihet. När en provanställningsperioden är över har den anställde möjligheten att arbeta från 

vilken plats som helst så länge möjligheten till uppkoppling via internet finns. Med den 

möjligheten följer en liknande flextid som innebär att den anställde även får arbeta när den 

vill. En sådan förmån kräver dock en välfungerande kommunikation och HR-chefen anser att 

i första hand skall kommunikation ske via personlig kontakt. Är inte det möjligt är 

telefonkontakt att föredra alternativt röstkommunikation via internet såsom Skype. Om ingen 

av dessa möjligheter kan användas skall mail användas, men risken för missuppfattningar är 

större via mail då vissa former av kommunikation inte fungerar lika bra via skrift. Som 

exempel kan fackspråk vara svårt att förstå samt existerar inte ironi och sarkasm på samma 

sätt. Kontakten med kunderna är utarbetad så att kunden har kontakt med den programmerare 

som utför arbetet så att allt som sägs är glasklart för båda parter. Dessutom innebär det att 
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ingen form av supportbarriär behövs inom företaget utan finns det ett problem så tas det upp 

med den ansvarige. Inom företaget varierar den tekniska nivån, i samband med det varierar 

detaljnivån på de arbetsmodeller som används. De arbetsuppgifter som hanterar mer 

kundkontakt och mindre programmering har en lägre nivå av formalisering än de som sysslar 

de mer programmeringsinriktade uppgifterna. Orsaken till den högre nivån av formalisering är 

att systemet skall vara lättöverskådligt och följa en utarbetad struktur. Arbetar 

programmeraren istället på ett individuellt sätt så kan det resultera i att mer resurser behöver 

läggas ner när något behövs åtgärdas. 

 

Rent generellt så sker arbetet gentemot kunderna året om, men under juli månad brukar 

arbetet vara lite lugnare då flertalet kunder har semester under den tiden. Dock har företaget 

verksamhet året om, då eventuella fel som uppstår i kundernas system måste åtgärdas 

omedelbart. Förutom tid är även plats relevant för företaget. Lokalerna är öppna och ligger på 

en lättillgänglig plats så att de anställda inte behöver krångla ifall de ska till företagets lokaler. 

I nuläget anstränger sig HR-chefen för att få en av de anställda att ta på sig rollen som 

skyddsombud men då det inte skett något arbete på den fronten tidigare har resultaten hittills 

varit magra. Arbetet med arbetsmiljö överlag har legat på en låg nivå. Ambitionen är att mer 

fokus ska läggas på den fysiska och psykiska arbetsmiljön. Ett av projekten är att en ergonom 

skall anlitas för att anpassa arbetsplatserna till personalen. Eftersom större delen av det arbete 

som sker är kopplat till datorer blir det lätt att många timmar spenderas i samma stol. Därför 

är det viktigt att personalen använder bra stolar på rätt sätt. 

4.1.1.3 Utvärdering 

 

I nuläget så sker ett begränsat antal utvärderingar inom organisationen men HR-chefen har 

som syfte att få igång ett utvärderingssystem inom en snar framtid. Den form av utvärdering 

som funnits under en längre tid inom företaget är enkäter som kunderna får fylla i rörande hur 

de har upplevt kontakten med företaget och det arbete som har gjorts. Även 

personalutvärdering har gjorts, men tidigare har utvärderingen skett årligen och hanterats på 

varierande sätt och inte riktigt följt en modell. Men inför kommande år har utvärderingsmötet 

delats upp i ett utvecklingsmöte och ett lönesamtal för att få in mer fokus i dem. Dessutom så 

HR-chefen introducerat ett karriärutvecklingskoncept i utvecklingsmötena. Vilket fokuserar 

på att den anställde tillsammans med HR-chefen formulerar arbetsuppgifterna som den 

anställde har och vilka kunskaper den anställde anser sig ha. Dessutom går de igenom den 

befattningsbeskrivningen som ledningen arbetet fram gällande den anställdes situation. 

Utifrån det tar de tillsammans och kommer fram till mål som den anställde och företaget vill 

att den anställde skall nå och inom vilken tidsram. HR-chefen ser sedan till att kontakta den 

anställde efter hand för att se hur det går med att nå målen och vilken hjälp företaget kan bistå 

med. Andra utvärderingsplaner som är planerade är att tillsammans med de senast anställda 

göra en uppföljning av rekryteringsprocessen för att ta reda på vad som var bra och vad som 

kan bli bättre. Dessutom planeras en utvärdering av det senaste projektet där de arbetat 

gentemot ett stort företag och tagit fram en anpassad version av deras system. Där skall de 

olika delarna av arbetet analyseras för att hitta styrkor och svagheter i den arbetsprocess som 

används och i samband med kundens utvärdering se vad som mer bör arbetas mer på. 

4.1.1.4 Belöning 

 

Förutom den flexibilitet som finns både gällande arbetsplats och arbetstid så erbjuder 

företaget ett par andra saker. Som tidigare nämnts vill HR-chefen anlita en ergonom för att 

anpassa arbetsplatserna, dessutom ger företaget sina anställda möjligheten att få massage på 
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valfritt ställe en gång i månaden. En annan sak som både kan ses som en belöning men 

framförallt som en arbetsmiljömässig åtgärd är att företaget erbjuder gratis kontakt med en 

psykolog. De anställda får dessutom en tjänstemobil och två veckors extra semester. Även ett 

friskvårdsbidrag på 2 700 kr om året finns så att de anställda blir uppmuntrade att motionera. 

Rent lönemässigt anser HR-chefen att personalen ligger normalt till, men säger också att de 

anställda trivs väldigt bra och ser den fria arbetsplatsen som en god kompensation. Företaget 

har som policy att inte öka en anställds lön som ett resultat av att den söker nya jobb, utan om 

den anställde trots nytt jobberbjudande väljer att stanna kvar så kan den lojaliteten belönas. 

Även andra situationer som uppkommer kan leda till att de anställda belönas på ett eller annat 

sätt, men generellt sätt så behandlas situationerna när de uppkommer istället för utgå från en 

modell.  

4.1.1.5 HRD 

 

Överlag ses utbildning och lärande som något positivt inom företaget, då svårighetsnivån på 

det arbetet som görs ligger ganska högt är kompetenskraven på de anställda högt från början. 

Internutbildning uppmuntras då det finns mycket kunskap som personalen kan dela med sig 

av och lära sig av varandra. Externutbildning är något som företag uppmuntrar till högsta 

grad. Ifall någon av de anställda känner sig i behov av ytterligare kunskap så ställer företaget 

upp. Det finns även vissa exempel på att företaget strävar efter att utbilda sin personal så att 

de kan bidra mer till företaget och få möjligheten att arbeta mer självständigt. 

 

Gällande organisationskulturen så beskriver HR-chefen den som väldigt vänlig och hjälpsam 

vilket kan komma från att företaget i grunden fungerade som en grupp med vänner som 

arbetar tillsammans. I takt med att företaget har vuxit och en viss hierarki har skapats så har 

medarbetare uttryckt sin oro över att en sådan anda skulle växa bort. HR-chefen har dock som 

ett av sina mål att organisationskulturen skall bevaras och det existerar flertalet aktiviteter 

vars syfte är att hålla samman de anställda. Varje vecka så hålls det på måndagen ett möte där 

ledningen informerar de anställda hur företagets situation ser ut, information om nya kunder 

och projekt samt diskuterar hur saker fungerar. På fredagen håller HR-chefen ett möte där 

ledningen inte finns närvarande. Där skall fokuset vara mjukare och där tas olika ämnen upp 

till diskussion, exempelvis kommunikation. Efter mötet bjuder företaget de anställda på mat. 

En gång per månad ägnas två timmar av en dag åt gruppövningar, diskussioner och andra 

aktiviteter med syftet att utveckla individerna och gruppen. Förutom sådana aktiviteter 

anordnas fester och andra aktiviteter tillsammans med de anställda och deras familjer. 

Utvecklingen har gått från ett företag bestående av vad man skulle kunna kalla unga vuxna till 

ett familjeföretag och den utvecklingen ser HR-chefen som något positivt. 

 

4.1.2 Företag B 

4.1.2.1 Rekrytering och urval 

 

Företaget har som syfte att vara bland de bästa inom IT-branschen och strävar därav efter 

spetskompetens. Därför är det viktigt för dem att ha koll på vilken kompetens som finns inom 

företaget och ständigt sträva efter att rekrytera de främsta inom området. Rekrytering sker 

därför både efter behov och möjlighet. HR-chefen på företaget beskriver yrkesmarknaden som 

så att det finns fler positioner inom branschen än det finns sökande, så därför krävs det att 

företaget har något att erbjuda. Det som företaget har som starka fördelar är att de har funnits 

under en längre tid och är därför stabila på marknaden. En annan fördel som företaget har är 
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att den tekniska standarden är relativt hög även gällande den aktuella branschen. Det samma 

gäller kompetensnivån vilket lockar till sig dem som värdesätter dessa egenskaper. Själva 

rekryteringsarbetets form beror på vilken typ av tjänst det är som skall tillsättas. Olika medier 

används beroende på vilken sorts tjänst, men de vanligaste är arbetsförmedlingen och olika 

jobbsajter likt Monster. Det hela går sedan vidare till intervjuer med de intressanta 

kandidaterna och till slut blir det en anställning. Själva introduktionen sker genom att den 

nyanställde får en mentor tilldelad, och på så vis integreras den nyanställde både 

arbetsmässigt och socialt. Hela introduktionsprocessen utgår från en sedan tidigare etablerad 

modell. Allt som allt förväntas det ta två månader innan den nyanställde är en fungerande del i 

företaget. Ifall det uppstår en temporär situation som kräver kompetens som inte finns i 

organisationen så tar företaget och hyr in konsulter utifrån. Det pågående 

omstruktureringsarbetet görs till exempel i samband med hjälp utifrån så att det existerar en 

form av kvalitetsäkring. 

4.1.2.2 Arbetsprocessen 

 

Företaget sysslar med ett par olika områden vilket leder till att olika funktioner har olika 

uppgifter. Exempelvis finns det en supportavdelning, en leveransavdelning samt IT-avdelning 

som är den största delen av företaget. Resultatet av så pass spridda arbetsuppgifter blir att 

arbetsplatserna kan variera rejält. Vissa anställda arbetar som säljare och har därför en inte 

alltför fast arbetsplats, vissa arbetar som konsulter ute hos andra företag. Dessutom finns det 

en variation av klassiska kontorslandskap, personliga kontor och delade kontor. Förutom allt 

det så finns det en funktion vid namn drift och övervakningsenheten där arbete krävs dygnet 

runt, året om. Vanligast är dock att arbetstiderna är mellan 8-17 och finns behov av flextider 

eller hemarbete så hanteras det i en dialog med närmaste chef. Företagets policy är att försöka 

vara väldigt samarbetsvilliga när det gäller arbetstider så att arbetslivet kan fungera i unison 

med både det sociala och familjelivet. Arbetsfördelningen är ganska jämn året om då det sker 

nya projekt kontinuerligt, även supportfunktionen kräver att det alltid finns aktiv personal. 

Dock anser HR-chefen att det under den tidsperiod, som även går under namnet 

industrisemestern dvs juli, så sker en viss minskning i arbetsbördan. 

 

Mycket av den interna kommunikationen sker via företagets intranät, men likt de flesta andra 

företag blir kommunikationen ett virrvarr av personlig kontakt, telefonsamtal, mail och annan 

form av kontakt. Via intranätet informeras personalen om vad som händer inom företaget och 

även aktuella framtidsplaner och visioner. Möjligheten finns även att skicka vidare idéer och 

förslag till beslutsorganen inom företaget. För att ytterligare integrera de anställda i företagets 

förehavanden hålls olika former av möten så att personalen får möjlighet att komma till tals.  

 

Själva arbetsprocessen i stort tar sig olika former beroende på vart i företaget man tittar, men 

ett av målen i den nuvarande omstruktureringen är att få en mer enad modell på hur arbete 

skall utföras.  

4.1.2.3 Utvärdering 

 

Överlag utvärderas alla delar av företaget från ett ekonomiskt perspektiv. Vissa av 

funktionerna inom företaget utvärderas ur ett personal-perspektiv men det är långt från alla. 

Framförallt är det avveckling och rekryteringsprocesser som utvärderas för att etablera bättre 

modeller och effektivare processer. På personlig nivå hålls ett utvecklingssamtal på senvåren 

för att sedan uppföljas av ett till under hösten som återkopplar till de utvecklingsplaner och 

beslut som togs under det första mötet. Dessutom hålls ett separat lönesamtal under våren som 
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uteslutet hanterar den anställdes resultat och löneutveckling. En gång per år gör dessutom 

företaget en medarbetarundersökning, ett prestationsindex där personalen får svara på ett 

frågeformulär via intranätet som därefter sammanställs av en samarbetspartner till företaget. 

Utifrån det får företaget en uppfattning om hur de anställda ser på företaget och hur de har 

uppfattat olika ansträngningar och försök. Utvärderingssamtalen finns också där för att 

symptom av stress skall uppmärksammas och hanteras tidigt. Det gäller för cheferna att finnas 

där och stötta när situationer börjar bli stressiga och det är inte helt ovanligt att personal 

ordineras semester om det varit en hög stressnivå under en längre tid. 

4.1.2.4 Belöning 

 

Företaget har ett antal olika belöningssystem, bland annat har det under ett antal år används 

ett slags bonus system. Dock är det en sak som är i förändring i och med företagets 

omstrukturering och ett gemensamt belöningssystem är under utveckling. Andra belöningar 

som existerar är möjligheten att teckna försäkringar till ett fördelaktigt pris, även 

motionsbidrag används. Även det faktum att företaget arbetar så pass långt fram i den 

tekniska utvecklingen ger den anställda möjligheten att arbeta med system och teknik som är 

nya på marknaden.  

4.1.2.5 HRD 

 

Då företaget strävar efter att ligga längst fram när det gäller kompetens så krävs det olika 

former av vidareutbildningar. En del av vidareutbildningen sker internt men HR-chefen har 

uppfattningen om att det mesta sker externt genom kurser och seminarier. Företagets 

samarbetspartners håller även i utbildningar inom deras system och produkter så att arbetet 

kan flyta på smidigt. Initiativet till vidareutbildningar brukar komma ur en dialog mellan den 

anställda och den närmaste chefen. Det är dock viktigt för den anställde att hålla koll på 

forskningen inom det aktuella ämnet så att förändringar inte kommer som en överraskning. 

Företaget i stort har som mål att bibehålla sin höga kompetensnivå samtidigt som de vill växa 

i stadig takt. Det får dock inte ske för snabbt då risken finns att kompetensnivån hamnar efter. 

 

Företagskulturen är av stor betydelse för företaget då det i grunden är ett familjeföretag. Det 

är viktigt att de anställda känner sig som en del av kulturen. En stor del av kulturen handlar 

om att vara kundinriktad och arbeta för att skapa goda relationer. I och med 

omstruktureringen så arbetas det en hel del med företagskulturen och det sker en kartläggning 

om vilka värderingar och kärnvärden som personalen står för. 

 

4.1.3 Företag C 

4.1.3.1 Rekrytering och urval 

 

Urval och rekryteringsprocessen hos företaget utgår från att en taktisk ledningsgrupp ser över 

vilken kompetens som kommer att behövas inom de närmaste sex månaderna. Resultatet 

jämförs sedan med modellen över vilken kompetens som redan finns inom företaget. Finns 

kompetensen redan leder det eventuellt vidare till internutbildningar om det är så att just den 

kompetensen behöver spridas. Om fallet är sådant att det är något som behövs tas in utifrån så 

leder det till frågan ifall det är en nyanställning eller en kompetensutveckling som är relevant. 

När behovet av en nyrekrytering har blivit bekräftat tas frågan vidare till HR-chefen som 

påbörjar sökandet. Ibland sköts sökandet av HR-chefen personligen, annars tas det hjälp av 
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externa källor som arbetar inom rekrytering. Lite beroende på vad det är för tjänst som skall 

fyllas så används olika medier. Men vanligtvis används en variation av tidskrifter, 

facktidningar, rekryteringssajter och arbetsförmedlingen. Det finns även ett samarbete med 

Högskolan i Borås där individer från företaget håller föreläsningar samt vissa grupper som 

utför skolrelaterade arbeten ute hos företaget för att få en inblick i arbetsmiljön. Själva 

rekryteringsprocessen är av en löpande natur och HR-chefen är noga med att påpeka att 

processen får ta den tid den tar då det är viktigt att få rätt medarbetare. 

 

När väl intressanta kandidater blivit kontaktade går processen vidare till ett antal intervjuer, 

vanligtvis hålls det två, tre stycken där förutom HR-chefen även chefen inom det relevanta 

området är med för att bilda sig en uppfattning om kandidaterna. När rätt person för jobbet 

hittats så går processen vidare till en provanställning som varar i sex månader där den 

nyanställde får en mentor tilldelad sig. Mentorn är en vanlig anställd som blivit utsedd att 

bistå den nyanställde både när det gäller att komma tillrätta med arbetsbördan men även med 

arbetskulturen. HR-chefen beskriver att det fanns en viss oro kopplad till företagets stadiga 

tillväxttakt att den gemytliga och öppna kulturen skulle förändras, så arbetet med 

arbetskulturen står högt upp på listan. Metoden att låta de nyanställda introduceras via en 

mentor ska enligt personalchefens uppfattning vara väldigt bra för arbetskulturen. Redan 

innan den nyanställde börjar på arbetsplatsen är syftet att personen skall närvara vid en av de 

två konferenser som hålls under året så att den nyanställde redan från början känner sig som 

en del av företaget. Under den 6 månader långa provanställningen följs en modell som blivit 

utvecklad i syfte att integrera de nyanställda i företagstänket och kulturen. Bland annat 

används en slags akademi där det grundläggande arbetet förklaras och även konceptet bakom 

företagets kultur, arbetsprocess och utvecklingsmetoder blir grundligt genomgånget så att den 

nyanställda får bakgrundsinformationen. Dessutom introduceras personalen och de aktiviteter 

som sker i lokalerna och det hålls bland annat en fika med företagets VD. 

 

HR-chefen anser att deras goda rykte medför att individer inom branschen vill arbeta hos dem 

och även positiva omskrivningar om företaget i media har inneburit en positiv 

marknadsföring. Även det faktum att personalen trivs skapar positiv marknadsföring. 

Personalens trivsel är av stor vikt för företaget och det hålls tre utvecklingsmöten per år så att 

HR-chefen har möjligheten att göra uppföljningar på de problem som tagits upp. Förutom 

dessa utvecklingsmöten använder företaget dessutom ett externt företag som gör enkäter för 

att undersöka hur de anställda trivs. Utifrån den information som kommit fram via dessa 

enkäter samt det som tagits upp under utvecklingsmötena gör företaget en egen 

utvecklingsplan för att förbättra de områden som fått kritik. 

4.1.3.2 Arbetsprocessen 

 

Arbetstiderna på företaget utgår i regel från den klassiska 40 timmars veckan, men jämfört 

från många andra arbetsplatser finns ingen form av stämpelklocka utan ledningen förväntar 

sig att de anställda kan hantera en sådan procedur på ett lämpligt sätt. HR-chefen ser det som 

att personalen får en stor frihet vilket för med sig ett stort ansvar och det har visats sig fungera 

alldeles utmärkt. Då det finns kunder som har ett behov av att komma i kontakt med support 

alla tider på dygnet så existerar det vissa yrkesroller som jobbar utifrån beredskapsbegreppet 

där de under en viss tidsperiod är kontaktbara. Men bortsett från det är den generella 

arbetstiden där åtta till fem. I regel sker allt arbete inom företagets lokaler men vid speciella 

behov ses arbete från hemmet inte som ett problem. Vid ett par tillfällen har företaget varit i 

behov av att ta in konsulter vid en temporär ökning av arbetsbördan och när det har skett har 
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det i de flesta fall övergått till fast anställning. Men HR-chefen har som mål att personal inte 

skall behöva bli inhyrd utan när behov finns så skall rekrytering ske. 

 

Under tiden som företaget växt fram har fler och fler rutiner vuxit fram i takt med att olika 

händelser har konfronterats. Som exempel har arbetsbeskrivningarna blivit tydligare så att de 

anställda vet vad som förväntas av dem, rutiner för mammaledighet har skapats och generella 

rutiner gällande det vardagliga arbetet har också tagits fram. Arbetet inom företaget i stort 

utgår från modellen undersök, åtgärda och utvärdera. HR-chefen ser det som en av 

anledningarna till att företaget har lyckats så bra då allt förarbete minskar risken för att något i 

själva utförandet skall gå fel. 

 

Inom företaget sker större delen av allt arbete utifrån grupper som har hand om olika projekt. 

Varje grupp består av individer med olika kompetenser och förmågor så att arbetet kan skötas 

autonomt. Arbetssättet är dock sådant att de anställda kan hjälpa till på olika platser inom 

företaget och trots gruppindelningen så är mycket av arbetet gränsöverskridande. 

Grupparbetet leder även till att kommunikationen är väldigt öppen och miljön skapar en 

möjlighet till både kreativitet men också konstruktiv kritik. Delvis baserat på det 

tankemönstret är företagets lokaler väldigt rymliga och allt arbete sker i kontorslandskap på 

ett par våningar. Vid behov finns det dock rum både för privat arbete och arbete i grupp. 

 

En av fördelarna med att det inom företaget arbetas mycket inom grupper är att psykisk ohälsa 

uppmärksammas redan tidigt i utvecklingen och har därigenom en möjlighet att hanteras 

innan den orsakar problem för både den anställde och företaget. När en sådan situation har 

uppmärksammats är det i första hand HR-chefen som tar tag i saken via ett personligt samtal 

med den aktuella personen. Därefter tar personen och dennes chef och ser över situationen 

och gör vad de kan för att minska belastningen på den anställde. Om behov finns så ordnar 

även HR-chefen med den hjälp som behövs utifrån.  

4.1.3.3 Utvärdering 

 

Som tidigare nämnts är ett av företagets grundkoncept undersök, åtgärda och utvärdera vilket 

visar på att utvärdering är av stor vikt hos företaget. Utvärdering sker i nämnda 

utvecklingssamtal tre gånger per år, där det används en årscykel som beskriver kommande 

projekt och händelser för året. Tillsammans med den modell över vilken kompetens som 

företaget kommer att behöva inom den närmaste framtiden tar HR-chefen och den anställda 

tillsammans fram en plan över hur den individuella kompetensen skall utvecklas. Den 

individuella kompetensutvecklingsplanen baseras på företagets framtida behov, vilket i 

samband med den platta organisationsstruktur leder till att de anställda är medvetna om de 

strategiska valen som företaget gör. Under utvecklingssamtalen tas även karriärutveckling 

upp. Inom företaget finns det ett par olika håll dit karriären kan utvecklas dels kan den 

anställde utvecklas mot en ledarroll. Men det går även att antingen bredda sin kompetens eller 

att specialisera sig. Problemen som uppstår med det karriärsteget är att behovet av flera ledare 

kräver en större personalbas vilket inte skapas på en gång. Förutom den utvecklingen så kan 

de anställda antingen inrikta sig djupare inom ett ämne eller bredda sina kunskaper till flera 

arbetsuppgifter. Det går även att fokusera mot en arkitekt roll där ansvaret för själva 

skapandet av strukturer ligger. Just delen rörande den individuella utvecklingsplanen är under 

konstruktion och är inte helt enhetlig inom hela företaget, men målet är att det snart skall vara 

avklarat. Rekryteringsprocessen är i sig själv ett resultat av kontinuerlig utvärdering och 

består av en formaliserad metod som företaget känner fungerar. Dock är det viktigt för 

företaget att ständigt utmana sig själv och tänja på de egna gränserna så inget ses som 
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färdigutvecklat. Dessa tankegångar syns även när det gäller den tekniska och organisatoriska 

utvecklingen där innovation ses som ett vitalt begrepp. Själva viljan till innovation 

härstammar från VD-n som ständigt försöker utmana den egna organisationen att nå nya 

höjder. En grupp inom företaget arbetar med den egna produktutvecklingen samtidigt som de 

iakttar omvärldens utveckling i syfte att förbereda företaget på eventuella förändringar. Även 

vid situationer då någon av de anställda väljer att lämna företaget krävs det en utvärdering om 

hur trivseln har varit och vad som behövs förbättras inom företaget. Här används en utarbetad 

mall för att HR-chefen skall få all relevant information utifrån samtalet.  

4.1.3.4 Belöning  

 

Företaget har inget individuellt belöningssystem utan alla anställda får samma förmåner. När 

någonting firas inom företaget tar alla anställda del i firandet. Förmåner som finns för 

personalen är ett gym i företagets lokaler, massage varannan vecka, 30 dagars semester samt 

fördelaktig pension, sjukförsäkring med flera. Förutom de monetära och icke-monetära 

belöningarna ser HR-chefen även det psykosociala klimatet som en belöning för hela 

företaget, då företagskulturen helt enkelt kan få de anställda att må bättre.  

4.1.3.5 HRD 

 

Utveckling ses som något väldigt viktigt inom företaget, både när det kommer till 

organisatorisk utveckling men också gällande individens utveckling. Den organisatoriska 

utvecklingen är tätt sammankopplad med den innovativa anda, som finns inom företaget, där 

det är viktigt att ständigt utmana existerande mönster och att se saker ur nya perspektiv. 

Samtidigt skall all utveckling ske utifrån något som de väljer att kalla ”considerate design”. 

Det begreppet går ut på att den utveckling som sker skall vara hänsynsfull mot de som ska 

använda det som utvecklas. Målgruppen kan vara andra inom företaget eller kunder, men 

poängen är den att saker ska vara lätthanterliga så att vem som helst skall kunna använda det 

som utvecklats. Helt enkelt användarvänlig utformning. 

 

Aktiv kommunikation är något som starkt uppmuntras inom företaget och allt arbete, både i 

och mellan grupper leder till att de anställda inte tvekar att ta kontakt med någon medarbetare 

när ett problem uppstår. Det finns dessutom olika aktiviteter som företaget håller i för att 

uppmuntra kommunikation, bland annat så får de anställda möjligheten att förklara 

tankegångar eller beskriva vad för sorts arbete som utförs för tillfället inför resten av 

personalen på företaget under den gemensamma fikarasten. Företaget uppmuntrar även till 

diskussion och har vid ett flertal tillfällen anordnat ett slags diskussionsforum, där de som är 

intresserade av att delta får ta plats. Det finns även en företagsblogg som används för att i 

korta drag beskriva vad som händer i företaget. Alla anställda har möjligheten att skriva, dock 

finns det ett krav på inga negativa kommentarer får uttryckas för att hålla motivationen uppe. 

 

Företagskulturen är viktig inom företaget och HR-chefen beskriver den som en kompass vid 

beslut. Strävan finns efter gemensamma värderingar och värdeladdade ord inom företaget är 

engagemang, passion, innovation och ömsinthet. Dessutom finns det ett begrepp som kallas 

”relaxed seriousness” som innebär att individen arbetar bäst då den är avslappnad, samtidigt 

som det gäller att vara seriös för att åstadkomma något. HR-chefen är noga med att påpeka att 

ett sådant begrepp inte innefattar en slöhet utan att det är avslappning det rör sig om. 

 

För att hålla samman företagskulturen sker det ett flertal aktiviteter inom företaget varje år. 

De enskilda grupperna använder aktiviteter för att höja motivationen och det anordnas olika 
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större aktiviteter likt sommarfester och julbord där även de anställdas familjer är varmt 

välkomna. Även konferenser hålls under årets lopp, två större och ett par mindre där fokus 

fortfarande ligger på arbete men som även fungerar för att stärka kulturen och föra de 

anställda närmare varandra. 

 

4.2 Explanation – att stå över texten 

 

I den här delen tolkar jag intervjuerna utifrån hur de olika delarna beskrivs i teorin jämfört 

med hur de hanteras inom företagen. Syftet är att identifiera vilka punkter som de olika 

företagen är starka och mindre starka inom.  

4.2.1 Företag A 

 

Den personalplanering som existerar inom företaget utgår från en stadig tillväxt vilket innebär 

att de ser ett tomrum på marknaden. Ifall företaget skall lyckas hålla sitt system uppdaterat 

samtidigt som de skall växa, så kommer det att krävas att kompetensen hos de nyanställningar 

som görs stämmer bra ihop med företagets inriktning. I samband med det kommer frågan om 

vilka belöningar och förmåner som får de anställda att stanna kvar samt lockar till sig ny 

personal. Som HR-chefen nämner är inte lönen generellt sett hög, men den form av flexibilitet 

gällande både arbetsplats och arbetstid kan i sig dra till sig intresse. Gällande rekrytering kan 

anställning via de anställda leda till ”den ryska dockans effekt”, dock kan en sådan effekt lätt 

brytas genom att ta in folk från olika områden likt företaget gör genom att både ha en kontakt 

direkt med högskolor och rekrytering via arbetsförmedlingen. Hanteringen av konsulter är ett 

intressant sätt att ha tillgång till en tjänst utan att betala för den, det skapar en klar fördel när 

det kommer till personalplanering. 

 

Gällande arbetsprocessen verkar arbetet vara väldigt fokuserat på den egna insatsen och 

utövandet. Då en hierarki sakta börjat växa fram så finns det tecken på att både feedback och 

motiveringen kommer bli mer formaliserade i takt med att HR-chefen får tid att tillsammans 

med de anställda och ledningen skapa modeller och rutiner. Att det finns en så pass stor frihet 

inom både den platsmässiga och det tidsmässiga arbetet ger en bild av att ledningen litar fullt 

ut på de anställda och förväntar sig att nödvändig kommunikation sker trots att det kan skilja 

många mil mellan individerna. Baserat på det som tas upp i kapitlet om arbetsprocessen så 

kan det sägas att bristen av naturlig kommunikation med arbetskamraterna kan orsaka 

hemmablindhet och även motivationsproblem kan uppstå utan den struktur som en arbetsplats 

för mig sig. Lyckas de anställda tillsammans med ledningen få en sådan situation att fungera 

så ser det ut att vara effektivt för företaget. Att situationen rörande arbetsmiljön kan vara 

riskabelt men då HR-chefen redan börjat åtgärda situationen samt att storleken på företaget 

medfört en bra insyn hos arbetarna så ser det ut som att företaget klarat sig galant trots allt. 

Möjligheten till kontakt med psykolog som företaget erbjuder de anställda visar på en 

medvetenhet om psykosociala arbetsmiljön trots att ämnet inte varit prioriterat. Att företaget 

hjälper sina anställda att hantera stress kan på sikt vara ett bra drag för företagets fortsatta 

utveckling.  

 

Gällande utvärderingen är den i nuläget inte riktigt i den nivå som beskrivs i Organisationens 

Hjärta, men som tidigare nämnts visar företagets expansionstakt på att saker har gått åt rätt 

håll ändå. Med en mer utförlig utvärderingen kanske framgångsfaktorerna identifieras vilket 

kan leda till en ännu bättre utveckling för företaget. Att formuleringen av arbetsuppgifter sker 

i samband med utvärderingen är förståeligt men bör en sådan formulering funnits redan vid 
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rekryteringen. Men samtidigt så har företaget vuxit fram vilket kan medföra att 

arbetsuppgifterna inte har varit möjliga att definiera. När det kommer till utvärderingsmetod 

finns det ett antal olika metoder som HR-chefen kan välja eller så går det att utveckla en egen. 

Genom att utgå från vilket syfte utvärderingen skall ha så går det att hitta en som passar 

perfekt för företagets behov.  

Att den flexibilitet som existerar inom företaget skall räknas som en belöning är solklart enligt 

den teoretiska biten då flexibiliteten skapar möjligheten att anpassa sin arbetssituation efter 

både familjeliv och de sociala behoven. Även synen på hälsa följer de tankegångar som finns 

hos teorierna, en investering som massage, friskvård eller ergonomi likt den företaget gör kan 

medföra en vinst i det långa loppet då risken för sjukskrivningar minskar. Möjligheten för de 

anställda att komma i kontakt med en psykolog ger också långsiktiga fördelar och kan visa sig 

vara en bra investering även för personalen. Att belöna personal som stannar kvar trots andra 

arbetserbjudanden fungerar som en utmärkt morot, risken finns dock att ett sådant 

förehavande kan utnyttjas men inom ett företag av gällande storlek så är nog sannolikheten 

ganska liten. Att belöningssystemet kan variera från fall till fall riskerar enligt teorikapitlet om 

belöningar att en statushierarki skapas.  

 

Överlag ser kompetensarbetet ut att fungera just likt den bro som den jämförs vid i 

teorikapitlet, även om det i företagets situation leder åt det hållet företaget vill utvecklas åt 

snarare än det håll som samhället i stort utvecklas åt. Att företaget utvecklar sina egen 

tjänster, som nu är fallet, kan leda till att företaget inte utvecklas åt samma håll som samhället. 

Men så länge omvärlden är intresserad av företagets produkter så kommer det finnas behov av 

både underhåll samt anpassning av systemet. Vilket i sin tur kommer att leda till att de 

anställda åtminstone behöver lära sig hur kundernas nuvarande system fungerar. Att HR-

chefen arbetar med både utveckling och kommunikation tillsammans med de anställda visar 

på en vilja till utveckling och lärande. Utifrån intervjun byggs en bild av ett företag med 

mycket kunskap och färdigheter, jämför man det med Kerstin Keens kompetens hand (Keen, 

1988 se Lindmark och Önnevik, s 195, 2006) kan det vara något av erfarenheter, kontakter 

eller värderingar som behöver utvecklas för att höja kompetensen inom företaget. 

4.2.2 Företag B 

 

Strävan efter att ligga i topp rent kompetensmässigt innebär att personalplanering hamnar i 

fokus hos företaget och företagets stabila position på marknaden visar på att kompetensnivån 

håller eftersträvad standard i relation till branschens utveckling. Det faktum att företaget 

använder hög kompetens samt tekniknivå som en faktor när det gäller att behålla personalen 

samt attrahera ny personal, kan tolkas som ett subtilt sätt att filtrera bort ansökningar. Känner 

de som skulle vara intresserad av en tjänst att deras kunskaper kanske inte räcker fullt ut så 

kan det vara en bidragande orsak till att tjänsten inte söks. Så länge företagets krav inte är 

alltför höga så kan den exkluderingsprocessen gynna dem. Även valet av olika medier 

beroende på vilken position det är som ska fyllas följer teorierna och generellt sätt så minskar 

risken för ”den Ryska dockans effekt” genom ett sådant förehavande. Att företaget använder 

ett mentorssystem leder till att de nyanställda snabbt kan anpassa sig till den kultur som 

existerar inom företaget samt att de lätt får koll på de arbetsuppgifter som skall göras. En 

annan fördel är den att det blir en naturlig kommunikationsväg när det väl är något. Skapandet 

av sådana strukturer kan dock befästa hierarkier men inom vissa företag, framförallt större 

företag kan ha stor nytta av sådana system. 

 

Den stora variationen på arbetsuppgifter, arbetsplatser och arbetstider inom företaget skapar 

en bild av en något kaotisk situation men genom att ha ett fungerande intranät och en klar 
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struktur så kan variationen vara till en kreativ fördel. I samband med den stora variationen där 

personal sitter i kontorslandskap, delar rum eller i vissa fall arbetar ensamma i rum så skulle 

den naturliga kommunikationen kunna få sig en törn. Men en sådan uppdelning kan även 

stärka banden inom de mindre grupperna som det arbetas i så att det hela går mer eller mindre 

jämnt ut. Möjligheten till att påverka arbetstiden skapar en viss känsla av frihet som i sin tur 

påverkar företagskulturen. Den omstrukturering som företaget har som mål att utföra, för att 

skapa en mer enhetlig arbetsprocess, bör baseras på den individuella framgångscykeln. Vilket 

skulle ge de anställda mer stabilitet. 

 

Att utvärdering sker främst ur ekonomiska perspektiv kan kopplas till den form av problem 

som beskrivs i teorikapitlet om utvärdering, då utvärderingsorganen inte utvärderas. Företaget 

går bra och är inget instabilt nystartat företag och det kan skapa en säkerhet i att den struktur 

som existerar är bra. Men börjar företaget att utvärdera ur fler perspektiv kan kanske 

förändringar göras som effektiviserar ännu mer. Det fokus som ligger på rekrytering och 

avveckling är hälsosamt, då medarbetarna är en vital resurs inom företaget. Användandet av 

prestationsindex och samarbetet med utomstående aktörer visar på att det både finns ett par 

modeller samt en vilja att analysera företagets situation. Genom att importera en 

utvärderingsmetod från ett expertföretag kan företaget skapa ett fungerande system. Att 

cheferna arbetar aktivt med att identifiera stress hos de anställda är exemplariskt men istället 

för att tackla problem efteråt som exempel att ordinera semester så kan det på sikt vara 

vinstgivande att identifiera stressorer och hantera dem. Stress kan dock användas på ett 

positivt sätt, så det är inte alltid nödvändigt att eliminera stressorerna utan att kontrollera dem 

kan vara klokare. 

 

Den övergång som sker inom företaget från bonussystem till ett mer gemensamt 

belöningssystem kan ge en slags antihierarkisk effekt då bonussystem har en tendens att 

stärka de hierarkier som existerar inom företaget. Möjligheten för de anställda att teckna 

fördelaktiga försäkringar kan räknas som en icke-monetär belöning som skapar trygghet. 

Även satsandet på motionsbidrag sitter rätt i tiden gällande hantering av stress samt bevarande 

av medarbetarnas hälsa.  

 

Gällande HRD visar företagets visioner att kompetensutveckling är väldigt viktigt och 

situationen där de anställda är ute hos kunder för att lära sig deras system visar på en vilja och 

ett behov av att ta in ny kunskap. Det som kan reflekteras över är begreppet lärande och hur 

det går till, men så länge lärande fungerar så sker inte särskilt mycket reflektion över det. En 

utvärdering av hur lärandet sker inom företaget kan kanske leda till effektivare utbildningar 

och ett företag mer inriktat på att förmedla kunskap. Att personalen förväntas hålla koll på det 

som sker gällande utveckling inom deras område kräver ett genuint intresse, men sett ur ett 

annat perspektiv är intresset kanske mer eller mindre nödvändigt för att ha skaffat sig en 

utbildning och blivit rekryterad in i ett företag som håller den höga nivå som existerar. Viljan 

att arbeta med företagskulturen kan leda till mycket positivt men samtidigt kan det vara 

förnuftigt att försöka hålla företagskulturen delvis heterogen då en helt homogen grupp 

värdesätter samma egenskaper och kan då få svårt att se situationer ur andra perspektiv. 
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4.2.3 Företag C 

 

Genom att utgå från en kompetensmodell så vet företaget vilken kompetensbas som finns 

inom företaget och genom att jämföra den modellen med kompetenskraven som den taktiska 

ledningsgruppen etablerar får företaget en fungerande modell för personalplanering. 

Användandet av externa rekryteringsprocesser ger en större mångfald vid nyanställning men 

den variation som uppstår när HR-chefen personligen sköter rekryteringen gör att upplevelsen 

hos de som är med i rekryteringsprocessen kan skilja sig åt. Att rekryteringsprocessen får ta 

den tid den tar visar på ett fokus som ligger mer på personalhanteringen än på de ekonomiska 

faktorerna, vilket både kan ha för och nackdelar för företaget. Själva mentorssystemet verkar 

fungera som det är tänkt, men som tidigare nämnts finns risken att ett mentorssystem skapar 

en viss form av hierarki inom företaget. Funktionen hos den noggrant utformade 

introduktionsplanen stämmer bra ihop med syftet som beskrivs ihop med introduktionen i 

teorikapitlet, bland annat så kan assimileringen till företagskulturen underlättas med hjälp av 

introduktionen. Även en sådan möjlighet som att få ta en fika med företagets VD kan skapa en 

känsla av mervärde hos den nyanställde. När det gäller medarbetarundersökningar så används 

en extern samarbetspartner, då användandet av en sådan kan öka mängden relevant 

information som kan utvinnas. Det finns även andra fördelar att använda externa partners när 

det kommer till medarbetarundersökningar och det är att en positiv sådan fungerar som 

marknadsföring inom de områden där undersökningen finns att ta del av.  

 

De flexibla arbetsdagarna skapar en känsla hos personalen att ledningen litar på dem, men 

frånvaron av stämpelklocka kan påverka hur övertid hanteras. Om personalen lyckas utan en 

konkret tidsram så kan det bidra till den grundtanke om relaxed seriousness som finns inom 

företaget. I samband med att större delen av allt arbete sker i lokalen byggs en bild av att den 

naturliga kommunikationen är väldigt viktig hos företaget. För även om möjligheten till arbete 

i mindre rum finns sköts det mesta av arbetet i grupper som befinner sig i kontorslandskap så 

att alla finns tillgängliga på arbetsplatsen. Den höga formaliseringen av arbetsuppgifter leder 

till att medvetenheten om vad som skall göras alltid är närvarande, men en hög nivå av 

formalisering kan leda till minskade nivåer av kreativitet. Enligt Maslows behovspyramid har 

individen ett behov av självförverkligande och att slaviskt följa modeller kan minska nivån av 

just självförverkligelse. Då större delen av det arbete som sker inom företaget händer inom 

grupper kan det skilja sig från den individuella framgångscykeln då det inom grupparbete 

finns fler faktorer än de som togs upp i kapitlet rörande arbetsprocessen och framgångscykeln. 

 

Frånvaron av individuella belöningssystem skapar en situation där belöningar inte kan 

användas som drivmedel vid individuell utveckling, men det skapar istället en situation där 

företaget gemensamt kan sträva mot nya mål med förmåner som drivkraft. Liksom de flesta 

andra företag satsas det på de anställdas hälsa och det är alltid att rekommendera då det är en 

långsiktig investering.  

 

Företaget utgår från ett antal ledord där innovation är ett av de som främst har färgat 

företagets utveckling. Genom att ständigt vara i utveckling är risken tämligen liten att 

företaget drabbas av stagnation. För att kunna använda modeller likt den årscykel som 

används i företaget utgår det från att allting är i konstant förändring. Sker ingen förändring så 

behövs ingen cykel då allt sker som förväntat. Om företaget väljer att utgå från att omvärlden 

är i konstant förändring måste företaget lyckas med att utvecklas i takt med resten av världen 

för kunna bibehålla sin situation på marknaden. Ett annat ledord som företaget använder är 

"relaxed seriousness" som innebär att personalen skall vara avslappnade när möjligheten ges 

men seriösa när det krävs. En sådan förväntan på de anställda hjälper till att förstärka en 
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existerande företagskultur. Som tidigare nämnts finns det för och nackdelar med starka 

företagskulturer, dels kan gruppen bli för homogen men det kan även leda till att hierarkin 

inom företaget förstärks. Existensen av en företagsblogg är något av en ovanlig företeelse 

men möjligheten att informera medarbetarna om vad som sker just nu kan få de anställda att 

känna sig mer delaktiga i allt som händer.  

 

 

4.3 Exploration – att stå istället för texten 

 

I den sista delen av den hermeneutiska triaden så utgår jag från resultatet från de två tidigare 

delarna för att kunna göra min egen tolkning av texten. Mitt mål är att analysera den 

information jag tar till mig och uttrycka mig om den. Att jag, som inte varit ute och arbetat 

inom ämnet utanför studierna, skall tycka till om hur existerande företag hanterar 

personalfrågor känns en aning kompetensöverskridande. Men samtidigt kanske jag kan 

identifiera styrkor och svagheter som inte uppmärksammats tidigare. Jag kommer att utgå från 

samma uppdelning av personalhanteringsbegreppet som jag använt tidigare, dock delar jag 

inte upp delarna efter företagen utan de hanteras gemensamt. 

4.3.1 Rekrytering och urval 

 

Det första som tas upp gällande urval och rekrytering i teorikapitlet är att det inte bara handlar 

om att rekrytera ny personal. Utan fokus bör även ligga på företaget och hur arbetet går för att 

få anställda att arbeta för dem. Även analys av kommande behov är viktigt så att inte företaget 

tar in ny personal utan ett befintligt behov. Tittar vi på hur företagen hanterar just urvalet 

märker jag ett par saker som skiljer sig mellan företagen.  

 

Företag A har som mål att anställa ett visst antal personer per år, vilket ger mig uppfattningen 

om att de så att säga har svaret innan frågan ställs gällande utvärdering av företagets behov. 

Jag kan skönja tankegången bakom den uttrycka viljan, företaget har ganska nyligen vuxit 

förbi gränsen för småföretag och har höga ambitioner. Men risken med ett satt mål för 

anställning är att det blir för många munnar att mätta. Så det gäller att lyckas få uppdrag i 

relation till intaget av nyanställda.   

 

Företag B i sin tur uttrycker klart och tydligt varför potentiella anställda skulle vilja arbeta hos 

dem. De beskriver sig som ett företag som anstränger sig hårt för att ligga i topp både när det 

gäller kompetensen hos de anställda samt arbetsutrustningen. Det skapar en slags nisch på så 

vis, då de som söker anställning redan vet att kraven är höga. Ett sådant förehavande 

resulterar i att det blir enbart individer med hög kompetens som söker en sådan position. Min 

uppfattning är att det kan resultera i den ryska dockans effekt, som nämns i teorikapitlet. 

Fördelen är helt klart att kompetensnivån hamnar högt. Men en annan konsekvens som kan 

uppstå är att företaget blir så pass uniformt, att alla tänker på ungefär samma sätt vilket är 

negativt för kreativiteten. En annan företeelse, som jag finner intressant, är att de rekryterar 

både efter behov och efter möjlighet. Vilket jag tolkar som att de har en modell över vad som 

behövs framöver och utifrån den modellen tar beslut om rekrytering behövs eller inte. Dyker 

det dock upp en individ som innehar en kompetens utöver det vanliga kan företaget tänka sig 

att anställa trots att inget behov identifierats. Personligen tror jag att det har mycket med 

storleken på företaget att göra, ett mindre företag har inte de ekonomiska resurserna som 

krävs för att rekrytera utan ett direkt behov. Men finns möjligheten så tror jag att det är 

förnuftigt att rekrytera någon som sticker ut om chansen ges. 
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Den bild av företaget som målas upp av Företag C vid urval och rekrytering, ger en känsla av 

struktur. Hela rekryteringsprocessen är väldigt hårt strukturerad och tar med hjälp av modeller 

fram information om vilken typ av nyanställning som behövs göras. Personligen är jag 

imponerad av företag som lyckas utnyttja strukturer och modeller till sin fördel, men jag blir 

samtidigt lite fundersam på om ett företag gynnas av en sådan nivå av ordning eller om det 

behövs en mängd kaos för att skapa dynamik. 

När det gäller rekrytering, till skillnad från urval, är likheterna mellan de tre företagen fler. 

Det används olika former av annonsering genom facktidningar och liknande. 

Kompetenskraven är relativt höga och det är vanligt med någon form av arbetsprov innan 

anställningen går igenom. Även själva anställningen ser mer eller mindre likadan ut, 

provanställning samt en tilldelad mentor. Det enda som jag anser sticker ut är att Företag C 

uttryckligen sagt att rekryteringsprocessen får ta den tid den tar. Jag har svårt att väga 

fördelarna och nackdelarna med en sådan inställning men, en av nackdelerna är att företaget 

läcker pengar genom att ha igång processen. Men fördelen är så klart att 

rekryteringsprocessen blir grundligt utförd. 

 

Utifrån den rådande frågeställningen, som gäller för uppsatsen, vill jag säga som så att själva 

urvalet skiljer sig noterbart mellan de tre företagen. Främst är det nivån av formalisering som 

skiljer sig, då Företag A inte riktigt verkar ha fått struktur på sitt urval. Företag B verkar ha en 

delvis utvecklad struktur, men som vi får fram utifrån explikations kapitlet är företaget under 

strukturell förändring. När det gäller Företag C är strukturen väldigt formaliserad. Skillnaden 

mellan de olika företagens utveckling när det gäller urvalet kopplar jag till den balans som jag 

nämner i introduktionen. Där den ökade struktureringen är en slags motpol till frihet. 

Företagen försöker finna sin egen balans mellan fri rekrytering och helt modellbaserad 

rekrytering. När det kommer till rekryteringen är skillnaderna mellan företagens hantering 

väldigt liten, vilket är ett tecken på att företagen utvecklats åt samma håll. Dock är min 

uppfattning att själva rekryteringsprocessen är ganska generell runt om i samhället, med 

undantaget att företag inom deras bransch verkar ha högre krav på kompetens än många andra 

branscher. Gällande de höga kompetenskraven vill jag även där ta upp frågan om balans. Min 

uppfattning är att höga kompetenskrav och snabb förändringstakt kan leda till ökad psykisk 

press. Det skapar ännu ett förhållande där ledningen får besluta vad som skall prioriteras, 

psykisk hälsa eller hög kompetens. Missförstå mig inte, jag säger inte att en individ med hög 

kompetens automatiskt får ett instabilt psyke. Utan min poäng är den att hos ett företag som 

ställer höga krav på de anställdas kompetens blir det en press för de anställda att hålla 

kompetensen uppdaterad vilket leder till en psykiskt påfrestande miljö. Lyckas företaget 

parera dessa konsekvenser är allting frid och fröjd, men ifall vissa individer befinner sig i en 

psykiskt påfrestande miljö för länge kan de få negativa konsekvenser för dem. 

4.3.2 Arbetsprocessen. 

 

I teoridelen behandlas ett antal begrepp i samband med arbetsprocessen. Det jag framförallt 

kommer att fokusera på är hur, när och var arbetet utförs. Även när det kommer till dessa 

begrepp så rör det sig om en viss balans, frihet kontra strukturering. Det finns inget som 

tydligt talar för att en nivå av frihet/struktur ger bättre resultat än en annan nivå, ytan det 

handlar om vad ledningen i relation till de anställda anser fungerar bäst. 

 

Hos Företag A finner vi en nivå av frihet som är uppseendeväckande enligt mig. Möjlighet att 

arbeta när och var man vill känns som en stor fördel för folk i olika livssituationer, men jag 

känner mig lite undrande till effektiviteten på det hela. Jag personligen skulle sakna den 
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sociala och kreativa miljön som stundtals kan infinna sig på arbetsplatser men det säger inte 

att effektiviteten skulle vara högre. Min uppfattning är även att motivationen skulle kunna ta 

stryk av en sådan nivå av självständigt arbete. Jag antar dock att cheferna har koll på hur de 

anställda arbetar och lätt kan identifiera nedgångar i produktiviteten. Jag inser även att en 

sådan frihet kan orsaka motsatsen till det motivationsproblem som jag beskrivit. Vissa 

individer förvaltar ett sådant ansvar på ett exemplariskt sätt och får ett uppsving i 

produktiviteten då de helt enkelt trivs bättre med självständigt arbete.   

Hos Företag B blir situationen lite annorlunda då företagets storlek tvingar fram ett klimat där 

de anställda kommer att behöva vara i kontakt med varandra på en mer daglig basis. Dock 

medför också storleken på företaget att det finns en stor variation av arbetstider, 

arbetsuppgifter och arbetsplatser. Min uppfattning är att en sådan situation skapar en slags 

bortkoppling, där trots att de anställda arbetar på samma plats känner sig väldigt distanserade 

från varandra. Jag är lite osäker på hur ett sådant problem skulle kunna åtgärdas, men ett steg i 

rätt riktning kan vara de omstruktureringar som sker inom arbetsprocessen för att få en enad 

modell. Ett annat sätt att närma sig problemet skulle kunna vara att skapa arbetsgrupper 

utifrån behov. När ett uppdrag accepteras tillsätts en grupp bestående av den personal som 

krävs för att hantera alla delar av uppdraget. Jag tror att ett sådant arbetssätt skulle skapa en 

större enighet inom företaget samt att de anställda skulle få större inblick i vad som görs. 

 

Företag C använder ett tidssystem som är lite ovanligt. Företaget använder ingen form av 

inloggningssystem utan räknar med att de anställda arbetar sin förväntade tid. Jag finner det 

dock en aning paradoxalt att ett företag som i rekrytering- och urvalsprocessen uppvisar en 

hög nivå av struktur eller formalisering samtidigt ger en motsatt bild genom hur de väljer att 

hantera arbetstider. Jag anser dock att det är ett tydligt exempel på hur ett företag kan 

balansera frihet mot struktur. Att de anställda förväntas arbeta så mycket som det står i deras 

avtal är en sak, men att det inte används någon som helst kontroll för att säkerhetsställa att så 

faktiskt är fallet känns för mig väldigt ovant. Jag tror dock ett sådant system skapar en större 

frihetskänsla hos de anställda och de eventuella arbetstimmar som försvinner via systemet kan 

till viss mån ersättas genom en större tillfredsställelse hos de anställda.  

 

Gällande hur arbetet utförs finns det främst likheter kring hur det hanteras. Alla tre företag 

använder till en eller annan grad en formalisering när det kommer till hur programmeringen 

skall utföras. Ett sådant system riskerar att påverka kreativiteten hos de anställda på ett 

negativt sätt, då deras arbetssätt måste anpassas efter formaliseringen. Dock kan ett sådant 

system medföra att all personal kan sätta sig ner med en kod och förstå hur den är uppbyggd 

och på så vis identifiera eventuella fel. Fördelarna med att behålla samma formalisering under 

årens lopp är bland annat att ett program, som efter flera år slutar att fungera, lätt kan 

undersökas även om utvecklaren inte längre arbetar på företaget. En annan fördel är att 

nyanställda kan använda sig av tidigare program för att lära sig saker, både om 

formaliseringen men även om andra saker inom ämnet. 

 

En sak som dock sticker ut är hur arbetsgrupperna fungerar hos Företag C, arbetsstyrkan blir 

uppdelad i mindre grupper, som blir tilldelade ett uppdrag, vilket ger möjligheten för 

grupperna att arbeta till en viss grad autonomt. Jag personligen är en stor förespråkare för den 

här formen av arbetsuppdelning, då jag finner den åtminstone i teorin mer effektiv än andra 

jag stött på. Företaget visar ett klart exempel på när ett sådant system fungerar och hur 

personalen trivs med det. 

 

När det gäller arbetsprocesser tycker jag, att företagens personalhantering har utvecklats åt 

ungefär samma håll. Det finns fortfarande skillnader i hur hårda strukturer som används. Jag 
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noterar att Företag C har en företagsstruktur som är förhållandevis formaliserad, dock finns 

det även det här med arbetstid och arbetsplats som bryter upp formaliseringen en aning. Det 

hela kan kopplas ihop med McGregors teori X och teori Y genom att om personalen ges en 

hög nivå av frihet säger teorin att personalen kommer att arbeta bättre. Jag antar att 

kopplingen inte är obekant för företagens ledning även om de kanske inte uttrycker det i 

samma banor som McGregor. 

4.3.3 Utvärdering 

 

Även när det kommer till utvärdering så kopplar jag ihop ämnet med balans. Det finns både 

inslag av hög strukturering kontra frihet och kompetenskrav kontra psykisk press. Den del av 

utvärderingen som jag kopplar ihop med strukturering kontra frihet är utvärdering som 

kontrollorgan, d.v.s. utvärdering som sker för att hålla ordning på saker och ting. Begrepp 

som TQM och ISO är verktyg av den varianten. Även generell utvärdering av företaget skulle 

jag koppla till hög strukturering kontra frihet. Däremot väljer jag att koppla ihop 

kompetenskrav kontra psykisk press med personlig utvärdering. Orsaken till det är att vid 

personlig utvärdering sätts kompetensen i fokus vilket leder till psykisk press. 

 

Gällande företagens nivå av utvärdering var den av varierad nivå. Företag A var medvetna om 

att deras utvärderingssystem inte var särskilt utvecklade, men de har börjat arbeta med 

systemet och har en utvecklingsplan. Jag ser det som ett bra val av dem att fokusera på 

personlig utvärdering först och främst. Då det tidigare skett utvärderingar fast utan en befäst 

modell, kan det ha skapats en viss osäkerhet bland personalen. I förhållande till kompetens 

kontra psykisk press är min uppfattning, att ett sådant läge ger en konstant varierande 

viktfördelning, vilket gör balansen mycket svårare att upphålla.  

 

Företag B har ett fokus som prioriterar den ekonomiska utvärderingen framför den personliga, 

vilket kan vara förståeligt till en viss gräns. Men jag upplever det som en aning konservativt 

att inte se på de anställdas situation och framtida utveckling. Vilket i sin del säkerligen kan 

kopplas till att företaget funnits etablerade under en längre tid och därför inte anpassats till 

vad som skulle kunna beskrivas som modernare anfallsvinklar. Jag upplever det som att 

ekonomiska utvärderingar kan ge helt andra resultat än de personliga, då det som personalen 

upplever kanske inte ännu hunnit avspeglas i de ekonomiska perspektiven. Visst inser jag att 

ett företag i regel får problem att fungera utan en sund ekonomi, men trivs inte personalen så 

kommer konsekvenserna för företaget att bli negativa. 

 

Företag C använder en metod som utgår från begreppen undersök, åtgärda och utvärdera. 

Modellen som helhet används inom hela företaget men passar självfallet som handen i 

handsken rörande utvärdering. Att företaget har tre utvecklingssamtal per år är intressant i 

perspektiv till de flesta andra företag jag stött på som har två som mest. Frågan är dock om 

utvecklingssamtalen känns nödvändiga eller ifall de finns för att modellerna säger att de ska 

finnas. Risken finns att utvecklingssamtal kan skapa en ytterligare press på de anställda då det 

för vissa är lite obehagligt att med så pass jämna mellanrum bli fokuserade på. Dock säger 

Herzbergs tvåfaktorsteori att utvecklingssamtal är viktigt för den anställdes 

arbetstillfredsställelse, så det gäller att hitta en bra jämvikt för att hålla arbetstillfredsställelsen 

hög utan att skapa en för stor psykisk press på den anställde. 

 

Jag ser tydliga tendenser hos de tre företagen att de tyr sig mer åt höga kompetenskrav än till 

lägre psykisk press, vilket visar på ytterligare gemensamt drag hos deras personalhantering. 

Att nivån på formaliseringen av själva utvärderingen ser olika ut beror mer på tidsfaktorn än 
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ett medvetet val. Både Företag A och B arbetar mot ett system mer inriktat på utvärdering, 

men har ännu inte riktigt nått dit. De kanske inte har som mål att nå fram till den nivå som 

Företag C befinner sig på, men det är åt det hållet som utvecklingen går mot. Att företagen 

strävar mot formalisering tolkar jag som ett försök att hantera konsekvenserna av den 

psykiska pressen som kommer av de höga kraven på kompetens, som delvis kan härledas till 

förändringstakten inom företaget. Den höga förändringstakten som finns inom företagen kan 

dels kopplas till den tekniska utvecklingen som sker inom deras bransch, men den kan också 

kopplas ihop med den tillväxt som sker till en varierad grad inom företagen. Tillväxt innebär 

att den struktur som finns inom företaget måste anpassas efter den nya situationen, vilket kan 

medföra en ökad psykisk press. Exempelvis uttryckte personalen på Företag B en rädsla för 

att deras organisationskultur skulle förändras i takt med att företaget växte. En sådan farhåga 

är relevant då all förändring inte nödvändigtvis är positiv, men uppmärksammas förändringen 

finns det större möjlighet att påverka den åt ett positivt håll. 

4.3.4 Belöning. 

 

I teorin presenteras det tre nyckelfunktioner som belöningar har; locka personer till 

organisationen, få befintlig personal att stanna kvar samt motivera arbete och förbättring. 

Dessa tre punkter hanteras även inom andra avdelningar av personalhanteringen, vilket får 

mig att göra kopplingen att belöning fungerar som ett slags smörjmedel inom 

personalhanteringen. Ifall inte rekryteringsprocessen lyckas locka till sig den kompetens som 

söks kan belöningsprocessen förbättra erbjudandet. Det samma gäller om kulturen och den 

personliga utvecklingen inte räcker för att få de anställda att stanna kvar. Belöningsprocessen 

kan användas som ett redskap för att påverka den balans som finns mellan kompetenskrav och 

den psykiska pressen. Genom att ge företag verktyg att hantera den psykiska pressen, kan 

vikten flyttas mer åt kompetens hållet, då höga krav på kompetens leder till hög psykisk press. 

Ifall företaget ger de anställda möjligheten att hantera den psykiska pressen kan högre krav på 

kompetens ställas. Belöning kan även användas för att få de anställda att acceptera en 

viktförflyttning mot ökad strukturering, då inte alla uppskattar de konsekvenser som kommer 

som resultat av ökad strukturering, likt minskad kreativ frihet. Men som får lättare att 

acceptera förändringen genom någon form av belöning. Så även vid den eviga balanseringen 

underlättar belöningsprocessen. 

 

Tittar vi på hur de olika företagen hanterar belöningsprocessen är det ett par saker som skiljer 

sig åt. Företag A erbjuder sina anställda gratis kontakt med en psykolog. Genom att i förväg 

ge personalen möjlighet att tackla eventuella problem minskar de med stor sannolikhet sin 

framtida sjukfrånvaro. 

 

Företag B har använt ett slags bonussystem, men är i nuläget på väg att byta till ett 

gemensamt belöningssystem. Utifrån teorin vet vi att ett icke normaliserat belöningssystem 

kan fungera som en morot hos vissa företag. Baserat på det faktum att de byter så gör jag 

antagandet att de negativa konsekvenserna av ett icke normaliserat system övervägde de 

positiva. I samband med företagets kompetenskrav kanske kombinationen med 

moroten/piskan från bonussystemet skapade för mycket psykisk press. 

 

Även Företag C tar upp situationen med eventuell psykisk ohälsa och att de vid behov hjälper 

individen att ta hjälp utifrån. Personalchefen säger även att det psykosociala klimatet kan ses 

som en slags belöning som alla medarbetare både skapar och tar del av. Jag antar/hoppas att 

det är en syn som delas med de andra företagens personalchefer, men jag tror att det är en 
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inställning som på sätt och vis omvandlar en kultur till belöning. Det gäller dock för resten av 

företaget att uppleva det på samma sätt för att det skall fungera. 

 

Gällande belöningsprocessen ser det ut som att företagen utvecklas åt samma håll. Det kan 

vara samhällets generella utveckling, jag ser det fokus som läggs på psykisk ohälsa som något 

positivt. Tittar vi sedan på Maslows behovstrappa, skulle jag vilja placera belöningsprocessen 

och psykisk ohälsa på de två översta stegen. Alla tre företag har mer eller mindre direkt 

uttryckt att deras företagskultur är en slags belöning i sig. Jag upplever ett sådant uttalande 

som både positivt och negativt. Det positiva är att en sådan inställning har en stark möjlighet 

att sprida sig, utifall att inställningen är fullständigt genuin. Den negativa sidan av myntet är 

att det kan skapas en slags känsla av utanförskap hos den eller dem som inte riktigt upplever 

situationen på samma sätt.  

4.3.5 HRD 

 

I teorin delas HRD upp i underrubrikerna kompetens, lärande, förändring/utveckling och 

kultur. Jag skulle vilja påstå att även om uppdelningen av begreppen är förnuftigt  gjord så 

skulle jag kanske ta bort utveckling och lämna kvar förändring. Då alla dessa fyra 

underrubriker rör utveckling. Tittar vi på hur företagen hanterar HRD så görs det på 

varierande sätt, men det finns tydliga tecken på utveckling. 

 

Gällande Företag A så känns deras inställning till utbildning och lärande som rätt typisk för 

ett företag som arbetar inom en bransch som ställer höga krav på kompetens. Men det som 

måhända sticker ut lite är den uppmuntran till internutbildning som finns inom företaget. Att 

personal med skilda kompetensinriktningar tar och lär av varandra. Att företaget själva strävar 

efter att skicka sin personal på utbildningar är förståeligt då det är en investering men ändå 

modigt då det alltid finns risk att personal söker sig vidare. 

 

Företagets organisationskultur verkar vara en av faktorerna som fått företaget att blomstra. 

Genom att företaget har växt fram från en lite grupp personer och utvecklats till ett företag 

med flera anställda kan jag förstå rädslan för att atmosfären skall påverkas av en etablerad 

hierarki. Men jag inser samtidigt att ledningens val att implementera en hierarkisk struktur på 

längre sikt är ett bra beslut. Personligen tror jag att kultur kan förvaltas trots en successiv 

ökning av personal. Visst kan det leda till komplikationer men det ska inte vara omöjligt. 

 

Företag B har som mål att ligga i toppen inom sin bransch och har därför höga krav gällande 

kompetensen hos de anställda. Det visar sig genom att de kräver att de anställda håller ett öga 

på utvecklingen inom området. Ett sådant krav ställer de anställda i en situation där de alltid 

tvingas ta till sig nya saker. Den inställningen stämmer bra överens med det vi tidigare sett 

gällande kompetenskraven kontra den psykiska stressen.  

 

Förutom kompetenskraven finns det en annan sak som är av intresse. Precis som mycket annat 

inom företaget är företagskulturen mål för den stora omstruktureringen som sker inom 

företaget. Risken som jag ser med att försöka strukturera om företagskulturen är att det kan 

finnas så mycket som skall implementeras att vissa grundpelare inom den tidigare kulturen 

glöms av. Konsekvenserna av ett sådant agerande kan bli både kort- och långsiktiga, där 

personal som arbetat för företaget under längre tid kanske inte längre känner igen sig. Eller att 

kundrelationerna påverkas så att viktiga samarbetspartners försvinner. Det gäller helt enkelt 

att vara väldigt försiktig när det kommer till förändring av kultur då den kan påverka mer än 

gemene man tror. En omstrukturering kan vara en aning kaotisk och kan ge de anställda en 
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viss distans till den nya strukturen. På kort sikt tror jag att balansen skiftar från 

formaliseringen och mot friheten. Hur det går på längre sikt kan jag inte vara säker på, men 

om inget stort förändras kommer det nog gå tillbaka till det gamla efter hand.  

 

Företag C har istället för kompetens valt att fokusera på ledordet innovation. Samtidigt som 

innovation i många fall är nyckeln bakom ett företags framgång ställer det höga krav på de 

anställda. Ifall de anställda kan hantera kraven på lång sikt kan det resultera i en väldigt 

gynnsam utveckling för företaget, men ifall det finns anställda som inte klarar trycket så finns 

risken att personalhälsan försämras och att personalomsättningen går uppåt. Vilket leder till 

att investeringar bör göras i personalhälsan för att inte balansen skall skifta från låg psykisk 

press, istället gå mot hög psykisk press och höga kompetenskrav. Tillsammans med kravet på 

en viss form av människor, som kan hantera kraven, kommer samma dilemma som jag 

refererat till tidigare, nämligen det med den ryska dockan. Jag förväntar mig att balansen 

mellan ett innovativt företag och ett företag som innehåller flera viljor och åsikter, kan vara 

både besvärligt och krångligt. Men lyckas företaget med en sådan balansakt tror jag att 

resultatet kan vara givande.  

 

Ett exempel på innovation är ett av deras ledord: ”Considerate design”. Att skapa 

lätthanterliga program känns som ett simpelt men framgångsrikt koncept som säkerligen kan 

ha bidragit till företagets framgång. Ytterligare ett annat av deras ledord som jag finner 

intressant nog att uppmärksamma är ”Relaxed seriousness”. Att samtidigt vara avslappnad 

och seriös känns som ett väldigt effektivt arbetssätt om det kan utnyttjas på rätt sätt, men 

också väldigt energislösande om fel faktorer utlöser det hela. Själva konceptet påminner mig 

lite om diverse asiatiska filosofier där energi bara används när den är nödvändig. Jag finner 

dock användandet av så pass värdeladdade ord farligt i relation med företagskultur. Risken 

finns att själva begreppen blir viktigare än resterande kultur och därigenom förändrar kulturen 

på lång sikt. Jag undrar dessutom över hur lätt sådana begrepp är att implementera, säkerligen 

finns det individer inom företaget som lyckats ta till sig syftet med dem. Men hur många har 

antingen missuppfattat eller struntat i begreppen då de inte passade ihop. 

 

Den bild jag får av företagets kultur är en stark strukturell kultur där grundkonceptet verkar 

vara frihet efter ansvar. De anställda verkar veta vad som förväntas av dem och vilka 

kulturella tendenser som strävas efter. Olika saker som används för att befästa kulturen är 

vanligt förekommande saker som konferenser, aktiviteter och liknande. Intressant är att hela 

företaget har gemensamma raster, där de anställda får möjlighet att utbyta tankar och förslag i 

en avslappnad miljö. Det känns dock som att situationen kan bli en aning kaotisk, men även 

det kan ha sina fördelar. 

 

4.4 Sammanfattande slutsatser om kännetecken och 
utvecklingstendenser inom personalhantering 

 

Utveckling är således en naturlig del av HRD-begreppet, men utveckling är inte 

nödvändigtvis positiv. För att återanvända ett utslitet ord vill jag även här väva in balans. Det 

måste finnas en viss balans mellan det nuvarande och det framtida. Sker utvecklingen för 

snabbt kan delar av personalhanteringen som varit vitala tappas bort. Då står företaget i en 

situation där de måste försöka återgå till det som tidigare fungerade. Det är dock viktigt att 

inte låta bli att utvecklas, då det är ett av de få säkra sätten att misslyckas. Min uppfattning är 

att företagen helt enkelt måste hitta rätt takt. 
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För att återgå till utvecklingen inom företagen är det främst kulturen som jag upplever har 

utvecklats åt liknande håll. Det kan vara då de tillhör samma bransch och samma geografiska 

miljö, eller en ren slump. Men de har utvecklat liknande värderingar och förhållningssätt. 

Relationen till kompetens och lärande ser jag som ganska naturlig, då det för anställda inom 

dessa företag är viktigt att följa med i den kunskapsutveckling som sker inom ämnet. 

Förändringen syntes tydligast hos Företag B men så var de också i färd med att utföra ett 

större förändringsarbete. Men även de andra företagen talade om förändring som höll på samt 

kommande förändringar. Så min uppfattning är att företagens personalhantering gick åt ett 

och samma håll. Samt att deras fokus på HRD var noterbart. 

 

Det jag kan säga om personalhanteringens utveckling inom IT-branschen, är att trots de 

skillnaderna som finns mellan företagen så hanterar de utvecklingen av personalhantering på 

ungefär samma sätt. Företagen har liknande mål även  om deras storlek kan variera. Det i 

reation med geografin och branschen skapar en naturlig likhet antar jag. Även om företaget 

kan påverka personalhanteringen så blir den även formad av samhället. För även om det är så 

att utvecklingen inom personalhantering sköts på ungefärligt samma sätt, är det många 

småsaker som skiljer sig vilket bör medföra att skillnaderna blir mer påtagliga på längre sikt. 

Däremot tror jag att det är balansen mellan olika begrepp som kan identifiera de markanta 

skillnaderna mellan företagen. Det finns garanterat fler motpoler än de två varianter jag 

använt och mycket möjligt bättre uttryckta. Men jag tror det är hur man väljer att fokusera 

som ger resultat. Skillnaden mellan begreppen frihet och total strukturering är enorm, men när 

det handlar om en lite skiftning åt ena eller andra hållet kan det vara svårt att avgöra 

konsekvenserna. Slutsatsen blir således att det finns tydliga likheter i hur företagens 

personalhantering har utvecklats, trots de olika inriktningar de har valt. Vilket svarar på den 

andra av mina sekundära frågeställningar: Finns det några distinkta likheter eller skillnader 

rörande personalhanteringen och dess utveckling hos företagen?  

 

Både Företag B och Företag C har utvecklas på ungefär samma sätt, men min uppfattning är 

att Företag B har lagt ett starkt fokus på hög kompetens, vilket medfört att den psykiska 

pressen hos de anställda också har ökat. Men deras fokus på strukturering har inte varit lika 

påtaglig. Motsatsen kan beskrivas om Företag C, nog för att det finns tendenser åt hög 

kompetens men det är en hög nivå av strukturering som är påtaglig. Utifrån det så utvecklas 

företagen åt olika håll. Men trots det vill jag påstå att alla tre företag går mot höga krav på 

kompetens och en hög nivå av strukturering. Orsaken kan vara att det är deras sätt att hantera 

den höga förändringstakt som verkar vara väldigt vanlig inom deras bransch. 

Förändringstakten i sig verkar vara en av orsakerna till de höga kompetenskraven, som finns 

inom branschen. Så det är åtminstone en del av svaret på min primära frågeställning: Vad 

kännetecknar personalhanteringen och dess utveckling hos dessa företag?  

 

Det lämnar oss med den sista av de sekundära frågeställningarna som lyder: Vilken 

problematik uppstår i relation till personalhanteringen och dess utveckling? Att det existerar 

en problematik när det gäller personalhantering och dess utveckling är uppenbart och jag vill 

även sammankoppla den problematiken med behovet av balans. Genom att företagen strävar 

efter högre kompetens så skapas en obalans i förhållande till den psykiska pressen och det är 

där problematiken uppstår. Likadant i struktur kontra frihet, då det är återskapandet av balans 

som är problematiken. Det gäller för företagen att hitta modeller eller andra hjälpmedel som 

kan skapa balans inom personalhanteringen, så att företagen får en ny balans. 
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5 Avslutande diskussion 
 

I de tidigare kapitlen har jag presenterat bakomliggande teori, presenterat en situation samt 

tolkat situationen utifrån dels teori och dels min erfarenhet och kunskap. I följande kapitel 

kommer jag att fokusera på de slutsatser och resonemang, som jag kan dra utifrån de tidigare 

kapitlen utöver svaret på min frågeställning. 

5.1 Resonemang rörande resultat 

 

Som jag ser det delar de tre företagen upp sina personalkostnader på liknande sätt. Störst 

fokus läggs på belöning och HRD, vilket inte känns helt ovanligt, då det är dessa två som 

kommer upp när ämnet personalkostnader diskuteras. När det kommer till de tre resterande 

delarna av personalkostnader tycker jag mig se separata inriktningar för företagen.  

 

Framförallt genom sitt arbete med mindre konsultföretag samt sin vilja att växa ser jag det 

som att Företag A fokuserar mer mot urval och rekrytering än de andra företagen.  

 

Företag B uttrycker sin vilja att satsa på omstrukturering framförallt när det gäller situationer 

rörande arbetsprocesser. Att försöka ena ett företag med en så pass spridning på 

arbetsuppgifter och arbetsklimat kommer nog att kräva energi, men resultatet kan nog leda till 

bättre effektivitet. 

 

Företag C fokuserar enligt min uppfattning på att ha en stark struktur i företaget. En sådan 

inriktning har i sin tur uppmuntrat användandet av modeller likt den årscykel som används vid 

planerande av framtida behov. Därför kopplar jag ihop Företag C med utvärderingsprocessen. 

Jag väljer att inte försöka mig på en procentuell uppdelning mellan de fem olika områdena 

inom personalkostnaderna utan jag nöjer mig med att ge en ungefärlig uppfattning om hur 

saker hanteras. Det intressanta med uppdelningen som jag beskrivit den är fokuset på 

belöning och HRD. Frågan är om den är medveten eller om den via branschens kultur blir 

självklar. Är belöning viktigare än bra utvärdering? Ur personalens perspektiv är svaret på 

frågan nog ganska självklart, men ur ett investeringsperspektiv kan man undra vad en 

procentuell fördelning från en del till en annan skulle få för resultat. 

 

Att jag så lätt kopplar samman de tre olika företagen med var sin inriktning kan dels vara en 

undermedveten vilja att balansera, men jag finner mitt resonemang logiskt och kan därför stå 

för det. Det som skapar en intressant situation vid tolkningen av själva fördelningen av 

personalkostnaderna, är att det utgår från intervjuer där personalcheferna på de olika företagen 

ger sin bild av verkligheten. Eftersom det är mitt jobb att filtrera informationen, påverkas 

resultatet av subtila saker som påverkat min uppfattning om saker och ting.  

 

Något som jag har återkommit till vid ett flertal tillfällen under skrivandets gång är ”Den 

ryska dockans dilemma”. Under mina studier har jag närmat mig begreppen under olika 

omständigheter, men det är inte förrän nu jag börjat fundera kring det. Jag vet inte om det är 

en tanke som har fastnat i mitt huvud eller om min farhåga att dilemmat kan uppstå hos 

företagen är korrekt. Men det känns som att det är lätt hänt att anställa någon som har 

liknande kulturella och akademiska dragningar som en själv. Speciellt i en så pass 

specialiserad miljö som branschen befinner sig i. Lägger vi dessutom på en rekommenderad 

attityd likt Företag B’s strävan efter att vara i toppen eller Företag C’s strävan efter innovation 

blir risken helt plötsligt påtaglig. 
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5.2 Reflektion kring uppsatsens säkerhet 

Det första jag vill säga gällande uppsatsens säkerhet är att jag skulle kunnat få ytterligare djup 

på min uppsats, om jag ägnat mer tid ute hos företagen. Min uppfattning är dock att resultatet 

skulle blivit det samma men att jag skulle fått fram mer detaljer på hur företagskulturen 

hanteras på de olika företagen och diverse andra intressanta men mindre relevanta bitar av 

information. 

 

Jag är inte heller helt säker på om mitt val av företag var särskilt klokt, då företagen har varit 

av olika storlekar samt varierande ålder. Valet av bransch var intressant, men jag hade nog fått 

fler valmöjligheter med en bransch inom textil eller logistik. 

 

5.3 Implikationer för vidare studier 

 

Det som jag tror skulle vara mest givande för fortsatta studier av det som tagits upp under 

uppsatsens gång, vore att identifiera hur pengarna som läggs på personalhantering fördelas. 

Att en stor del hamnar under lön känns som ganska självklart, men det finns pengar som läggs 

på andra ställen också. Ett sådant arbete skulle dock kräva ett större antal företag samt företag 

med full koll på den egna budgeten, men det skulle definitivt vara intressant. 
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Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen för data- och affärsvetenskap (IDA) har vi tagit fasta på studenternas framtida behov. 
Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, helhet och 
sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan studenter och lärare 
som mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och förvaltningar 
och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om samhällsutveckling 
och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra sin förmåga att analysera, 
utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, administration eller 
marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill designa framtidens IT-
baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på organisationers information 
för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och affärsutveckling, utveckla sin förmåga 
att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot programmering och utveckling för god IT-
användning i företag och organisationer. 
 
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och utvecklingsinriktad. 
Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och tjänsteutveckling i vilken kunskaper 
och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi utgör viktiga grundstenar. Forskningen är 
välrenommerad och fokuserar på inriktningarna affärsdesign och Co-design. Forskningen är också 
professionsorienterad, vilket bland annat tar sig uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på 
aktionsforskningsbaserade grunder med företag och offentliga organisationer på lokal, nationell och 
internationell arena. Forskningens design och professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, 
som är institutionens och Högskolans enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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