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Förord	
	
	Vi	vill	börja	med	att	tacka	respondenterna	som	tagit	sig	tid	att	medverka	i	den	här	studien,	men	även	
företagen	de	tillhör	som	gett	oss	förtroendet	att	undersöka	deras	HRM-arbete	med	personalpolicys	och	
rutiner.	Vi	vill	även	tack	vår	handledare	Kerstin	Nilsson	som	hjälpt	oss	föra	studien	i	rätt	riktning	och	varit	

ett	stort	stöd	i	processen.	Slutligen	vill	vi	även	tacka	opponentgrupperna	som	presenterat	givande	
förbättringsförslag	och	haft	ett	öga	för	detaljer.		
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Research	Questions:	 -	Why	is	the	work	of	HRM	through	personnel	policies	and	routines	essential		
	 	 	 for	companies?	

- How	do	companies	work	with	personnel	policies	and	routines	in	relation	
to	motivation	and	commitment?	

- How	do	companies	work	with	personnel	policies	and	routines	in	relation	
to	organizational	culture	and	values?	

	

Purpose:		 	 The	purpose	of	this	study	is	to	create	an	understanding	of	how	companies		
	 	 	 work	with	HRM	to	manage	the	contradictions	that	may	arise	in	working			
	 	 	 with	personnel	policies	and	routines.	
	

Method:		 	 The	study	was	conducted	with	qualitative	research	methods	where	empirical	
	 	 	 material	was	collected	through	semi-structured	interviews	with	suitable		
	 	 	 respondents	in	the	HR	department	of	large	companies.	The	study	was		 	
	 	 	 conducted	with	a	comperative	design.	The	theoretical	material	was	collected		
	 	 	 from	litterature	and	scientific	articles.	The	study	has	a	deductive	research		
	 	 	 approach	and	a	theoretical	understanding	and	themes	were	thereby	created		
	 	 	 before	collecting	empirical	material.		
	

Conclusion:			 HR	representatives	need	to	be	involved	in	the	management	and	get	support	in	
the	HRM	work.	Policies	and	routines	need	to	be	in	line	with	the	strategies	of	the	
organization.	Managers	need	to	have	policies	and	routines	as	support	as	well	as	
active	leadership.	The	HR	department	is	dependent	on	the	manager’s	work	with	
policies	and	routines	to	get	their	message	across.	The	organization´s	informative	
documents	need	to	be	actively	used	in	the	organization	to	ensure	employee	
awareness.	The	values	in	the	organization	can	negatively	affect	the	anchoring	of	
policies	if	the	policies	do	not	permeate	the	organization.	Policies	and	routines	
can	have	a	negative	effect	on	employee	independence	despite	the	need	for	
them	and	despite	the	fact	that	they	create	a	framework.	In	order	to	facilitate	the	
introduction	of	policies	and	routines	their	purpose	needs	to	be	explained.	The	
balance	between	the	need	for	a	framework	and	the	fact	that	policies	and	
routines	can	be	limiting	is	challenging	to	uphold.		 	
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	 	 	 HRM	för	att	hantera	motstridigheter	som	kan	uppkomma	i	arbetet	med			
	 	 	 personalpolicys	och	rutiner	
	

Metod:		 	 Undersökningen	genomfördes	med	en	kvalitativ	forskningsmetod	där		 	
	 	 	 empiriskt	material	samlades	in	genom	semistrukturerade	intervjuer	med		
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behöver	arbetas	aktivt	med	i	organisationen	för	att	säkerställa	medarbetarnas	
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Begreppsdefinitioner	
Begreppsdefinitionerna	förtydligar	återkommande	begrepp.		
	
HR	
Human	resource	(HR)	är	det	engelska	ordet	för	humankapital	men	även	i	svenska	sammanhang	benämns	
det	som	HR.	HR	står	enligt	Nationalencyklopedin	(2016)	för	människors	kunskaper	och	färdigheter.	HR-
avdelningen	är	den	avdelning	som	arbetar	med	HR-frågor.	(NE,	2016)	
	
HRM		
HRM	 står	 för	 human	 resource	 management	 och	 är	 arbetet	 med	 HR	 kombinerat	 med	 management	
(Boglind,	Hällstén	&	Thillander,	2014).	
	
Personalpolicys	
Personalpolicys	är	en	organisations	riktlinjer	 i	hanteringen	av	medarbetare.	De	beskriver	både	vad	som	
förväntas	 av	 medarbetarna,	 önskat	 beteende	 på	 arbetsplatsen	 samt	 eventuella	 kompensationer	 och	
möjligheter	 till	 utveckling	 som	 erbjuds	 medarbetarna.	 Regler,	 krav,	 förmåner	 och	 möjligheter	 som	
redogörs	i	personalpolicys	reflekterar	ofta	organisationens	värderingar	och	mål.	(Scott,	u.å)	
	
Riktlinjer	
Riktlinjer	 är	 ramarna	 för	 medarbetares	 handlingsutrymme.	 Riktlinjer	 innehåller	 anvisningar	 eller	
rekommendationer	för	hur	exempelvis	en	policy	ska	uppnås.	Vissa	av	respondenterna	benämner	policys	
mestadels	medan	vissa	benämner	riktlinjer	mer.	(Region	Gotland,	2013)		
	
Rutin	
Rutiner	 kännetecknas	 av	 att	 ett	 bestämt	 tillvägagångssätt	 beskrivs.	 Rutiner	 finns	 som	grund	 till	 att	 ett	
arbete	ska	ske	likformigt	för	att	uppnå	ett	syfte.	Det	är	en	serie	uppgifter	eller	aktiviteter	som	genomförs	
följaktigt	och	det	är	tydligt	vem	som	gör	vad	samt	vem	som	är	ansvarig.	(Prevent,	2015)	
	
Stora	företag		
Med	stora	företag	innebär	det	att	företaget	har	fler	än	250	anställda	(Ekonomifakta,	2016).		
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1.	Inledning	
Det	 traditionella	 synsättet	 där	 chefer	 haft	 det	 enskilda	 ansvaret	 för	 medarbetarnas	 prestationer	 har	
numera	 förändrats	 till	 att	 även	 HR-avdelningen	 har	 ett	 ansvar	 i	 att	 skapa	 en	 arbetsmiljö	 som	 främjar	
prestation.	 (Armstrong	 &	 Taylor,	 2014).	 Organisationers	 fokus	 har	 även	 förändrats	 ifrån	 att	 se	
medarbetare	som	kostnader	till	att	se	dem	som	resurser.	Eftersom	flertalet	företag	ser	personalstyrkan	
som	 den	 mest	 värdefulla	 tillgången	 blir	 uppstarten	 av	 HR-arbetet	 en	 kritisk	 framgångsfaktor.	
(Rubenstein,	 2004)	 En	 kompetent	 personalstyrka	 ökar	 organisationens	 konkurrenskraft	 vilket	 gör	 att	
human	resource	(HR)	bör	vara	prioriterat	i	organisationen	(Sheehan,	2005).	HR-avdelningen	skapar	även	
personalpolicys	och	rutiner	som	uppmuntrar	medarbetares	vilja	att	prestera.	(Armstrong	&	Taylor,	2014)		
	
Boglind,	Hällstén	och	Thillander	(2014)	beskriver	HRM	som	HR-arbete	kombinerat	med	management.	En	
del	 av	 HRM	 är	 att	 applicera	 policys	 och	 rutiner	 samt	 säkerställa	 att	 organisationen	 når	 uppsatta	mål	
genom	att	utveckla	och	 införa	HR-strategier	som	är	 integrerade	med	organisationens	övriga	strategier.	
För	att	organisationens	strategier	ska	utövas	behöver	de	formuleras	i	HR-policys	som	uttrycker	riktlinjer	i	
beslutstagande	och	rutiner	som	möjliggör	företagets	strategier.	(Armstrong	&	Taylor,	2014)		
	

En	utmaning	i	dagens	samhälle	är	att	på	ett	strategiskt	plan	i	organisationen	
integrera	verksamhetsutveckling	och	organisationsutvecklingen	med	ett	väl	

genomtänkt	arbete	med	human	resource	management	(HRM).	För	att	det	ska	vara	
möjligt	gäller	det	att	lyfta	upp	HRM-arbetet	till	en	strategisk	ledningsnivå	i	

organisationen.	(Lindmark	&	Önnevik,	2014,	s.	21)		
	
I	 en	mindre	organisation	är	det	 tillräckligt	med	enkel	 kommunikation	 för	 att	 leda	medarbetare	 framåt	
vilket	 inte	 är	möjligt	 i	 en	 större	 organisation	 där	 det	 finns	 ett	 behov	 av	 styrmedel	 för	 att	 kunna	 leda	
organisationen	 framåt.	 Därmed	 får	 medarbetarna	 en	 gemensam	 bild	 av	 organisationen	 och	 stärker	
organisationens	kultur	och	identitet.	På	det	sättet	skapas	även	gemensamma	normer	kring	acceptabelt	
beteende.	Organisationskultur	är	det	som	under	tid	vuxit	 fram	och	blivit	gemensamma	förhållningssätt	
och	normer.	De	kan	ses	som	informella	regler	som	blir	tydliga	vid	en	längre	vistelse	bland	medarbetarna.	
Genom	 att	 skapa	 symboler	 och	 förhållningssätt	 samt	 påverka	 hur	 medarbetare	 pratar	 och	 beter	 sig	
skapas	en	norm	för	medarbetarna.	(Forsell	&	Ivarsson	Westerberg,	2007)	
	
För	 att	 medarbetare	 ska	 utvecklas,	 vara	 välmående	 och	 prestera	 behöver	 organisationen	 säkerställa	
medarbetarnas	självständighet.	En	väsentlig	del	som	avgör	om	HRM	är	fungerande	i	en	organisation	är	
om	de	anställda	har	en	känsla	av	självständighet	vilket	kan	påverkas	genom	hur	HR-rutiner	hanteras	av	
chefer	och	HR-avdelningen.	HR-rutiner	som	anpassas	efter	medarbetare	ökar	chansen	att	medarbetarna	
känner	 självständighet	 och	 tillfredsställelse	 vilket	 leder	 till	 ökat	 engagemang	 och	 en	 vilja	 att	 stanna	 i	
organisationen.	Att	vara	självständig	som	medarbetare	innebär	att	kunna	ta	egna	beslut	samt	känna	att	
de	har	en	påverkan	i	beslutstagandet.	HR-rutiner	och	organisationens	resultat	påverkas	av	medarbetares	
inställning	 eftersom	 motiverade	 medarbetare	 stannar	 i	 organisationen	 och	 vill	 arbeta	 mot	 tillväxt.	
(Marescaux,	Sels	&	Winne,	2013)		
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För	att	undvika	att	medarbetare	motsätter	sig	nya	policys	behöver	de	känna	en	fortsatt	självständighet	
(Kruyen,	 Tummers,	 Vijverberg	 &	 Voesenek,	 2015).	 Känner	 medarbetarna	 sig	 styrda	 och	 begränsade	 i	
organisationer	kan	det	vara	utmanande	att	få	dem	motiverade.	Det	betyder	dock	inte	att	organisationen	
behöver	 låta	 medarbetarna	 vara	 delaktiga	 i	 allt	 beslutstagande	 utan	 de	 behöver	 endast	 känna	 sig	
självständiga	i	sin	roll.	Trots	att	kulturen	i	organisationer	drivs	av	informella	processer	är	kulturen	ändå	
möjlig	 att	 styra.	 För	 att	 skapa	 en	 funktionell	 organisation	 behöver	 det	 finnas	 ett	 samspel	 mellan	 det	
strukturella	i	organisationen,	exempelvis	regler	och	riktlinjer,	med	det	kulturella	systemet.	(Aase,	2015)	

1.1 	Problematisering		

Det	 kan	 vara	 problematiskt	 när	 HR-avdelningen	 inte	 tar	 del	 av	 den	 strategiska	 planen	 och	 anpassar	
därmed	 inte	 interna	 policys	 efter	 strategiska	 beslut.	 Har	 HR-avdelningen	 möjlighet	 att	 påverka	
strategiska	 beslutstagandet	 är	 det	 större	 chans	 att	 policys	 uppnås	 och	 efterlevs.	 (Sheehan,	 2005)	
Återkommande	 i	 organisationer	 är	 att	 högt	 uppsatta	 chefer	 hanterar	 beslutsfattandet	 och	 har	 det	
övergripande	 ansvaret	 för	medarbetarna.	 Det	 kan	 vara	 riskfyllt	 att	 inte	 formulera	 personalpolicys	 och	
rutiner	 om	 någon	 med	 chefsposition	 lämnar	 organisationen	 eftersom	 det	 då	 inte	 finns	 något	
dokumenterat	och	den	dåvarande	strukturen	riskerar	att	försvinna.	(Howard,	2006)		
	
I	 ett	 större	 företag	 är	 det	 problematiskt	 att	 kontrollera	medarbetarna	 på	 ett	 sätt	 som	 är	möjligt	 i	 ett	
mindre	företag.	Ett	mindre	företag	är	självständigt	och	organisationens	storlek	gör	den	lättmanövrerad.	
Det	är	även	lättare	att	sätta	personliga	mål	och	ha	en	personlig	påverkan	som	kan	bidra	till	motivation	
och	påverka	beteendet	i	organisationen.	(Brand	&	Bax,	2002)		
	
Bristande	kommunikation	och	informationsspridning	kan	vara	problematiskt	eftersom	det	kan	missgynna	
motivation	 hos	 medarbetarna	 samt	 leda	 till	 frustration	 och	 osäkerhet.	 Genom	 att	 de	 anställda	 är	
informerade	om	vad	som	händer	i	organisationen	och	vad	som	förväntas	av	dem	ökar	deras	moral	och	
motivation.	(Gordon,	2001)	Motstånd	från	medarbetare	uppkommer	oftast	vid	osäkerhet	och	bristande	
transparens	i	organisationen	(Edmonds,	2011).	
	
De	 flesta	 företag	 påstår	 att	 de	 har	 ledningsinitiativ	 som	 syftar	 till	 att	 involvera	 sina	 anställda	 och	
förbättra	deras	trivsel,	motivation	och	engagemang.	Dock	går	det	att	ifrågasätta	hur	effektiva	initiativen	
är.	 (Cooke,	 2001)	 Organisationer	 som	 endast	 fokuserar	 på	 att	 maximera	 vinst	 istället	 för	 att	 hantera	
medarbetarna	och	deras	välmående	kan	 leda	till	passivitet	hos	medarbetarna.	Passiviteten	kan	då	 leda	
till	att	medarbetarna	inte	tar	egna	initiativ	och	gör	endast	det	som	krävs	i	deras	roll	eftersom	de	känner	
att	de	inte	har	någon	påverkan.	(Gomez	&	Rodriquez,	2009)	
	
Enligt	 Cooke	 (2001)	 har	 HRM-forskare	 försökt	 fastställa	 orsakssamband	 mellan	 HRM	 och	 företagets	
prestation,	 vilket	 har	 lett	 till	 ökat	 intresse	 att	 studera	 om	 det	 finns	 potentiella	 bidrag	 till	 att	
välfungerande	 personalpolicys	 positivt	 kan	 påverka	 organisationens	 prestation.	 Det	 går	 att	 ifrågasätta	
varför	de	flesta	företagen	misslyckas	med	att	använda	sina	personalpolicys	på	ett	effektivt	sätt	eftersom	
det	har	en	positiv	effekt	på	organisationens	prestation.	Hade	organisationer	varit	medvetna	om	vilken	
effekt	det	kan	ha	på	organisationen	hade	de	förmodligen	arbetat	med	det	aktivt	eller	om	de	är	medvetna	
om	effekten	går	det	att	ifrågasätta	varför	det	inte	är	ett	större	fokus	i	organisationer.	
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1.2	Problemformulering	

Utifrån	 ett	 uppdrag	 från	 ett	 företag	 att	 utveckla	 personalpolicys	 och	 rutiner	 samt	 uppdatera	 deras	
nuvarande	personalhandbok	väcktes	ett	intresse	kring	arbetet	med	personalpolicys	och	rutiner.		
Anledningen	 till	 det	 uppkomna	 behovet	 är	 eftersom	 de	 genomgått	 en	 organisationsförändring	 där	
avsaknad	 av	 personalpolicys	 och	 rutiner	 bidragit	 till	 att	 olämpliga	 normer	 hos	 medarbetarna	 inträtt	
istället	för	uttalad	företagskultur	eller	regelverk.		
	
Det	 kan	 uppkomma	 motstridigheter	 i	 arbetet	 med	 personalpolicys	 och	 rutiner	 eftersom	 de	 är	
nödvändiga	 för	 att	 säkerställa	 organisationens	 samstämmighet	 samtidigt	 som	 de	 kan	 begränsa	
medarbetarna	 i	 deras	 arbete.	 Utmaningen	 är	 att	 få	 medarbetarna	 att	 känna	 sig	 motiverade	 och	
engagerade	 trots	 regelverk	 som	 de	 behöver	 förhålla	 sig	 till	 samt	 säkerställa	 att	 det	 finns	 en	
organisationskultur	och	värderingar	som	uppmuntrar	att	policys	och	rutiner	följs.			
	
Uppsatsen	är	avgränsad	till	stora	företag	eftersom	den	storleken	ofta	har	ett	utvecklat	HR-arbete.	Små	
och	medelstora	 företag	 ansågs	 inte	 aktuella	 för	 undersökningen	 då	 de	 oftast	 på	 grund	 av	 sin	 storlek	
enligt	Brand	och	Bax	(2002)	inte	arbetar	lika	aktivt	med	HR-frågor.	

1.3	Syfte	

Syftet	 med	 studien	 är	 att	 skapa	 en	 förståelse	 för	 hur	 företag	 arbetar	 med	 HRM	 för	 att	 hantera	
motstridigheter	som	kan	uppkomma	i	arbetet	med	personalpolicys	och	rutiner.		

1.4	Frågeställningar	

Huvudfrågeställningen	i	undersökningen	är:	
● Varför	är	arbetet	med	HRM	genom	personalpolicys	och	rutiner	väsentligt	för	företag?		

	
Ur	huvudfrågeställningen	följer	två	underställda	frågeställningar:		

● Hur	 arbetar	 företag	 med	 personalpolicys	 och	 rutiner	 i	 förhållande	 till	 motivation	 och	
engagemang?	

● Hur	 arbetar	 företag	 med	 personalpolicys	 och	 rutiner	 i	 förhållande	 till	 organisationskultur	 och	
värderingar?		
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2.	Metod		
Metodkapitlet	 redogör	 undersökningens	 arbetsgång.	Metodkapitlet	 tydliggör	 metodval,	 tillvägagångs-
sätt,	bearbetning	av	material	samt	vilken	påverkan	metodvalet	haft	på	undersökningen.			

2.1	Forskningsmetod	

Undersökningen	 valdes	 att	 genomföras	 med	 en	 kvalitativ	 forskningsmetod.	 Anledningen	 till	 att	 en	
kvalitativ	metod	valdes	var	eftersom	den	metoden	enligt	Bryman	och	Bell	(2013)	fokuserar	på	analys	och	
bearbetning	 av	 insamlat	material	med	 ett	 tolkande	 synsätt.	 Genom	 semistrukturerade	 intervjuer	med	
respondenter	 från	 HR-avdelningen	 på	 fyra	 olika	 företag	 skapades	 möjlighet	 att	 undersöka	 deras	 HR-
arbete	samt	deras	arbete	med	personalpolicys	och	rutiner.	Undersökningen	är	genomförd	med	det	som	
Bryman	och	Bell	(2013)	uttrycker	som	en	jämförande	design.	Det	eftersom	jämförande	inslag	i	metoden	
skapar	en	gemensam	förståelse	över	hur	personalpolicys	och	rutiner	kan	utformas	ur	ett	HRM-perspektiv	
genom	att	undersöka	hur	de	olika	företagen	förhåller	sig	till	valda	teman.	Därmed	går	det	att	undersöka	
hur	 olika	 företag	 arbetar	 med	 motivation	 och	 engagemang	 utifrån	 deras	 personalpolicys	 och	 rutiner	
samt	hur	de	anser	att	de	påverkar	organisationskulturen	och	arbetet	med	värderingar.		
	
Undersökningen	 har	 en	 deduktiv	 forskningsansats	 eftersom	 teori	 samlades	 in	 och	 bearbetades	 innan	
intervjuguiden	 utformades	 och	 intervjuerna	 genomfördes.	 Enligt	 Bryman	 och	 Bell	 (2013)	 skapar	 den	
deduktiva	 forskningsansatsen	 möjlighet	 till	 en	 grundläggande	 teoretisk	 förståelse	 innan	 insamling	 av	
empiri	genomförs.	Därmed	togs	det	fram	och	valdes	teman	och	begrepp	som	var	relevanta	för	att	svara	
på	 frågeställningarna	 innan	 empiri	 samlades	 in.	 Efter	 intervjutillfällena	 framkom	 det	 vilka	 teman	 som	
behövde	förstärkas	med	ytterligare	teori.		

2.2	Operationalisering		

För	att	säkerställa	den	teoretiska	referensramens	koppling	till	utformningen	av	intervjuguiden	valdes	det	
att	 genomföra	 en	 operationalisering	 (Bilaga	 1).	 Enligt	 Bryman	 och	 Bell	 (2013)	 är	 det	 genom	 en	
operationalisering	 som	 intressanta	 teman	 för	 undersökningen	 utformas.	 Utifrån	 framtagna	 teman	 i	
teorin	utformades	frågorna.	De	teman	som	operationaliseringen	behandlar	är	HRM,	personalpolicys	och	
rutiner,	 motivation	 och	 engagemang	 samt	 organisationskultur	 och	 värderingar.	 För	 att	 förtydliga	
innehållet	i	varje	tema	skrevs	även	begrepp	som	behandlades	i	operationaliseringen.		

2.3	Urval	och	bortfall	

Undersökningens	 urval	 baserades	 på	 det	 som	 Bryman	 (2011)	 benämner	 som	 målinriktat	 urval.	 Det	
innebär	att	urvalet	stämmer	överens	och	är	relevant	i	förhållande	till	frågeställningarna.	Företag	med	ett	
väletablerat	 HR-arbete	 valdes	 därmed	 ut	 och	 kontaktades.	 I	 urvalet	 valdes	 stora	 företag	 ut	 till	
undersökningen	 eftersom	mindre	 företag	 enligt	 Brand	&	Bax	 (2002)	 inte	 alltid	 arbetar	 aktivt	med	HR-
frågor	på	grund	av	deras	storlek.	
	
Den	ursprungliga	planen	var	att	undersöka	fyra	företag	som	genomgått	en	expansion	och	behövt	införa	
personalpolicys	och	 rutiner	nyligen.	Det	var	utmanande	att	 få	 tillgång	 till	 företag	som	passade	 för	den	
typen	av	studie	och	därför	valdes	det	att	planera	om	studien	och	undersöka	företag	med	etablerade	HR-
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avdelningar	 och	 deras	 arbete	med	 personalpolicys	 och	 rutiner.	 Det	 valdes	 att	 undersöka	 fyra	 företag	
eftersom	 det	 ansågs	 vara	 ett	 antal	 som	 skulle	 möjliggöra	 en	 jämförelse	 där	 relevant	 och	 tillräcklig	
information	 framkom.	Det	 kontaktades	12	 stycken	 företag	 för	att	 få	 tillgång	 till	 fyra	 företag	 som	hade	
möjlighet	att	genomföra	en	 intervju.	Eftersom	det	var	planerat	att	undersöka	 fyra	 företag	blev	urvalet	
som	 planerat.	 Sökningen	 efter	 företag	 pågick	 fram	 till	 det	 önskade	 antalet	 uppnåddes.	 En	 av	 de	
inplanerade	intervjuerna	ställdes	i	sent	skede	in	på	grund	av	en	dubbelbokning	från	respondentens	sida.	
Eftersom	 undersökningen	 då	 planerats	 att	 utgå	 ifrån	 fyra	 intervjuer	 uppkom	 en	 lucka	 i	 det	 önskade	
materialet	 och	 därmed	 ett	 bortfall.	 Det	 gjorde	 att	 sökningar	 efter	 ytterligare	 ett	 potentiellt	 företag	
inleddes.	Genom	kontakter	genomfördes	ett	bekvämlighetsurval	och	därigenom	blev	det	möjligt	att	boka	
in	 en	 intervju	 på	 ett	 annat	 företag	 med	 en	 respondent	 på	 HR-avdelningen.	 Det	 gjorde	 att	
undersökningen	inte	behövde	planeras	om	utan	kunde	fortsätta	enligt	planerat	upplägg.		

2.4	Insamling	av	material	

Materialinsamling	till	undersökningen	genomfördes	genom	insamling	av	teori	som	sedan	insamlingen	av	
empiri	utgick	ifrån.			

2.4.1	Insamling	av	teoretiskt	material		

Det	 teoretiska	 materialet	 som	 användes	 var	 vetenskapliga	 artiklar	 samt	 litteratur	 inom	 HRM	 och	
metodlitteratur.	 Genom	 att	 söka	 på	 Mälardalens	 högskolas	 bibliotek	 gavs	 tillträde	 till	 databaser.	
Databaserna	 som	de	 vetenskapliga	 artiklarna	hämtades	 ifrån	 var	ABI/INFORM	Global,	 Emerald	 Insight,	
Google	 Scholar,	 JSTOR,	Wiley	Online	 Library	 och	 ProQuest.	 För	 att	 få	 fram	de	 vetenskapliga	 artiklarna	
användes	sökorden:	Employer	handbook,	employee	handbook,	employee	manual,	personnel	handbook,	
personnel	 policies,	 guidelines,	 company	 publications,	 compliance,	 delaktighet,	 participation,	 routines,	
motivation,	 management,	 organisational	 learning	 HRM,	 organisational	 learning	 HR,	 policy	 diffusion,	
organisational	change,	HRM	in	SME,	organisational	culture	och	manage	personnel	HR.	Utöver	sökning	av	
vetenskapliga	 artiklar	med	 sökord	 togs	 även	 referenser	 från	 redan	 framtagna	 artiklar	 för	 att	 hitta	 fler	
artiklar	 inom	samma	område.	 Insamlingen	av	 teori	genomfördes	med	en	medvetenhet	om	vilken	teori	
som	 var	 relevant	 för	 syftet.	 Det	 var	 väsentligt	 att	 säkerställa	 att	 den	 teori	 som	 samlades	 in	 och	
bearbetades	 inte	var	 föråldrad	eftersom	det	var	önskat	att	basera	 studien	på	aktuell	 forskning.	Därför	
valdes	vetenskapliga	artiklar	som	publicerats	nyligen	och	endast	ett	fåtal	äldre	artiklar.		

2.4.2	Insamling	av	empiriskt	material	

Företag	 som	 ansågs	 relevanta	 till	 undersökningen	 kontaktades	 genom	 mail.	 Vissa	 togs	 fram	 genom	
personliga	 kontakter	medan	 andra	hittades	 via	 sökningar	 på	 företag	med	uppmärksammat	HR-arbete.	
Det	 bokades	 in	 intervjuer	 med	 de	 företag	 som	 hade	 möjlighet	 att	 ställa	 upp	 på	 studien.	 Intervjuer	
bokades	 med	 respondenter	 som	 har	 en	 roll	 på	 respektive	 företags	 HR-avdelning.	 Samtliga	 intervjuer	
planerades	att	genomföras	på	respektive	respondents	arbetsplats.		
	

- Intervju	med	respondent	A	genomfördes	2016-04-22.	
- Intervju	med	respondent	B	genomfördes	2016-04-29.	
- Intervju	med	respondent	C	genomfördes	2016-05-03.	
- Intervju	med	respondent	D	genomfördes	2016-05-11.		
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Insamling	av	empiriskt	material	genomfördes	därmed	genom	fyra	semistrukturerade	intervjuer.	Frågorna	
utformades	 baserat	 på	 den	 teoretiska	 referensramen	 i	 en	 intervjuguide	 (Bilaga	 2).	 Eftersom	
undersökningen	genomförs	med	en	 jämförande	design	valdes	det	att	endast	utforma	en	 intervjuguide.	
På	det	sättet	möjliggjordes	det	att	se	skillnader	och	 likheter	 i	svar	från	respondenterna.	 Intervjuguiden	
utformades	med	 inspiration	 från	Bryman	och	Bells	 (2013)	bok	Företagsekonomiska	 forskningsmetoder.	
Det	 valdes	 att	 utforma	 intervjuguiden	 semistrukturerat	 eftersom	 det	 ger	 möjlighet	 till	 spontana	
följdfrågor	 och	 relevanta	 sidospår.	 Därmed	 fanns	 det	möjlighet	 att	 ställa	 följdfrågor	 kontinuerligt	 där	
respondenterna	fick	svara	spontant	och	öppet.	För	att	inleda	intervjuerna	valdes	det	att	ställa	inledande	
frågor	för	att	leda	in	på	ämnet	och	försöka	skapa	ett	öppet	klimat.	För	att	säkerställa	ett	tydligt	avslut	på	
intervjun	 valdes	 det	 att	 utforma	 uppsamlingsfrågor	 för	 att	 knyta	 ihop	 intervjun.	 En	 del	 frågor	 i	
intervjuguiden	utformades	även	med	en	möjlig	följdfråga	om	det	som	söktes	inte	framkom	i	svaret	från	
respondenterna.	 Intervjuerna	 utformades	med	 ett	 antal	 frågor	 som	 skulle	möjliggöra	 spontant	 samtal	
och	 ta	 ungefär	 en	 timme	 att	 genomföra.	 För	 att	 säkerställa	 att	 respondenterna	 kunde	 svara	 på	 de	
utformade	 frågorna	 i	 intervjuguiden	 skickades	 den	 i	 förväg	 vilket	 gjorde	 att	 de	 hade	 möjligheten	 att	
förbereda	 svar.	 Eftersom	 det	 fanns	 utrymme	 för	 följdfrågor	 fanns	 det	 ändå	 spontana	 inslag	 i	
intervjuerna.		

2.5	Analysmetod	

Den	 insamlade	empirin	 som	framkom	genom	semistrukturerade	 intervjuer	 transkriberades	direkt	efter	
intervjutillfället	i	enlighet	med	det	Bryman	och	Bell	(2013)	redogör.	Därmed	säkerställdes	det	att	uttryck	
och	 situationer	 som	 kunde	 påverka	 togs	 med.	 Transkriberingen	 genomfördes	 i	
transkriberingsprogrammet	 oTranscribe.	 För	 att	 undvika	 misstolkat	 material	 transkriberades	
inspelningarna	 ordagrant	 vilket	 Bryman	 och	 Bell	 (2013)	 betonar	 som	 väsentligt.	 Därmed	 minskades	
risken	 att	 respondenternas	 uttalanden	 feltolkades.	 Anledningen	 till	 att	 inspelningarna	 transkriberades	
var	 även	 för	 att	 säkerställa	 att	 bearbetning	 av	 materialet	 var	 möjligt	 utan	 att	 något	 förlorades.	 Det	
transkriberade	materialet	färgkodades	sedan	utifrån	framtagna	teman	från	operationaliseringen	som	är	i	
enlighet	med	hur	Bryman	och	Bell	(2013)	beskriver	kodning.	Varje	tema	tilldelades	en	färg	och	därmed	
var	 det	möjligt	 att	markera	 delar	 i	 transkriberingen	med	 olika	 färger	 som	 förtydligade	 var	 varje	 tema	
behandlades.	 Utifrån	 färgkodningen	 underlättades	 därmed	 bearbetning	 av	 det	 empiriska	 materialet.	
Under	hela	processen	skrevs	 inledande	kapitel	och	metodkapitlet	om	och	utvecklades	kontinuerligt	 för	
att	 säkerställa	 att	 det	 som	 stod	 där	 var	 aktuellt	 för	 hur	 undersökningen	 utvecklats.	 På	 det	 sättet	
säkerställdes	även	den	röda	tråden	i	arbetet	och	en	korrekt	bild	av	undersökningens	arbetsgång.	Samtligt	
insamlat	 material	 behandlades	 sedan	 genom	 en	 analysmodell	 som	 beskrivs	 i	 teorikapitlet	 under	 3.5	
Analysmodell.		

2.6	Metodetik		

Intervjuerna	genomfördes	med	hänsyn	 till	 de	etiska	aspekterna	 som	Bryman	och	Bell	 (2013)	beskriver	
som	 väsentliga	 i	 en	 undersökning	 för	 att	 undvika	 att	 deltagande	 respondenter	 påverkas	 negativt.	 De	
etiska	 aspekterna	 som	 tagits	 hänsyn	 till	 är	 frivillighet,	 integritet,	 konfidentialitet	 och	 anonymitet.	
Respondenterna	blev	i	förväg	informerade	om	undersökningens	syfte	samt	fick	intervjufrågorna	skickade	
innan	 intervjutillfället.	 De	 fick	 även	 veta	 deras	 roll	 i	 undersökningen	 och	 meningen	 med	 deras	
medverkan.	Respondenterna	var	även	informerade	om	att	deras	medverkan	var	frivillig	och	att	frågorna	
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var	 frivilliga	 att	 svara	 på.	 Samtliga	 respondenter	 säkerställdes	 anonymitet	 eftersom	 undersökningen	
kommer	 publiceras	 på	 en	 databas.	Det	 eftersom	ett	 samtycke	 om	att	 inte	 vara	 anonym	 i	 nuläget	 kan	
förändras	i	framtiden	och	därmed	valdes	det	att	säkerställa	samtliga	respondenters	anonymitet.	

2.7	Validitet		

Bryman	och	Bell	(2013)	menar	att	den	externa	validiteten	i	kvalitativa	studier	är	låg	om	det	inte	går	att	
generalisera	 det	 som	 framkommit	 till	 andra	 sociala	miljöer	 eller	 situationer.	 Antalet	 företag	 i	 den	 här	
studien	 gör	 att	 möjligheten	 till	 generaliseringsbara	 resultat	 minskas	 eftersom	 det	 inte	 undersöks	 ett	
tillräckligt	 stort	 urval	 som	 gör	 slutsatserna	 generella.	 Det	 går	 inte	 att	 överföra	 slutsatserna	 till	 andra	
företag.	Dock	 finns	det	möjligheter	 för	andra	 företag	med	 liknande	situation	att	 ta	 lärdom	av	det	 som	
framkommer	i	undersökningen.		

2.8	Reliabilitet		

Eftersom	det	 inte	går	att	efterlikna	sociala	miljöer	är	det	 inte	möjligt	att	upprepa	undersökningen.	Det	
eftersom	 det	 genomfördes	 fyra	 semistrukturerade	 intervjuer	 där	 det	 fokuserades	 på	 samtal	 och	 den	
uppkomna	miljön	 går	 inte	 att	 upprepa.	 Bryman	 och	 Bell	 (2013)	 poängterar	 att	 det	 inte	 går	 att	 frysa	
sociala	miljöer	 eller	 sociala	 betingelser	 vilket	 gör	 undersökningen	 omöjlig	 att	 replikera	 och	 därmed	 är	
den	externa	reliabiliteten	låg.		
	

Den	interna	reliabiliteten	i	undersökningen	är	relativt	hög.	Det	eftersom	det	kom	överens	om	tidigt	hur	
insamlat	material	 skulle	 bearbetas	 samt	 eftersom	det	 kontinuerligt	 diskuterades	 och	 kommunicerades	
vad	som	framkom	för	att	säkerställa	den	gemensamma	överenskommelsen	vilket	Bryman	och	Bell	(2013)	
menar	ökar	den	interna	reliabiliteten.	

2.9	Metodreflektion	

Det	går	att	 ifrågasätta	om	resultatet	 i	undersökningen	hade	blivit	annorlunda	om	intervjuguiderna	 inte	
skickats	ut	i	förväg.	Hade	intervjuerna	genomförts	utan	att	de	var	förberedda	och	tillåtits	mer	spontana	
svar	 kan	det	 ha	 framkommit	 ytterligare	material	 till	 undersökningen	och	bortfall	 hade	undvikits.	Dock	
ansågs	det	mer	väsentligt	att	de	var	 förberedda	eftersom	det	ansågs	vara	 frågor	där	viss	 förberedelse	
kan	 vara	 nödvändig	 för	 att	 skapa	 en	 bredare	 förståelse	 av	 undersökningsområdet.	 För	 att	 få	 en	
ytterligare	 förståelse	över	 företagens	 situation	gavs	 även	 tillgång	 till	 deras	privata	dokument	 som	 inte	
publicerats	 varken	 internt	 eller	 externt	 i	 två	 respondenters	 fall	 samt	 deras	 värderingar.	 Sådan	
information	 kan	 ha	 påverkat	 bearbetning	 av	 materialet	 även	 om	 det	 valdes	 att	 bortse	 från	
informationen.	Det	valdes	att	bortses	från	sådana	dokument	eftersom	det	inte	gavs	tillgång	till	dem	från	
samtliga	företag	samt	eftersom	de	inte	var	godkända	från	företagen	att	föra	vidare.		
	

Enligt	Bryman	och	Bell	(2013)	kan	miljön	som	intervjun	genomförs	i	påverka	det	som	framkommer.	Det	
kan	 ha	 påverkat	 intervjuerna	 att	 de	 genomfördes	 på	 respektive	 respondents	 arbetsplats	 och	 kan	 ha	
påverkat	hur	de	valde	att	uttrycka	sig.	Eftersom	respondenterna	inte	hade	någon	individuell	vinning	i	att	
medverka	ansågs	det	vara	väsentligt	att	underlätta	deras	medverkan	och	miljön	ansågs	 inte	ha	en	stor	
påverkan.		
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3.	Teori		
Teorikapitlet	 redogör	 den	 teoretiska	 referensramen.	 Teman	 som	 hanteras	 i	 teorikapitlet	 är	 HRM,	
personalpolicys	och	rutiner,	motivation	och	engagemang	samt	organisationskultur	och	värderingar.		

3.1	Human	resource	management		

Begreppet	 human	 resource	 (HR)	 var	 Peter	 Drucker´s	 (1954)	 utveckling	 av	 det	 tidigare	 använda	
begreppen	personaladministration	och	personalarbete.	Drucker	ville	belysa	vikten	av	att	se	personalen	
som	 resurser	 istället	 för	 kostnader.	 (Boglind,	 Hällstén	 &	 Thillander,	 2014)	 Den	 industriella	 och	
ekonomiska	utvecklingen	bidrog	till	framväxten	av	HR	som	en	organisatorisk	funktion.	I	början	av	1980-
talet	 påbörjades	 en	 transformation	 av	 HR	 från	 en	 administrativ	 funktion	 till	 att	 ses	 som	 en	
kärnverksamhet	som	bidrar	till	organisationens	effektivitet.	Transformationen	av	HR	 införde	begreppet	
HRM.	(Ulrich	&	Dulebohn,	2015)	
	
HRM	 är	 arbetet	 med	 HR	 kombinerat	 med	 management	 och	 begreppet	 försöker	 skapa	 brobyggande	
mellan	management	(M)	och	HR	genom	att	effektivisera	och	standardisera	det	som	är	möjligt.	Trots	att	
HRM-begreppet	har	funnits	teoretiskt	i	Sverige	under	en	längre	tid	har	HR	och	M	svårigheter	att	förenas	i	
praktiken.	(Boglind	et	al.,	2014)	Det	finns	antaganden	om	att	HRM-utförandet	behöver	förändras	över	tid	
beroende	 på	 vilket	 stadie	 organisationen	 befinner	 sig.	 I	 en	 etablerad	 organisation	 är	 det	 exempelvis	
väsentligt	med	effektivitet	och	fokus	på	att	behålla	medarbetare	medan	i	en	expanderande	organisation	
är	 det	 nödvändigt	med	 entreprenöriell	miljö	 och	 delaktighet	 hos	medarbetarna.	 (Christensen	Hughes,	
2002)	
	
HRM	kan	definieras	som	en	strategisk,	 integrerad	och	sammanhängande	strategi	 till	arbete,	utveckling	
och	 välmående	 hos	 medarbetarna	 i	 organisationen	 (Armstrong	 &	 Taylor,	 2014).	 HRM	 och	 företagets	
resultat	 har	 ett	 starkt	 samband	 vilket	 gör	 att	 HRM	 behöver	 arbetas	 aktivt	 med	 (Gomes,	 Sanders	 &	
Shipton,	2014).	Desto	närmre	organisationens	HRM-policys	är	deras	övergripande	strategi	eller	position	
desto	 mer	 effektiv	 är	 organisationen.	 HR	 påverkar	 dock	 organisationens	 prestation	 oavsett	 strategi.	
(Christensen	Hughes,	2002)	
	
Enligt	Brand	och	Bax	(2002)	finns	det	en	förskjutning	från	begreppet	HRM	till	strategisk	human	resource	
management	(SHRM).	Dock	saknas	en	precision	av	begreppet	SHRM.	Trots	vissa	skillnader	i	definitionen	
av	 begreppet	 betonar	 litteratur	 sambandet	 mellan	 affärsstrategi	 och	 HR-rutiner	 som	 kärnan	 i	 SHRM.		
SHRM	resulterar	 i	bättre	kapacitet	 till	kunskapshantering,	organisatorisk	 innovation	och	organisatoriskt	
lärande	 vilket	 tillsammans	 ökar	 prestandan	 i	 organisationen	 (Kuo,	 2011).	 SHRM	 definierar	 hur	
organisationens	 mål	 uppnås	 via	 HR-strategier	 och	 integrerade	 HR-policys	 samt	 rutiner	 (Armstrong	 &	
Taylor,	2014).	
	
Det	 finns	 en	 hård	 och	 en	 mjuk	 HRM-modell.	 Den	 mjuka	 HRM-modellen	 beskriver	 motivation	 och	
engagemang	 medan	 den	 hårda	 HRM-modellen	 beskrivs	 som	 kvantitativ	 med	 beräkningar	 och	
affärsstrategiska	aspekter	att	hantera	anställda	ur	ett	ekonomiskt	perspektiv.	Det	finns	både	interna	och	
externa	faktorer	som	påverkar	ett	företags	prestation	och	HR-strategier	som	de	väljer	att	använda	för	att	
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uppnå	 önskat	 resultat.	 De	 externa	 faktorerna	 är	 produkt-	 och	 arbetsmarknad,	 marknadsandelar	 och	
marknadsförhållande.	De	interna	faktorerna	är	organisationskultur,	ledarstilar	och	HRM.	(Cooke,	2001)	
	
HRM-system	 är	 olika	 system	 där	 HR-frågor	 förmedlas	 ut	 i	 organisationen	 för	 att	 säkerställa	
informationsspridning.	 HRM-system	 kan	 leda	 till	 önskat	 organisatoriskt	 klimat	 vid	 korrekt	 användning.	
Det	 eftersom	 det	 då	 blir	 ett	 konstant	 förmedlande	 till	 medarbetarna	 gällande	 värderingar	 i	
organisationen.	 På	 det	 sättet	 skapas	 en	 kollektiv	 förståelse	 om	acceptabelt	 beteende	 i	 organisationen	
som	 leder	 till	det	önskade	klimatet.	Är	HRM	systemet	 istället	 svagt	växer	ett	klimat	 fram	som	 inte	var	
planerat.	 HRM-systemet	 stärker	 inställningen	 hos	 medarbetare	 samt	 deras	 beteende	 och	
arbetsmotivation,	 engagemang	 och	 kompetensutveckling	 ökar	 vilket	 har	 en	 positiv	 påverkan	 på	
organisationens	 prestation.	 För	 att	 skapa	 ett	 starkt	 HRM-system	 behöver	 HR-chefer	 förstå	
organisationen.	 Därmed	 kan	 konsekventa	 HR-strategier	 och	 rutiner	 skapas	 och	 kontinuerligt	
kommuniceras	ut	i	organisationen.	(Coelho,	Cunha,	Gomes	&	Correia,	2015)	
	
Det	som	kan	förhindra	lyckad	HRM	är	att	företagen	sällan	inför	HRM-policys	som	ett	sammanhängande	
paket	 med	 en	 övergripande	 policy	 eller	 strategi	 utan	 istället	 inför	 den	 successivt.	 Moderna	
organisationsformer,	där	beslutsfattandet	delegeras	till	 linjecheferna,	bidrar	oftast	med	att	cheferna	är	
bekymrade	 över	 resultaten	 på	 kort	 sikt	 vilket	 gör	 att	 HR-policys	 blir	 splittrade	 och	 mindre	
sammanhängande.	Det	är	även	vanligt	förekommande	att	företag	föredrar	de	konceptuellt	enklare	och	
direkt	mätbara	 åtgärderna	 än	 det	 komplexa	 akademisk	 föredragna	 åtgärderna	 som	 är	 långsiktiga	 och	
vars	resultat	inte	är	lika	mätbart	vilket	även	drabbar	HR-åtgärder.	(Cooke,	2001)	
	
Syftet	 med	 HR-strategiprocessen	 är	 att	 ta	 fram	 metoder	 som	 leder	 medarbetare	 till	 att	 tillsammans	
arbeta	mot	 organisationens	 uppsatta	mål.	 HRM	 kan	 förbättra	 företagets	 prestation	 genom	 att	 främja	
positiva	attityder,	utveckla	personalens	färdigheter	och	förmågor	samt	att	ge	personalen	mer	ansvar	för	
att	möjliggöra	utnyttjandet	av	deras	fulla	potential.	(Cooke,	2001)		
	
Enligt	Armstrong	(1992)	är	målet	med	HRM	att:	

- Möjliggöra	för	ledningen	att	uppnå	organisationens	mål	genom	deras	medarbetare.	
- Integrera	HR-policys	med	affärsstrategier.	
- Nyttja	människor	till	deras	fulla	kapacitet	och	potential.	
- Få	medarbetarna	engagerade	i	att	organisationen	når	framgång.	
- Skapa	en	lämplig	organisationskultur.	(Forslund,	2011)	

3.2	Personalpolicys	och	rutiner	

Fördelen	 med	 tydliga	 HR-policys	 är	 att	 de	 skapar	 konsekvens	 och	 förståelse	 i	 enlighet	 med	
organisationens	 värderingar	 och	 principer.	 Nackdelen	 är	 att	 nedskrivna	 policys	 kan	 vara	 begränsande,	
ytliga	 och	 inte	 flexibla.	 Policys	 ger	 dock	 struktur	 och	nödvändiga	 riktlinjer	 i	 organisationen.	HR-policys	
definierar	 hur	 organisationen	 uppfyller	 socialt	 ansvar	 till	 medarbetare	 och	 uttrycker	 organisationens	
värderingar	 och	 övertygelser	 i	 hur	 medarbetare	 bör	 behandlas.	 Dilemmat	 som	 kan	 uppstå	 vid	
formulering	av	HR-policys	är	hur	organisationen	kan	balansera	fokus	på	affärsmässig	framgång	samtidigt	
som	de	uppfyller	deras	skyldigheter	till	medarbetarna.	(Armstrong	&	Taylor,	2014)	
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Policys	 skapar	 en	 tydlig	 bild	 över	 hur	 medarbetare	 förväntas	 bete	 sig	 samt	 beskriver	 hur	 prestation	
hanteras	 i	 relation	 till	 uppsatta	mål	och	 standarder.	HR-policys	 skapar	 riktlinjer	 kring	hur	medarbetare	
ska	arbeta	i	 linje	med	organisationens	strategier.	En	ny	policy	blir	effektiv	om	den	kommuniceras	ut	till	
medarbetarna	 samt	 säkerställer	 att	 de	 är	 medvetna	 om	 den	 och	 hur	 den	 påverkar	 deras	 roll.	 (Bish,	
Newton	&	Johnston,	2015)	För	att	skapa	effektivt	fungerande	personalpolicys	behövs	flera	olika	policys	
integreras,	 vara	 sammanhängande	och	komplettera	 varandra.	HR-rutinerna	behöver	även	ha	 samband	
till	organisationens	övriga	system.	(Cooke,	2001)	
	
För	 att	 medarbetarna	 ska	 vara	 medvetna	 om	 vad	 som	 gäller	 i	 organisationen	 kring	 exempelvis	
kommunikationssystem	och	företagets	egendom	kan	en	personalhandbok	utformas	för	att	förtydliga	det	
(Chieh	&	Kleiner,	2003).	Samtliga	organisationer	bör	ha	väldefinierade,	 juridiskt	försvarbara	policys	och	
rutiner	 som	 reglerar	 arbetsplatsen	 nerskrivet	 i	 en	 personalhandbok.	 Det	 är	 vanligtvis	 HR-avdelningen	
som	är	ansvarig	 för	utvecklingen	av	personalhandboken	och	ser	över	att	 lagar	efterföljs	 för	att	 skydda	
företaget.	 (Rubenstein,	 2004)	 Eventuella	 nackdelar	med	att	 ha	 en	personalhandbok	minimeras	 genom	
välarbetad	 utformning	 (Smith	 &	 Harris,	 2014).	 För	 att	 undvika	 missförstånd	 mellan	 medarbetare	 och	
arbetsgivare	behöver	utformningen	av	en	personalhandbok	vara	genomtänkt	samt	ses	över	regelbundet	
för	 att	 säkerställa	 att	 den	 är	 uppdaterad.	 En	 personalhandbok	 bör	 ses	 över	 minst	 vartannat	 år	 eller	
oftare.	(Felsberg,	2004)	
	
Enligt	Bish	et	al.	(2015)	visar	studier	att	policys	främjar	en	stegvis	och	transformativ	förändring	samtidigt	
som	 medarbetarna	 accepterar	 förändringen	 och	 är	 engagerade	 och	 nöjda	 i	 sitt	 arbete.	 En	 bristande	
medvetenhet	 om	 policys	 hos	 medarbetare	 kan	 leda	 till	 sämre	 resultat	 hos	 medarbetarna	 medan	 en	
klarhet	gällande	policys	har	en	positiv	påverkan.	Bish	et	al.	(2015)	tar	även	upp	studier	som	visar	att	höga	
nivåer	av	medvetenhet	och	klarhet	kring	policys	skapar	bättre	nivåer	av	anpassning	och	välmående	hos	
medarbetare	under	förändring.	Trots	att	det	finns	studier	som	menar	det	kommer	Bish	et	al.	(2015)	fram	
till	 att	 medvetenhet	 och	 klarhet	 gällande	 policys	 inte	 har	 någon	 direkt	 påverkan	 på	 medarbetarnas	
förändringsrelaterade	resultat.	En	organisations	policy	fristående	är	inte	det	som	påverkar	medarbetares	
resultat	 under	 förändringen.	 Dock	 påverkar	 ledarens	 vision	 medarbetarnas	 resultat.	 Ledare	 har	 en	
central	 roll	 i	 förändringsprocessen	 eftersom	 det	 är	 deras	 ansvar	 att	 säkerställa	 att	 policyn	 blir	
implementerad	 i	 organisationen.	 De	 underliggande	 mekanismerna	 som	 förklarar	 relationen	 mellan	
policys	 och	 resultat	 är	 inte	 väletablerat	 men	 det	 är	 tydligt	 att	 ledaren	 har	 en	 roll	 i	 processen.	
Kommunicerar	 en	 ledare	 ut	 förändringen	 skapas	mindre	 osäkerhet	 vilket	 gör	 att	medarbetare	 är	mer	
delaktiga	 i	 förändringen.	 En	 ledare	 behöver	 kunna	 formulera	 och	 kommunicera	 organisationens	
värderingar	och	strategiska	vision.	

3.3	Motivation	och	engagemang	

Melián-González	 och	 Verano-Tacoronte	 (2006)	 beskriver	 skillnaden	 mellan	 styrsystem	 och	
engagemangsystem.	 Systemen	 är	 två	 olika	 sätt	 som	 kan	 användas	 för	 att	 hantera	 medarbetare.	
Styrsystemet	 syftar	 till	 att	medarbetarna	kontrolleras	genom	hierarki,	övervakning	och	 standardisering	
samt	andra	typer	av	kontroll	av	medarbetarna.	Engagemangsystemet	är	mer	fördelaktigt	och	lämpligt	för	
företag.	Det	systemet	fokuserar	på	att	involvera	medarbetarna	och	tillåta	självreglerande	beteende.		
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För	att	säkerställa	medarbetarnas	vilja	att	prestera	i	organisationen	behöver	ledare	och	HR-avdelningen	
vara	 medvetna	 om	 motivation	 och	 engagemang	 eftersom	 det	 påverkar	 medarbetares	 beteende	 och	
indirekt	 deras	 prestation	 (Armstrong	 &	 Taylor,	 2014).	 Anställdas	 motivation	 och	 engagemang	 är	 en	
kritisk	 framgångsfaktor	 för	 en	 lyckad	 organisationsförändring	 (Rogiest,	 Segers	&	Witteloostuijn,	 2015).	
Engagemang	 anses	 vara	 en	 av	 de	 viktigaste	 indikatorerna	 för	 att	 förklara	 anställdas	 beteende	 och	
arbetsresultat	i	organisationen.	Rogiest	et	al.	(2015)	redogör	Meyer	och	Herscovitch	(2001)	definition	av	
engagemang:	"En	kraft	som	binder	en	individ	till	ett	handlingssätt	som	är	relevant	för	ett	eller	flera	mål"	
(s.1095,	 e.ö).	 Emotionellt	 engagemang	 för	 förändring	 utvecklas	 när	 medarbetare	 inser	 värdet	 av	
organisatoriska	 förändringar.	 Även	 hur	 förändringen	 genomförs	 påverkar	 engagemanget	 för	
förändringen.	(Rogiest	et	al,	2015)	
	
Medarbetarnas	engagemang	och	motivation	är	ofta	betraktade	 som	väsentliga	HR-dimensioner	 för	att	
organisationen	 ska	 kunna	 prestera.	 Enligt	 den	 mjuka	 HRM-modellen	 bör	 anställda	 behandlas	 som	
värdefulla	 tillgångar,	 orsak	 till	 konkurrensfördel	 genom	 deras	 anpassningsförmåga,	 engagemang	 samt	
den	höga	kvalitén	på	kompetens	och	utförande.	Genom	delaktighet	kan	anställda	utvecklas,	vara	pålitliga	
och	samarbetsvilliga.	Därför	är	det	väsentligt	att	skapa	engagemang	via	 ledarskap,	kommunikation	och	
motivation.	 Decentralisering	 av	 beslutsfattandet	 och	 avslappnade	 regler	 leder	 till	 ökad	
prestationsförmåga.	(Cooke,	2001)	Medarbetare	har	ett	ökat	behov	av	individuell	flexibilitet	i	sin	roll	än	
tidigare	(Effron,	Gandossy	&	Goldsmith,	2003).	Det	möjliggör	även	individuellt	deltagande	som	ökar	det	
sociala	utbytet	av	skyldigheter	vilket	i	sin	tur	resulterar	i	ökad	lojalitet	och	engagemang.	Hanteringen	av	
anställdas	delaktighet	på	arbetsplatsen	har	 störst	positiv	 inverkan	på	organisationens	prestation.	Dock	
kan	 etableringen	 och	 upprätthållande	 av	 anställdas	 engagemang	 vara	 kostsamma	 och	 därmed	 inte	
lämpliga	för	alla	organisationer.	(Cooke,	2001)	
	
Det	nya	snabbföränderliga	organisatoriska	klimatet	har	förändrat	den	klassiska	bilden	av	medarbetares	
relation	till	organisationen	särskilt	när	det	kommer	till	att	medarbetare	upplever	att	de	behöver	prestera	
mer	 utan	 att	 få	 ökad	 ersättning.	 För	 att	 återigen	 bygga	 upp	 de	 anställdas	 relation	 till	 organisationen	
uttrycks	det	i	teori	att	medarbetarengagemang	är	det	bästa	sättet	att	gå	tillväga.	(Eldor	&	Harpaz,	2016)	
Medarbetarengagemang	 kan	 arbetas	 aktivt	 med	 som	 en	 strategi	 eftersom	 det	 ökar	 organisationens	
konkurrenskraft	 samt	 eftersom	 höga	 nivåer	 av	 medarbetarengagemang	 har	 en	 positiv	 påverkan	 på	
samtliga	organisatoriska	faktorer.	(Herd	&	Schuck,	2012)	Enligt	Cooke	(2001)	finns	det	studier	under	de	
senaste	 decennierna	 som	 har	 försökt	 bevisa	 orsakssamband	 mellan	 arbetstillfredsställelse	 och	
organisationens	prestation	utan	att	kunna	stödja	kopplingen.	Dock	har	 studier	hittat	positiva	 samband	
mellan	HRM	och	prestation.		
	
De	tre	aspekterna	som	är	väsentliga	i	HR-arbetet	och	som	ökar	medarbetares	proaktivitet	och	vitalitet	är	
självständighet,	delaktighet	i	beslutsfattande	och	teamwork	(Kruyen	et	al,	2015).	Edmonds	(2011)	menar	
att	transparens	 i	organisationen	också	är	en	nyckelfaktor	samt	att	tydliga	mål	och	direktiv	skapar	ökad	
prestation	och	motivation.	Medarbetares	upplevda	självständighet	kan	potentiellt	minska	risken	att	de	
motsätter	sig	införda	policys.	Det	kan	ge	en	positiv	påverkan	på	organisationen	om	medarbetare	känner	
sig	självständiga.	För	att	engagera	individer	är	kommunikation	väsentligt.	Kommunikationen	bör	föras	på	
flera	olika	sätt	eftersom	individer	inte	reagerar	på	likadana	kommunikationskanaler.		(Kruyen	et	al,	2015)	
Chefer	 behöver	 inte	 ha	 kunskap	 i	 alla	 frågor	 som	 kommuniceras	 utan	 det	 som	 är	 väsentligt	 är	 att	
kommunikation	 sker	 kontinuerligt	 (Effron	 et	 al,	 2003).	 Hur	 information	 kommuniceras	 ut	 påverkar	
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medarbetarnas	 upplevda	 självständighet	 och	 därför	 är	 det	 väsentligt	 med	 HR-verktyg	 som	 stödjer	
kommunikation	(Kruyen	et	al,	2015).	Genom	att	kommunicera	ut	på	ett	fungerande	sätt	genom	korrekt,	
aktuell	och	fullständig	 information	kan	oro	från	de	anställda	förebyggas.	När	ett	organisationsklimat	är	
baserat	på	engagemang	kommer	informationsspridningen	ske	mer	kontinuerligt	och	de	anställda	har	fler	
möjligheter	att	delta	på	individuell	nivå.	(Rogiest	et	al,	2015)		
	
Rogiest	et	al.	 (2015)	hypotes	om	att	ett	 formaliseringsklimat,	det	vill	 säga	en	organisation	som	arbetar	
med	formella	regler	och	processer,	skulle	ha	negativ	påverkan	på	engagemanget	till	förändring	gick	inte	
att	 stödja	 i	 deras	 studieresultat.	Det	 trots	 att	 tidigare	 teori	 generellt	 förutser	 ett	 negativt	 förhållande.	
Det	är	effektivt	att	identifiera	och	påverka	mellanliggande	faktorer	som	behov	eller	något	som	kan	skapa	
oro	hos	medarbetare.	Därmed	är	det	möjligt	att	genom	bra	villkor,	policys	och	rutiner	samt	delaktighet	
hos	 medarbetarna	 skapa	 engagemang.	 (Oswick,	 2015)	 Upplevt	 inlärningsklimat	 är	 en	 resurs	 till	
medarbetarengagemang	 som	 avser	 uppfattningen	 hos	 de	 anställda	 om	 organisationens	 arbete	 för	 att	
hjälpa	dem	att	skapa,	förvärva	och	överföra	kunskap	(Eldor	&	Harpaz,	2016).		

3.4	Organisationskultur	och	värderingar	

Reilly	(2015)	beskriver	en	förenklad	definition	på	kultur,	”the	way	things	get	done	around	here”	(s.	37).	
Reilly	redogör	även	en	mer	komplicerad	definition	på	kultur	av	Schein	(1985):	“Kultur	är	en	djup	nivå	av	
grundläggande	 antaganden	 och	 uppfattningar	 som	 delas	 av	 medlemmarna	 i	 en	 organisation	 och	
fungerar	omedvetet	samt	definieras	i	ett	underliggande	´taget	för	givet´-sätt	i	organisationens	syn	på	sig	
själv	 och	 sin	 miljö”	 (Reilly,	 2015,	 s.37,	 e.ö)	 Vid	 tolkningen	 av	 de	 olika	 definitionerna	 av	 begreppet	
organisationskultur	 blir	 det	märkbart	 att	 det	 finns	 en	 tydlig	 koppling	mellan	 kultur	 och	HRM-arbetet	 i	
organisationen.	Det	eftersom	medarbetarna	har	utvecklat	det	grundläggande	antagandet	om	hur	saker	
och	ting	ska	vara	i	organisationen.	(Lindmark	&	Önnevik,	2014)		
	
Den	 organisatoriska	 kulturen	 består	 av	 gemensamma	 värderingar	 och	 övertygelser	 som	 formar	
medarbetarnas	tankar,	känslor	och	beteende.	Värderingarna	beskriver,	utan	att	vara	observerbara,	vad	
organisationen	som	helhet	anser	är	väsentligt	och	 lämpligt.	 (O´Keeffe,	2002)	Anitha	och	Begum	(2016)	
beskriver	 den	 organisatoriska	 kulturen	 som	 människors	 beteende	 inom	 organisationen	 samt	 vilken	
mening	människor	binder	till	olika	beteenden.	Företag	har	ofta	en	egen	unik	kultur	inom	organisationen.	
I	större	organisationer	finns	det	dock	samexisterande	eller	motstridiga	subkulturer.	Sådana	subkulturer	
uppkommer	eftersom	de	är	ihopkopplade	med	olika	ledare	och	grupper.	
	
Medarbetarnas	 tillit	 och	 lojalitet	 till	 organisationen	 påverkar	 organisationens	 prestation.	 En	 lojal	
medarbetare	 är	 informerad	 och	 engagerad	 i	 organisationen.	 För	 att	 uppnå	 det	 hos	 medarbetarna	
behöver	organisationens	ledning	vara	ärlig,	föra	en	tvåvägskommunikation,	upprätthålla	organisationens	
värderingar	 samt	 ge	 medarbetarna	 tydliga	 förväntningar.	 Det	 är	 väsentligt	 att	 information	 sprids	 i	
organisationen	samt	att	medarbetarna	behandlas	 som	självständiga.	 Individer	har	ett	behov	av	att	 ses	
som	självständiga	och	problemlösande.	(Effron	et	al,	2003)	
	
Organisationers	 effektivitet	 blir	 påverkat	 av	 organisationens	 kultur.	 Det	 eftersom	 kulturen	 påverkar	
besluttagandet,	 användningen	 av	 mänskliga	 resurser	 samt	 hur	 medarbetare	 blir	 påverkade	 av	
förändringar	 i	 miljön.	 (Anitha	 &	 Begum,	 2016)	 I	 en	 framgångsrik	 organisation	 är	 kärnvärden	 och	
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värderingar	en	väsentlig	del	 som	skapar	gemenskap.	Attityden	och	övertygelserna	 i	organisationen	gör	
det	tydligt	för	medarbetarna	hur	de	ska	agera	och	bete	sig	i	organisationen.	Implementeras	värderingar	
framgångsrikt	 i	 organisationen	 ökar	 medarbetarnas	 kreativitet	 och	 deras	 förmåga	 att	 ta	 beslut	
underlättas.	Värderingar	skapar	även	samhörighet	hos	medarbetarna	samt	en	gemensam	grund	att	stå	
på	vilket	skapar	förutsättningar	för	organisationen.	(Buchko,	2007)	
	
Genom	 effektiva	 HR-policys	 och	 utföranden	 skapas	 effektivitet,	 intern	 kapacitet	 och	 samhörighet	 hos	
medarbetarna.	Det	gör	att	medarbetarna	blir	nöjda	och	stannar	i	organisationen	samt	bidrar	till	att	deras	
prestation	ökar.	Det	leder	även	till	omsättningstillväxt	och	lönsamhet	som	kan	stödja	fortsatt	arbete	med	
kultur	 i	 organisationen	 som	 blir	 starkare	 genom	 värderingar.	 Värderingar	 inom	 organisationen	 kan	
formuleras	i	detalj	i	en	personalhandbok.	(Christensen	Hughes,	2002)	
	
Individer	som	har	arbetat	tillsammans	under	en	 längre	tid	skapar	 informella	regler,	normer	och	rutiner	
som	är	invanda	och	självklara	för	organisationens	medlemmar.	En	medarbetare	skulle	kunna	gå	emot	ett	
förslag	 från	 ledningen	 även	 om	 förslaget	 är	 bra	 för	 att	 upprätthålla	 arbetsgruppens	 normer.	
Organisationens	uppsatta	värderingar	är	det	som	är	önskvärt.	Det	kan	vara	medvetna	val	exempelvis	att	
gruppen	 eller	 individen	 bestämmer	 om	 något	 är	 gott	 eller	 ont.	 “Skillnaden	 mellan	 värderingar	 och	
normer	är	att	värderingar	utgör	abstrakta	 ideal,	medan	normer	är	bestämda	principer	eller	 regler	som	
människor	 förväntas	 följa.”	 (Lindmark	 &	 Önnevik,	 2014,	 s.272).	 Organisationens	 verksamhets-,	 affärs-	
och	personalidé	ska	genomsyras	av	organisationens	grundläggande	värderingar	och	många	använder	sig	
av	policys	för	att	sprida	grundvärderingen	i	organisationen.	(Lindmark	&	Önnevik,	2014)	
	
Organisationens	 grundläggande	 uppgift	 är	 att	 inventera,	 lagra	 och	 utveckla	 information,	 kunskap	 och	
erfarenhet	som	finns	tillgänglig	i	organisationen.	(Lindmark	&	Önnevik,	2014)	För	att	skapa	ett	effektivt	
lärande	 i	 en	 organisation	 behöver	 det	 finnas	 en	 kultur	 som	 främjar	 undersökningar,	 öppenhet	 och	
förtroende	 (O´Keeffe,	 2002).	 Organisatoriskt	 lärande	 innebär	 anskaffning,	 utveckling,	 kunskap,	
förståelse,	insikt	och	rutiner	(Armstrong	&	Taylor,	2014).	O’Keeffe	(2002)	menar	att	det	organisatoriska	
lärandet	 består	 av	 två	 aspekter.	 Den	 ena	 aspekten	 kallar	 O´Keeffe	 för	 hårdvara	 vilket	 är	 själva	
mekanismerna	 kring	 lärande	 och	 den	 andra	 aspekten	 är	 mjukvara	 vilket	 består	 av	 gemensamma	
värderingar	 och	 övertygelser	 som	 försäkrar	 att	 mekanismerna	 leder	 till	 organisatoriskt	 lärande.	 En	
lärande	organisation	arbetar	med	att	skapa	värderingar,	policys	och	procedurer	där	lärande	och	arbete	
ses	som	synonyma	genomgående	i	organisationen.		
	
En	 lärande	 organisation	 är	 en	 organisation	 som	 målmedvetet	 inför	 strukturer	 och	 strategier	 som	
uppmuntrar	 lärande.	 Genom	 att	 organisationen	 kombinerar	 och	 inför	 exempelvis	 kultur,	
kunskapssystem,	 rutiner	 och	 kärnkompetens	 hos	 medarbetarna	 skapas	 lärande.	 Trots	 eventuell	
personalomsättning	stannar	minnen	kvar	 längre	 i	organisationen	 i	 form	av	beteende	hos	medarbetare,	
normer,	 värderingar	 och	mentala	 kartor.	 Sådana	minnen	 skapas	 exempelvis	 genom	att	 organisationen	
hanterar	uppkomna	problem.	Det	blir	då	en	uppbyggd	struktur	 inom	organisationen	som	bildas	genom	
lärdomar	vid	problemlösningen.	Organisationens	 lärdomar	blir	kollektiva	hos	medarbetarna	och	skapar	
en	 gemensam	 kompetens.	 Kompetensen	 som	 byggs	 upp	 gemensamt	 överförs	 sedan	 till	 nyanställda	
medarbetare.	 Eftersom	de	 traditionella	 hierarkierna	 inte	 längre	 är	 lika	 relevanta	 är	 kunskap	den	mest	
nödvändiga	 resursen	 samt	 även	 öppen	 kommunikation	 och	 gemensamma	 tankar	 samt	 förståelse	 hos	
medarbetare.	(O´Keeffe,	2002)		
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3.5	Analysmodell	

	
Figur	1.	Analysmodell	

	
Analysmodellen	används	för	att	visa	hur	teman	och	begrepp	hänger	ihop	samt	hur	de	kommer	användas	
i	 analysen	 för	 att	 svara	 på	 undersökningens	 frågeställningar.	 Modellen	 är	 inspirerad	 av	 det	 som	
Armstrong	(1992)	beskriver	som	målet	med	HRM	där	teman	som	personalpolicys	och	rutiner,	motivation	
och	 engagemang	 samt	 organisationskultur	 och	 värderingar	 behandlas.	 Valda	 teman	 behandlas	 även	 i	
Cookes	(2001)	mjuka	HRM-modell	med	inslag	av	den	hårda	HRM-modellen	där	de	mjuka	teman	främst	är	
motivation	och	engagemang	samt	organisationskultur	och	värderingar	medan	HRM	samt	personalpolicys	
och	rutiner	har	inslag	av	både	den	hårda	och	mjuka	HRM-modellen.		
	
Modellen	är	uppbyggd	som	ett	ramverk	där	varje	ram	smalnar	av	ämnet	HRM.	I	det	övergripande	ämnet	
HRM	valdes	det	att	specifikt	undersöka	hanteringen	av	medarbetare	genom	personalpolicys	och	rutiner.	
Analysmodellen	 avsmalnas	 sedan	 ytterligare	 i	 bredden	 för	 att	 undersöka	 personalpolicys	 och	 rutiner	 i	
relation	 till	 motivation	 och	 engagemang	 samt	 organisationskultur	 och	 värderingar.	 Modellens	 olika	
ramar	 avgränsar	 hur	 materialet	 behandlats	 och	 samma	 ramverk	 har	 genomgående	 använts	 för	 att	
strukturera	hur	materialet	 ska	svara	på	 frågeställningarna.	På	det	sättet	skapades	ett	 ramverk	 för	hela	
processen	 som	 tydliggjorde	 undersökningsområdet	 vid	 bearbetning	 av	 samtliga	 kapitel.	 I	 analysen	
undersöks	det	hur	företagen	förhåller	sig	till	olika	teman	samt	relationen	mellan	dem	utifrån	ramverket.	
Därmed	skapas	en	 förståelse	över	hur	 företag	arbetar	med	motstridigheter	som	kan	uppstå	vid	arbete	
med	 personalpolicys	 och	 rutiner	 genom	 HRM	 vilket	 ger	 ett	 underlag	 till	 att	 svara	 på	 studiens	
frågeställningar.		
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4.	Empiri	
Empirikapitlet	inleds	med	en	beskrivning	av	deltagande	företag	för	att	sedan	presentera	insamlad	empiri	
utifrån	 HRM,	 personalpolicys	 och	 rutiner,	 motivation	 och	 engagemang	 samt	 organisationskultur	 och	
värderingar.	Empirikapitlet	redogör	det	som	framkom	i	intervjuerna	med	samtliga	respondenter.		

4.1	Beskrivning	av	företag	

Företag	A	är	en	offentlig	myndighet	med	375	anställda.	Företaget	är	kunskapsintensivt	där	90	procent	av	
de	anställda	 är	 akademiker	och	 flertalet	 är	 experter	 inom	 sina	områden.	HR-avdelningen	består	 av	 en	
personalchef	samt	fyra	HR-partners	och	arbetar	konsultativt	med	stöd	till	organisationen	i	HR-frågor.	På	
företag	A	arbetar	respondent	A	som	HR-partner.	
	
Företag	B	är	ett	 infraserviceföretag	med	700	anställda	varav	65	chefer	och	är	 ständigt	 i	 förändring.	På	
företag	B	arbetar	respondent	B	som	HR-chef	och	arbetar	tillsammans	med	tio	andra	på	HR-avdelningen.	
HR-avdelningen	är	en	del	av	företag	B´s	koncernstab	där	respondent	B	rapporterar	direkt	till	VD.		
	
Företag	C	tillhör	ett	tillverkningsföretag	med	16	000	anställda	i	världen	varav	2500	i	Sverige.	På	företag	
C´s	anläggning	är	det	250	anställda.	HR-avdelningen	består	av	en	HR-chef	och	respondent	C	som	är	HR-
specialist	vilket	gör	att	båda	arbetar	operativt	med	varierande	uppgifter.			
	
Företag	D	är	en	del	av	ett	teknikföretag	med	över	100	000	medarbetare	i	världen	varav	9000	anställda	i	
Sverige.	 På	 företag	 D	 arbetar	 respondent	 D	 som	 Human	 resource	 business	 partner	 (HRBP)	 vilket	
motsvarar	personalchef.	Respondenten	är	ansvarig	över	stabsfunktionen	med	650	medarbetare.		

4.2	Human	resource	management		

Nedan	beskrivs	företagens	arbete	med	HRM.		

4.2.1	Företag	A	

Medarbetarna	 i	 företag	A	 är	 relativt	 självgående	 och	 behöver	 ingen	 större	 arbetsledning	 i	 det	 dagliga	
arbetet	utan	arbetar	efter	mål	och	lägger	mestadels	upp	sitt	arbete	självständigt.	Medarbetarna	har	hög	
kompetens	 inom	sina	områden	och	driver	arbetet	med	olika	uppdrag	och	projekt	framåt	vilket	 innebär	
att	medarbetarna	behöver	ta	eget	ansvar	då	de	ofta	är	på	arbetsresor	eller	arbetar	hemifrån.				
	
Tidigare	var	det	den	mest	kunniga	individen	på	enheten	som	blev	chef.	Det	bidrog	till	att	chefen	var	mer	
sakkunnig	än	sina	medarbetare.	Det	förändrades	när	företag	A	fick	en	ny	generaldirektör	och	 i	nuläget	
försöker	de	behålla	expertisen	bland	medarbetarna	och	cheferna	ska	vara	mer	coachande.	De	har	även	
arbetat	med	 ledarutveckling	 då	 det	 är	 väsentligt	med	 fungerande	 ledarskap	 eftersom	det	 är	 cheferna	
som	är	bärare	av	förändring	i	organisationen.	Respondent	A	har	märkt	av	att	chefer	ofta	efterfrågar	HR-
rutiner,	dock	 försöker	 företag	A	arbeta	 ifrån	det.	De	anser	att	om	de	har	allt	nedskrivet	 i	olika	 rutiner	
bidrar	det	till	att	cheferna	inte	känner	samma	ansvar	eftersom	det	redan	är	bestämt	sedan	tidigare.	Det	
bidrar	till	att	de	inte	behöver	vara	lika	aktiva	i	sitt	ledarskap.	Genom	att	ha	en	dialog	istället	resonerar	de	
med	andra	och	förhåller	sig	till	det	på	ett	annat	sätt	och	det	är	då	utveckling	sker	enligt	respondent	A.		
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Företag	 A´s	 strategier	 finns	 konstant	 med	 och	 är	 överordnande	 policys	 och	 rutiner.	 Det	 är	 enligt	
respondent	 A	 viktigt	 att	 strategi	 och	 politik	 går	 hand	 i	 hand	 för	 att	 vara	 trovärdiga.	 När	 nya	 policys	
utformas	 ses	 de	 föregående	 igenom	 för	 att	 ändra	 och	 komprimera	 dem.	Därmed	blir	 den	nya	 policyn	
fokuserad	på	det	som	är	väsentligt	för	tillfället.		

4.2.2	Företag	B	

På	 företag	 B	 har	 chefen	 en	 arbetsledande	 roll	 och	 fördelar	 arbetet	 dagligen	 och	 därför	 behöver	 HR-
avdelningen	arbeta	med	coaching	av	chefer.	Det	är	väsentligt	att	chefen	vågar	leda	utifrån	den	situation	
som	råder.	Vissa	medarbetare	behöver	mer	arbetsledning	medan	andra	är	mer	självständiga.	Det	är	även	
väsentligt	att	det	blir	konsekvenser	när	någon	missköter	sig	och	att	det	inte	förbises.		
	
Respondent	 B	 sitter	 med	 i	 företagets	 koncernledning	 och	 driver	 HR-frågorna.	 Det	 är	 enligt	 henne	
betydelsefullt	 att	 företag	 B	 förstår	 affärsnyttan	 i	 att	 ha	 med	 HR-perspektiven	 i	 koncernledningen.	
Respondenten	försöker	exempelvis	förtydliga	att	HR-frågor	inte	är	HR-avdelningens	fråga	utan	att	det	är	
en	 chefsfråga	 eftersom	 det	 är	 de	 som	 hanterar	 medarbetarna.	 Respondenten	 förser	 cheferna	 med	
kunskap,	 kompetens,	 verktyg	 och	modeller	 för	 att	 de	 ska	 kunna	 hantera	 olika	 situationer	men	 det	 är	
chefen	som	ska	ta	frågan	med	sina	medarbetare.		
	
Allt	arbete	som	HR-avdelningen	utför	grundas	i	den	strategiska	planen	för	koncernen.	När	koncernen	tar	
fram	en	ny	strategisk	plan	innebär	det	att	HR-strategin	anpassas	efter	den	och	bidrar	ofta	med	att	andra	
HR-frågor	prioriteras.	Övergripande	policys	 ska	enligt	 respondent	B	vara	 tillräckligt	 standardiserade	att	
de	inte	behöver	påverkas	av	nya	strategiska	inriktningar.	Exempelvis	förhåller	sig	företag	B	till	mångfald	
och	 jämställdhet	 på	 samma	 sätt	 oberoende	 vad	 företagets	 strategi	 är	 affärsmässigt.	 Det	 eftersom	 de	
fortfarande	 ska	 ha	 en	 positiv	 och	 stark	 människosyn.	 Däremot	 kan	 riktlinjer	 sporadiskt	 förändras	 på	
grund	av	nya	lagkrav	menar	respondent	B.		

4.2.3	Företag	C	

Företag	C	har	nyligen	påbörjat	en	omstrukturering	av	deras	HR-arbete	i	samband	med	att	en	ny	ledning	
tillsattes	eftersom	den	föregående	ledningen	inte	prioriterade	HR-frågor.	Det	HR-avdelningen	märkte	var	
att	 de	 hade	 fler	 regler	 och	 bestämmelser	 som	 var	 bristfälligt	 kommunicerade	 till	 cheferna.	 De	 har	 nu	
infört	 personalgruppsmöte	 varje	 månad	 med	 cheferna	 där	 HR-avdelningen	 informerar	 och	
kommunicerar	ut	om	det	exempelvis	har	skapats	en	ny	rutin.		
	
Det	fanns	tidigare	en	tradition	på	företag	C	att	HR-avdelningen	arbetade	mer	administrativt	och	fick	ta	
det	stora	ansvaret	för	personalen	medan	cheferna	mestadels	engagerade	sig	i	de	operativa	delarna.	Det	
bidrog	till	att	HR-avdelningen	fick	göra	mycket	av	chefernas	jobb	vilket	inte	var	det	mest	fungerande	eller	
effektiva	sättet	att	göra	det	på	menar	respondent	C.	Som	chef	på	företag	C	är	det	väsentligt	att	ha	ansvar	
över	 sin	 personal,	 något	 som	 respondent	 C	 uttrycker	 som	 att	 “äga	 sin	 personal”.	 En	 av	 chefernas	
viktigaste	uppgift	är	att	ta	hand	om	sin	personal	och	motivera	dem	att	tillsammans	nå	sina	mål.	
	
De	flesta	av	företag	C´s	strategier	och	mål	är	kopplade	till	hur	de	ska	sälja	och	producera	sin	produkt	mer	
effektivt	 och	 har	 därmed	 inte	 personalfokus.	 Dock	 är	 ett	 annat	 av	 målen	 att	 vara	 en	 attraktiv	
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arbetsgivare	 vilket	 är	 personalrelaterat.	 Respondent	 C	 tycker	 att	 HR-avdelningen	 anpassar	 sig	 efter	
företagets	strategier	men	att	de	inte	alltid	är	en	stor	del	av	strategierna.		

4.2.4	Företag	D	

Företaget	D´s	HRBP´s	arbetar	nära	cheferna	vilket	är	en	förutsättning	för	att	de	ska	nå	ut	eftersom	det	är	
cheferna	som	ska	utföra	arbetet.	Respondent	D	och	andra	HRBP	sitter	med	 i	 respektive	 ledningsgrupp	
och	bidrar	med	information	till	varje	möte	om	exempelvis	förändringar.	Cheferna	i	 ledningsgruppen	tar	
sedan	vidare	informationen	till	underchefer	som	i	sin	tur	sprider	det	nedåt	i	organisationen.	Respondent	
D	 upplever	 att	 cheferna	 ser	 policys	 som	 ett	 stöd	 i	 sitt	 arbete	 och	 i	 sina	 beslut.	 Policys	 underlättar	
hanteringen	av	vissa	frågor	för	att	det	finns	en	tydlighet.	
	
Eftersom	företaget	är	stort	blir	det	uppenbart	om	någon	inte	följer	uppsatta	policys	och	rutiner	eftersom	
det	 avvikande	 det	 bidrar	 till	 märkbara	 konsekvenser.	 När	 en	 avvikelse	 upptäckts	 gäller	 det	 att	
kommunicera	med	chefen	direkt	och	förklara	vad	som	behövs	korrigeras.	På	grunda	av	företagets	storlek	
kan	HRBP	inte	vara	flexibel	och	göra	undantag	när	någon	inte	följer	rutinerna	och	policys	eftersom	det	
kan	bli	stora	avvikelser	över	tid.	Policys	skapas	efter	företag	D´s	strategier.	När	företaget	ändrar	strategi	
måste	 alla	 processer	 ändras	 efter	 det.	 Först	 ändras	 policys	 och	 sedan	 verktygen	 för	 att	 upprätthålla	
policys.	 Respondent	 D	 har	 själv	 varit	 med	 om	 en	 sådan	 strategiförändring	 och	 beskriver	 det	 som	 en	
spännande	resa.		

4.3	Personalpolicys	och	rutiner	

Nedan	beskrivs	företagens	arbete	med	personalpolicys	och	rutiner.		

4.3.1	Företag	A	

Företag	 A	 har	 ett	 dokument	 där	 det	 kortfattat	 på	 ett	 A4	 beskrivs	 medarbetarpolicys	 och	 hur	
organisationen	ska	agera	samt	deras	förväntningar	på	medarbetarna.	Respondent	A	menar	att	det	 inte	
går	 att	 ha	 för	många	 rutiner,	 policys	och	 riktlinjer	 eftersom	medarbetarna	 tillslut	 inte	orkar	 läsa	dem.	
Respondenten	menar	att	det	är	mer	fungerande	att	ha	en	dialog.	Företag	A	har	arbetat	bort	ifrån	att	ha	
detaljerade	rutiner,	policys	och	riktlinjer	och	har	istället	mer	dialoger	om	vad	som	önskas.	På	det	sättet	
menar	respondent	A	att	det	ger	möjligheter	 för	medarbetarna	att	agera	 ifrån	dialogerna	som	framförs	
via	exempelvis	värderingar	 istället	 för	att	det	står	nedskrivet	exakt	hur	medarbetaren	ska	agera	 i	varje	
situation.	Dock	poängterar	respondenten	att	det	är	väsentligt	att	ha	vissa	saker	nedskrivna,	exempelvis	
regler	 och	 liknande	 vilket	 fungerar	 som	 ett	 ramverk	 som	 medarbetarna	 kan	 förhålla	 sig	 till.	 Det	 har	
företag	 A	 valt	 att	 ha	 i	 en	 internportal	 som	 medarbetare	 och	 chefer	 har	 tillgång	 till.	 Där	 beskrivs	
exempelvis	 hur	 en	 anställning	 avslutas,	 ledighet	 och	 kompetensutveckling	 samt	 mallar	 till	 både	
medarbetare	 och	 chef	 att	 använda	 för	 att	 exempelvis	 förbereda	 ett	medarbetarsamtal.	 Det	 är	 dock	 i	
störst	mån	via	cheferna	som	kommunikation	ut	till	medarbetarna	sker.	
	
Internportalen	 behandlar	 sådana	 frågor	 som	 är	 ordinära	 och	 sådant	 som	 behöver	 finnas	 som	 stöd	 i	
arbetet.	Det	ger	möjligheten	att	gå	in	och	hämta	information	vid	behov.	Dock	varierar	användningen	av	
den	 trots	 vetskapen	 om	 att	 den	 finns.	 Vissa	 medarbetarare	 använder	 den	 aktivt	 medan	 andra	 hellre	
frågar	för	att	få	svar	vid	en	uppkommen	situation.	För	att	undvika	att	medarbetarna	blir	överväldigade	
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med	 information	 har	 respondent	 A	 arbetat	med	 att	 korta	 ned	 informationen	medarbetarna	möts	 av.	
Därmed	 är	 informationen	 och	 mallarna	 som	 medarbetarna	 möts	 av	 korta	 och	 styr	 inte	 mer	 än	
nödvändigt.	Finns	det	för	många	riktlinjer	menar	respondent	A	att	det	kan	leda	till	att	medarbetarna	inte	
vet	hur	de	ska	förhålla	sig	till	dem.	Fokus	ligger	istället	på	organisationens	värdegrund	och	de	områden	
som	pratas	om	utan	att	styra.	Respondent	A	upplever	att	det	nya	upplägget	har	gjort	att	medarbetarna	
inte	upplever	policys	och	rutiner	som	fyrkantiga	utan	att	dem	istället	uppskattas.		
	

Ja	men	det	som	är	positivt	är	väl	att	man	har	något	slags	ramverk	och	att	varje	
medarbetare	har	något	att	förhålla	sig	till.	(Respondent	A,	2016)		

	
Personalpolicys	och	rutiner	ger	ett	stöd	i	arbetet	och	gör	att	medarbetare	inte	behöva	tänka	efter	vad	de	
ska	 göra.	 Företag	 A	 anser	 att	 det	 är	 väsentligt	 att	 vissa	 saker	 arbetas	 med	 likadant	 genomgående	 i	
organisationen.	 Dock	 uttrycker	 respondent	 A	 att	 det	 inte	 heller	 är	 önskvärt	 med	 ett	 exakt	 likadant	
beteende	i	alla	situationer	eftersom	alla	har	olika	behov.	En	nyanställd	behöver	mer	stöd	än	någon	som	
arbetat	 längre	 i	 organisationen.	 På	 det	 sättet	 styr	 inte	 företag	A	 genom	att	 alla	 har	 det	 likadant	 utan	
anpassar	 efter	 situation	 för	 att	 säkerställa	 att	 tiden	 som	 läggs	 ned	 är	 effektiv	 och	 konstruktiv.	
Respondent	 A	 anser	 att	 företag	 A	 har	 en	 lagom	 balans	 på	 hur	 de	 arbetar	 med	 personalpolicys	 och	
rutiner.		

4.3.2	Företag	B	

Samtliga	 policys	 hanteras	 i	 företag	 B´s	 styrelse	 och	 förändringar	 i	 dem	 är	 ett	 styrelsebeslut.	 HR-
avdelningen	 och	 koncernavdelningen	 hanterar	 riktlinjer	 mer	 genomgående	 i	 organisationen	 och	 har	
beslutsrätt	 i	 dem.	 Respondent	 B	 beskriver	 att	 rutiner	 behövs	 i	 processer	 som	utförs	 sällan	 och	 därför	
behövs	det	 stöd	 i	 genomförandet.	 Respondent	B	beskriver	 flera	 lager	där	de	policys	 som	påverkar	HR	
endast	 är	 tre	 stycken	 som	 innefattar	 arbetsmiljö	 och	 säkerhet,	 medarbetare	 och	 kompetens	 samt	
mångfald	och	jämställdhet.	Under	det	finns	det	riktlinjer	och	rutiner	som	går	att	påverka	och	arbetas	mer	
aktivt	med.	
		
Riktlinjerna	 är	 menade	 att	 förtydliga	 och	 skapa	 en	 trygghet	 för	 medarbetare	 och	 chefer.	 De	
standardiserar	 och	 skapar	 en	 samsyn.	 Det	 som	 är	 mest	 utmanande	 menar	 respondent	 B	 är	
förankringsprocessen	och	efterlevnadsgraden.	Därför	är	det	väsentligt	att	inte	endast	skicka	iväg	ett	mail	
eftersom	det	 inte	 säkerställer	 att	 de	 berörda	 läser	mailet	 och	 förstår	 innebörden.	 Riktlinjerna	 är	 olika	
strikta	beroende	på	vad	det	gäller	och	även	det	behöver	 förmedlas.	 I	vissa	 lägen	kan	det	även	behöva	
påminnas	 om	 riktlinjer	 för	 att	 säkerställa	 att	 medarbetarna	 och	 chefer	 är	 medvetna	 om	 dem	 inför	
exempelvis	 revisioner.	 Eftersom	 det	 är	 konstant	 personalomsättning	 är	 det	 väsentligt	 att	 det	 arbetas	
aktivt	 med	 att	 påminna	 om	 riktlinjerna	 både	 från	 HR-avdelningen	 och	 genom	 cheferna.	 Ibland	 kan	
cheferna	ha	svårigheter	med	att	förklara	riktlinjer	och	vid	sådana	tillfällen	kommer	respondent	B	ut	och	
hjälper	till	att	förklara.	På	det	sättet	blir	det	tydligt	att	riktlinjen	inte	tillkommer	utan	anledning	utan	det	
finns	ett	syfte	bakom.	Riktlinjerna	gör	också	att	cheferna	har	något	bakomliggande	till	det	dem	hävdar	
och	kan	stödja	sina	beslut	på	riktlinjerna.		
	

I	någon	form	blir	det	någonting	att	luta	sig	tillbaka	mot	och	att	vi	gör	likadant	i	
verksamheterna	så	vi	har	någon	grundstandard	i	det	här.	Sen	är	ju	ett	ledarskap	

väldigt	unikt	och	det	är	ju	65	olika	typer	av	ledarskap	här.	Men	vi	kan	åtminstone	få	
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någon	typ	av	samsyn	i	de	grundläggande	beteenden	och	ageranden	som	vi	ställer	
krav	på	som	arbetsgivare.	(Respondent	B,	2016)		

	
Respondent	 B	 tog	 bort	 den	 traditionella	 personalhandboken	 vid	 påbörjad	 anställning	 på	 företag	 B.	
Respondenten	 anser	 att	 den	 endast	 skapade	 mer	 administration.	 Istället	 har	 företag	 B	 ett	
ledningssystem	 där	 samtliga	 riktlinjer	 och	 instruktioner	 ligger	 för	 att	 underlätta	 uppdateringen	 och	
informationsspridningen	samt	tydliggöra	förändringar.	Dokumenten	som	ligger	där	uppdateras	både	vid	
behov	samt	enligt	ett	schema.	De	blir	påminda	efter	en	tidsperiod,	exempelvis	sex	månader,	att	se	över	
riktlinjen	eller	instruktionen	samt	vid	behov.	I	ledningssystemet	ligger	all	information	som	är	nödvändig	
för	både	medarbetare	och	chefer,	exempelvis	personalförmåner	och	arbetsrätt.		
	
Medarbetarna	i	företag	B	hanterar	det	som	står	i	ledningssystemet	olika.	Medarbetare	som	arbetar	mer	
praktiskt	 tenderar	att	 i	 större	utsträckning	 ringa	eller	maila	och	be	om	hjälp	 istället	 för	att	 själv	 söka	 i	
ledningssystemet.	Medarbetare	som	arbetar	på	kontor	har	en	större	vana	att	ta	till	sig	texter	och	är	vana	
att	 söka	 information	samt	arbetar	mer	med	sådana	system	menar	 respondent	B.	Generellt	 sett	menar	
respondent	 B	 att	 de	 förhåller	 sig	 till	 riktlinjerna	 relativt	 bra.	 Dock	 uppkommer	 situationer	 där	 en	
medarbetare	missuppfattat	eller	inte	tagit	reda	på	vad	som	gäller.	Sedan	blir	även	riktlinjer	ifrågasatta	av	
medarbetare	i	vissa	fall	vilket	uppskattas	eftersom	företag	B	vill	ta	hänsyn	till	medarbetarna	och	föra	en	
dialog.	De	är	öppna	att	utveckla	riktlinjerna	vid	feedback	från	medarbetarna.	
	
Respondent	B	menar	att	det	positiva	med	riktlinjer	är	att	de	skapar	en	gemensam	samsyn,	standard	och	
trygghet	samt	att	de	säkerställer	att	koncernen	arbetar	åt	samma	håll.	Det	som	kan	vara	utmanande	är	
att	 medarbetarna	 blir	 styrda	 och	 inte	 tänker	 själva	 eller	 är	 självständiga	 vilket	 kan	 vara	 hämmande.	
Respondent	B	anser	att	det	läggs	för	mycket	tid	på	arbetet	med	riktlinjer.	Dock	menar	respondenten	att	
företag	 B´s	 nuvarande	 situation	 kräver	 viss	 struktur.	 Respondent	 B	 menar	 att	 riktlinjerna	 gör	
organisationen	mindre	flexibel.	Det	gör	det	utmanande	att	anpassa	beslut	och	arbete	om	riktlinjerna	är	
begränsande.		
	

Jag	tror	att	det	finns	en	framsida	och	baksida.	Sen	förstår	jag	att	det	måste	finnas	i	
vissa	delar	av	verksamheten	men	det	är	farligt	när	organisationen	drar	mer	och	mer	

åt	struktur	i	varje	fråga.	(Respondent	B,	2016)		

4.3.3	Företag	C	

Företag	C	har	både	centrala	och	lokala	policys.	Majoriteten	av	policys	bestäms	centralt	medan	riktlinjer	
och	 liknande	går	att	påverka	 i	större	utsträckning	 lokalt.	De	är	uppdelade	beroende	på	var	de	kommer	
ifrån	vilket	gör	att	de	 i	vissa	fall	kan	vara	utmanande	att	hitta.	Det	finns	flera	policys	och	riktlinjer	som	
speglar	hur	det	praktiska	och	säkerheten	i	organisationen	ska	se	ut.	Vid	en	förändring	lokalt	tas	det	upp	i	
ledningsgruppen	och	i	fackförbundet	för	godkännande.	Nyutvecklade	policys	och	rutiner	har	än	så	länge	
tagits	 emot	 bra	 enligt	 respondent	 C.	 Respondenten	 tror	 det	 är	 för	 att	 det	 varit	 efterfrågat	 med	mer	
struktur.	
	
Respondent	C	har	varit	med	och	börjat	om	med	rutiner	och	policys	 för	att	 förtydliga	dem.	De	skapade	
exempelvis	en	chefsportal	där	de	samlar	regler	och	bestämmelser	eftersom	de	märkt	att	cheferna	 inte	
var	 informerade	om	de	som	fanns.	Cheferna	kom	istället	till	HR-avdelningen	och	frågade	eller	 lämnade	
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över	 sådant	 som	 de	 kan	 sköta	 själva.	 Företag	 C	 har	 inte	 utvecklat	 någon	 sådan	 fungerande	 portal	 till	
medarbetarna	utan	det	finns	en	bristfällig	som	respondent	C	menar	är	under	uppbyggnad	och	fungerar	
som	 medarbetarnas	 personalhandbok.	 Respondent	 C	 märker	 att	 det	 finns	 riktlinjer	 och	 rutiner	 som	
medarbetarna	inte	känner	till	eller	följer	vilket	respondenten	anser	behöver	arbetas	vidare	med	för	att	
säkerställa	 medvetenheten.	 Det	 gäller	 att	 förmedla	 vad	 de	 innebär	 till	 medarbetarna	 för	 att	 de	 ska	
arbeta	med	dem.		
	
Policys	 och	 riktlinjer	 kommuniceras	 ut	 till	 medarbetarna	 via	 cheferna	 samt	 vid	 den	 i	 nuläget	 något	
bristfälliga	 internportalen.	 Trots	 att	 det	 finns	 vissa	 brister	 är	 det	 ändå	 en	 bättre	 kommunikation	 än	
tidigare	när	det	inte	fanns	någon	struktur	kring	det.	Nu	följs	det	mer	upp	hur	informationen	förmedlas.	
Respondent	 C	 menar	 att	 medarbetarna	 i	 organisationen	 generellt	 är	 duktiga	 på	 att	 ta	 till	 sig	
informationen.	Det	märks	skillnad	eftersom	det	 inte	är	ett	 lika	stort	 tryck	på	HR-avdelningen	för	att	 ta	
fram	dokument	och	liknande	utan	det	sköter	cheferna	själva	till	sina	medarbetare.		
	
Anledningen	till	att	det	finns	policys	 i	företag	C	är	eftersom	de	säkerställer	att	chefer	och	medarbetare	
känner	till	vad	som	gäller	 i	organisationen	och	tydliggöra	regler	samt	 i	 företag	C´s	 fall	även	ett	sätt	att	
hantera	 säkerhet.	 Det	 blir	 då	 tydligt	 vad	 som	 förväntas	 i	 organisationen	 och	 missförstånd	 eller	
tolkningssvårigheter	 undviks.	Det	 är	 även	 ett	 stöd	 enligt	 respondent	 C	 för	 cheferna	 vid	 exempelvis	 en	
förändring.	 Det	 eftersom	 de	 har	 något	 att	 hänvisa	 till	 i	 sitt	 ledarskap	 och	 bevis	 på	 att	 det	 finns	 en	
anledning	bakom	deras	besluttagande	och	något	som	beskriver	det	som	är	lagstiftat	på	ett	förenklat	sätt.	
Dock	menar	respondenten	att	det	främsta	styrandet	i	organisationen	är	genom	arbetsbeskrivningar	och	
inte	policys.		
	

Vi	gör	ju	inte	policys	om	allting,	vi	har	ju	inte	policys	som	innefattar	precis	allt	man	
gör	från	det	att	man	kommer	till	jobbet	till	att	man	går	hem.	Jag	skulle	nog	säga	att	

det	fortfarande	finns	mer	frihet	idag	än	vi	har	policys	som	täcker	upp.		
(Respondent	C,	2016)		

	
Respondent	C	anser	att	det	mest	utmanande	är	säkerställa	att	policys	följs.	Respondenten	menar	också	
att	det	är	utmanande	att	säkerställa	att	medarbetarna	är	informerade	om	vilka	som	finns	samt	var	dem	
går	 att	 hitta.	 Företag	 C	 har	 ett	 påminnelsesystem	 där	 de	 får	 påminnelser	 om	 vad	 som	 behöver	
uppdateras,	dock	ligger	inte	deras	personalpolicys	där	vilket	diskuteras	kring	att	lägga	in.	Respondent	C	
ser	 det	 som	 problematiskt	 att	 det	 inte	 ligger	 inne	 i	 det	 systemet	 eftersom	 det	 gör	 att	 det	 i	 stor	
utsträckning	glöms	bort	att	uppdatera	personalpolicys.		

4.3.4	Företag	D	

Respondent	D	berättar	att	 företag	D	har	ett	 fåtal	policys,	exempelvis	 lönepolicy	och	karriärspolicy	som	
ägs	 av	HR-avdelningen	 samt	 exempelvis	mailpolicys	 som	 inte	 ägs	 av	 dem.	 Företag	D	 har	 både	 globala	
policys	att	förhålla	sig	till	men	även	lokala	som	är	mer	anpassade	för	deras	kultur.	För	att	säkerställa	att	
policys	uppnås	arbetar	företag	D	med	olika	verktyg.	Det	eftersom	policys	är	generella	menar	respondent	
D	och	utan	verktyg	blir	de	 inte	möjliga	att	arbeta	vidare	med.	Det	är	 verktygen	och	processerna	kring	
policys	 som	 påverkar	 organisationens	 prestationsförmåga.	 En	 policy	 bryts	 ner	 för	 att	 kunna	 påverka	
prestation	 på	 individnivå.	 Policys	 på	 företag	 D	 uppdateras	 var	 tredje	 år	 medan	 deras	 verktyg	 kan	
uppdateras	oftare.	Det	eftersom	verktygen	är	globala	och	sådan	information	behöver	spridas	oftare.		
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I	ett	stort	företag	så	är	det	ju	så	att	man	får	använda	olika	kanaler	för	att	
kommunicera,	allt	ifrån	intranätet,	till	att	vi	i	HRBP-rollen	sitter	med	i	

ledningsgrupper	och	informerar	muntligt	och	presenterar	i	en	prestation.	Sen	brukar	
vi	ha	sådana	informationsmail	som	går	ut	till	cheferna.	Men	det	är	oftast	cheferna	
som	får	ta	det	vidare	till	sina	medarbetare.	Sen	finns	det	ju	på	intranätet	för	alla	kan	

man	säga.	(Respondent	D,	2016)		
	
Respondent	D	menar	att	anledningen	till	att	de	har	policys	är	eftersom	de	är	ett	stort	företag.	Därmed	är	
det	väsentligt	att	alla	följer	samma	processer.	Vissa	chefer	arbetar	globalt	och	behöver	därmed	mötas	av	
samma	arbetssätt	och	riktlinjer	i	andra	länder	för	att	kunna	ha	en	chefsroll	överallt.	Policys	skapar	också	
ett	 mål	 eller	 vision	 kring	 det	 ultimata	 tillvägagångssättet	 samt	 sprider	 företagets	 värdeord	 menar	
respondent	 D.	 Företag	D	 har	 ett	 säkerhetsfokus	 som	 gör	 att	 värderingarna	 kring	 det	 är	 väsentliga	 att	
sprida	genom	policys	och	för	att	ha	något	att	hänvisa	till.	Därmed	går	det	inte	att	som	medarbetare	helt	
motsätta	sig	företagets	värderingar	som	speglas	i	policys.		
	

Ja	men	det	positiva	med	policys	är	att	det	ger	en	tydlighet	kring	vad	som	gäller	och	
det	utmanande	är	ju	alltid	om	det	är	någon	individ	som	tycker	någonting	

annorlunda.	Då	kan	det	vara	utmanande	men	då	är	det	bra	att	det	finns	en	tydlighet	
i	det.	Att	man	liksom	kan	gå	tillbaks	och	visa	att	vi	har	en	policy.	

(Respondent	D,	2016)	
	
Företag	D	arbetar	inte	med	en	traditionell	personalhandbok	utan	all	information	som	tidigare	hittades	i	
en	sådan	finns	nu	på	deras	intranät.	Respondent	D	upplever	att	den	används	av	medarbetarna	och	att	de	
är	 medvetna	 om	 att	 det	 är	 dit	 de	 ska	 vända	 sig.	 Hittar	 inte	 medarbetaren	 önskad	 information	 på	
intranätet	har	företag	D	även	en	medarbetarsupport	som	går	att	ringa	för	att	få	hjälp	med	HR-frågor.		
	
Respondent	 D	 uttrycker	 att	 det	 är	 märkbar	 skillnad	 i	 ett	 större	 företag	 jämfört	 med	 ett	 litet.	
Respondenten	 menar	 att	 det	 blir	 tydligare	 i	 en	 större	 organisation	 om	 en	 medarbetare	 inte	 följer	
regelverken	och	att	mindre	 företag	kan	underlätta	arbetssättet	utan	att	 fokus	 ligger	på	 individärenden	
och	diskussioner.	Cheferna	 i	 företag	D	säkerställer	att	medarbetarna	håller	sig	 inom	riktlinjerna.	Det	är	
väsentligt	att	cheferna	uttrycker	syftet	bakom	policys	och	liknande	för	att	säkerställa	att	medarbetarna	
förstår.	Är	det	någon	medarbetare	som	inte	följer	regelverket	ser	respondent	D	det	som	att	budskapet	
inte	nått	ut	ordentligt.		

4.4	Motivation	och	engagemang	

Nedan	 beskrivs	 respondenternas	 arbete	 med	 motivation	 och	 engagemang	 i	 förhållande	 till	 personal-
policys	och	rutiner.		

4.4.1	Företag	A	

Företag	A	har	enligt	en	mätning	som	genomförts	av	en	extern	firma	högt	medarbetarengagemang	på	95	
procent.	Företagets	medarbetare,	speciellt	de	inom	organisationens	sakområde,	brinner	för	sina	frågor.	
Det	 innebär	 att	 företag	 A	 känner	 att	 de	 inte	 behöver	 arbeta	 aktivt	 för	 att	 skapa	 motivation	 och	
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engagemang	eftersom	den	redan	finns	där.	Företag	A	behöver	istället	begränsa	vissa	medarbetare	för	att	
de	tycker	om	sina	arbetsuppgifter	och	tar	frivilligt	på	sig	flera	arbetsuppgifter	vilket	gör	att	de	ibland	får	
för	 mycket	 att	 göra.	 Då	 behöver	 företagets	 chefer	 hjälpa	 medarbetaren	 att	 fokusera	 på	 rätt	
arbetsuppgifter.	Det	har	hänt	företag	A	att	nyanställda	unga	individer	vill	visa	sig	ambitiösa	och	duktiga	
vilket	har	bidragit	 till	att	de	blivit	utbrända.	Därmed	är	det	väsentligt	 för	 företag	A	att	 försöka	se	över	
deras	medarbetare	och	säkerställa	att	de	har	en	bra	arbetsbelastning	vilket	är	utmanande	eftersom	de	
inte	ses	dagligen.		
	
Utmaningen	i	att	utforma	personalpolicys	enligt	respondent	A	är	att	driva	medarbetarna	åt	rätt	håll	men	
samtidigt	 inte	vara	för	styrande.	De	vill	 inte	ha	policys	som	får	medarbetarna	att	känna	sig	begränsade	
och	 att	 de	 inte	 kan	 vara	 kreativa.	 Företag	 A	 ser	 personalpolicys,	 medarbetarpolicys,	 ledaridéer	 och	
rutiner	som	ett	ramverk.	På	företaget	råder	det	självständigt	arbete	men	det	betyder	inte	alltid	att	det	är	
fritt	valt	arbete	och	därför	agerar	policys	som	ett	ramverk	för	medarbetarna	att	hålla	sig	inom.	En	annan	
utmaning	kan	vara	att	få	acceptans	för	policys	vilket	respondent	A	upplever	underlättas	av	att	företag	A	
har	ett	högt	engagemang.		

4.4.2	Företag	B	

Företag	B	förhåller	sig	till	motivation	och	engagemang	genom	att	anställa	människor	som	är	drivna,	har	
egen	 vilja,	 är	 engagerade,	 vill	 växa	 och	 utvecklas	 med	 företaget.	 Medarbetare	 ska	 oberoende	 av	
bakgrund,	erfarenheter	och	kunskap	kunna	växa	eller	få	en	utvecklande	roll	i	företaget	och	det	är	genom	
det	som	de	driver	engagemang.	Dock	kan	respondent	B	inte	se	någon	direkt	koppling	till	motivation	och	
engagemang	i	riktlinjerna.	
	

Vi	kopplar	nog	inte	det	så	himla	mycket	till	riktlinjerna,	det	är	bara	ungefär	som	att	
du	har	ett	papper	och	en	penna	som	riktlinjerna	och	som	ett	verktyg	för	att	klara	av	
att	göra	ditt	jobb.	Börjar	man	utmana	den	strukturen	då	kan	det	bli	jobbigt	för	vissa	
individer,	för	då	blir	dem	inte	självständiga.	För	dem	blir	bara	självständiga	baserat	

på	att	det	finns	någonting	att	utgå	ifrån.	(Respondent	B,	2016)	
	
Respondent	B	är	medveten	om	att	policys	och	 rutiner	 kan	ha	en	hämmande	effekt	på	motivation	och	
engagemang.	 Det	 kan	 bidra	 till	 att	medarbetare	 blir	 handlingsförlamade	 och	 inte	 vågar	 agera	 eller	 ta	
egna	 initiativ	 vilket	 i	 sin	 tur	 leder	 till	 att	 det	blir	 en	begränsning	 i	 att	 frigöra	människors	potential.	De	
ifrågasätter	vad	de	får	göra	och	känner	att	de	måste	följa	riktlinjer	istället	för	att	låta	värderingarna	träda	
in	och	själva	resonera	vad	som	är	bäst	för	kunden,	för	sina	kollegor	och	för	miljön.	Företag	B	försöker	att	
inte	utforma	för	många	riktlinjer	och	försöker	utforma	de	nuvarande	på	ett	sätt	som	inte	blir	hämmande.	
Dock	finns	det	grupper	som	respondent	B	märkt	blir	motiverade	av	tydligheten	som	riktlinjer	bidrar	till	
och	 drivs	 av	 det.	 Respondenten	 upplever	 att	 det	 inte	 att	 det	 finns	 någon	 korrelation	 som	 säger	 att	
riktlinjerna	 inte	 skulle	kunna	motivera	och	engagera	och	menar	att	de	är	 till	 för	att	medarbetarna	 ska	
kunna	falla	tillbaka	på	dem	när	de	blir	osäkra	i	hur	det	ska	agera.		

4.4.3	Företag	C	

Trots	 att	 företag	 C	 har	 genomgått	 förändringar	 i	 sitt	 HR-arbete	 har	 det	 enligt	 respondent	 C	 gått	
förvånansvärt	 bra	 trots	 att	 respondenten	 upplever	 att	 individer	 inte	 gillar	 förändringar.	 En	 orsak	 kan	
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enligt	 respondent	 C	 vara	 att	 medarbetare	 efterfrågat	 mer	 HR-rutiner	 och	 på	 det	 sättet	 har	 HR-
avdelningen	 varit	 strategiska	 i	 sitt	 val	 att	 arbeta	 med	 något	 som	 faktiskt	 var	 efterfrågat	 vilket	 gör	
förändringen	motiverande.	Det	 trots	att	 förändringen	 innebar	mer	arbete	 för	 cheferna.	Dock	är	beslut	
som	tas	av	huvudkoncernen	som	inte	den	lokala	ledningen	kan	påverka	eller	helt	förstår	mer	utmanande	
att	motivera	och	få	medarbetarna	att	känna	delaktighet	till.	
	
Flertalet	av	företag	C´s	policys	och	regler	är	det	som	respondent	C	kallar	“pekfingerregler”.	Det	är	sådana	
regler	 som	 medarbetare	 behöver	 följa	 på	 grund	 av	 säkerhetsrisk	 och	 lagstiftning	 vilket	 kan	 påverka	
motivation	 negativt.	 Sådana	 pekfingerregler	 är	 utmanande	 att	 skapa	 motivation	 till.	 Det	 finns	 även	
policys	som	gynnar	medarbetarna	 i	 form	av	olika	förmåner	eller	hälsokontroller	som	får	medarbetarna	
att	 känna	 sig	 behövda	 vilket	 bidrar	mer	 naturligt	 till	 motivation	menar	 respondent	 C.	Medarbetarnas	
självständighet	i	företag	C	påverkas	mer	av	hur	arbetsbeskrivningar	är	utformade	än	policys.	Det	är	även	
friheten	 i	 ledarskapet	 som	 påverkar	medarbetarnas	 självständighet.	 Respondent	 C	 anser	 att	 företaget	
både	har	chefer	som	är	friare	och	lämnar	mycket	av	ansvaret	till	medarbetarna	samt	chefer	som	är	mer	
styrande.		

4.4.4	Företag	D	

På	 grund	 av	 företag	 D´s	 storlek	 kommer	 utformningen	 och	 bestämmelser	 över	 vilka	 policys	 som	 ska	
finnas	uppifrån	och	därefter	får	medarbetarna	förhålla	sig	till	dem.	Engagemang	kan	därför	inte	komma	
nedifrån	 utan	 behöver	 skapas	 uppifrån	 menar	 respondent	 D.	 Känner	 medarbetarna	 att	 de	 stämmer	
överens	med	deras	personliga	värderingar	arbetar	de	på	 rätt	 ställe	men	om	någon	känner	att	det	 inte	
relatera	till	policys	är	den	individen	inte	på	rätt	arbetsplats.	Det	ska	kännas	rätt	från	båda	parter	menar	
respondent	D.	Något	som	påverkar	medarbetarnas	motivation	på	företag	D	är	förändringar	men	det	är	
något	respondent	D	anser	gäller	hela	samhället.		
	
Medarbetarnas	självständighet	kan	även	påverkas	av	företag	D´s	storlek	då	medarbetare	inte	alltid	kan	
vara	självständiga	och	kreativa	i	den	mån	vissa	önskar	utan	blir	ibland	begränsade	av	regelverk	som	finns.	
Det	är	väsentligt	för	företag	D	att	kommunicera	ut	syftet	bakom	regler	och	policys	och	att	de	inte	säger	
nej	 utan	 en	 bakomliggande	 anledning.	 Kommuniceras	 anledningen	 ut	 till	 medarbetarna	 har	 de	 flesta	
sunt	 förnuft	 och	 förstår	 varför	 företaget	 behöver	 ha	 det.	 Respondent	 D	 ser	 inte	 att	 balansen	mellan	
medarbetarnas	självständighet	samt	policys	och	regler	är	ett	problem	utan	medarbetarna	behöver	veta	
vad	som	gäller	och	sen	levererar	utifrån	det.	
	

Det	handlar	jättemycket	om	kommunikation	och	dialog	som	säger	att	det	är	en	
jättebra	idé	men	vi	behöver	även	göra	på	det	här	sättet	istället.	Det	är	ju	inte	bara	
nej	rakt	av	utan	man	ska	ju	fortfarande	vara	kreativ	och	vi	ska	hitta	nya	lösningar	
och	liksom	tänka	nytt	och	vara	innovativa	men	vi	måste	ändå	hålla	oss	inom	vissa	

ramar.	(Respondent	D,	2016)	

4.5	Organisationskultur	och	värderingar	

Nedan	beskrivs	hur	respondenterna	arbetar	med	organisationskultur	och	värderingar	i	förhållande	till	
personalpolicys	och	rutiner.		
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4.5.1	Företag	A		

HR-avdelningen	 arbetar	 genom	 cheferna	 för	 att	 upprätthålla	 värdegrunden	 i	 organisationen.	 Deras	
värdegrund	är	utformad	med	ett	fåtal	korta	påståenden	som	inte	har	någon	innebörd	förrän	det	arbetas	
med	hos	medarbetarna.	Företag	A´s	värdegrund	togs	fram	tillsammans	där	alla	medarbetare	i	företaget	
fick	vara	med	och	bestämma	deras	värdegrund	och	vad	som	ska	känneteckna	den.	Den	arbetas	med	och	
utvecklas	årligen.	Respondent	A	har	märkt	att	värdegrunden	har	använts	i	arbetet	sedan	de	införde	den	
och	 att	medarbetarna	 använder	 sig	 av	den	när	 det	 diskuterar	 olika	 frågor.	Det	 har	 också	 inneburit	 en	
kulturförändring	i	organisationen	när	det	exempelvis	framgick	på	ett	sådant	möte	att	det	behövdes	mer	
samarbete	mellan	avdelningar.		
	
För	att	upprätthålla	kulturen	i	organisationen	får	nya	medarbetare	genomgå	olika	introduktionsprogram	
beroende	 på	 anställning.	 På	 det	 sättet	 skapas	 en	 gemensam	bild	 över	 arbetsklimatet	 och	 acceptabelt	
beteende	inledningsvis	menar	respondent	A.	Eftersom	företag	A	är	kunskapsintensivt	blir	det	utmanande	
att	bevara	en	medarbetares	spetskunskap	inom	företaget	vid	eventuell	personalomsättning.	De	försöker	
använda	sig	av	kunskapsspridare	som	för	vidare	kunskapen	men	vissa	saker	kräver	flera	års	erfarenheter	
vilket	är	utmanade.	Företag	A	har	inte	allt	nedskrivet	utan	har	flexibla	arbetsformer.	För	att	undvika	att	
det	 uppkommer	 olika	 kulturer	 i	 organisationens	 olika	 avdelningar	 arbetar	 företag	 A	 med	 policys	 och	
rutiner.	Det	 innebär	dock	 inte	att	medarbetarna	 inte	är	självständiga	utan	det	 innebär	att	det	 finns	en	
genomgående	syn	i	organisationen	och	att	cheferna	har	något	att	förhålla	sig	till.	Även	om	medarbetarna	
och	cheferna	inte	är	medvetna	om	rutinerna	som	finns	är	det	ändå	något	de	följer	eftersom	det	är	vad	
de	lärt	sig	inledningsvis.	Respondent	A	menar	att	medarbetarna	är	självgående	och	att	det	går	att	lita	på	
deras	förmåga	att	arbeta	framåt	utan	styrning.		

4.5.2	Företag	B		

Respondent	B	menar	att	kulturen	 i	 företag	B	skiljer	sig	mellan	avdelningarna.	Vissa	avdelningar	är	mer	
sakliga	 och	 praktiska	 medan	 andra	 avdelningar	 vågar	 lita	 på	 sin	 egen	 känsla	 och	 intuition.	 De	
medarbetarna	 som	är	mer	 sakliga	och	praktiska	blir	 lätt	begränsade	 i	 arbetet	medan	de	 som	sitter	på	
kontoret	vågar	chansa	mer	och	diskutera	olika	vägval.	Respondenten	tror	att	det	kan	bero	på	att	vissa	
avdelningar	 har	mer	 styrning	 i	 form	 av	 exempelvis	 lag-	 och	 säkerhetskrav.	 Dock	 ser	 respondent	 B	 ett	
genomgående	behov	av	struktur	i	organisationen.	Det	finns	ett	behov	hos	medarbetarna	att	få	stöd	i	sina	
uppgifter	 både	 genom	 ledning	 och	 genom	 riktlinjer.	 De	 är	 därmed	 inte	 helt	 självständiga	 i	 sitt	 arbete	
vilket	respondent	B	anser	kan	vara	utmanande	eftersom	det	eftersöks	självständighet	i	organisationen.		
	

Jag	tycker	inte	om	riktlinjer	och	rutiner	egentligen,	jag	älskar	våra	värderingar.	Jag	
tänker	att	om	vi	har	våra	värderingar	så	vet	vi	precis	hur	vi	ska	agera	och	bete	oss	på	

arbetsplatsen,	men	det	fungerar	ju	inte	alltid.	(Respondent	B,	2016)	
	
Företag	 B	 arbetar	med	 värderingar	 för	 att	 säkerställa	 en	 arbetsplats	 som	 visar	 tillit	 till	människor.	 De	
arbetar	 mot	 en	 balans	 mellan	 värderingar	 och	 riktlinjer.	 De	 vill	 både	 förmedla	 att	 de	 tror	 på	 sina	
medarbetares	 förmåga	genom	värderingarna	och	arbetar	med	en	kultur	som	värnar	om	medarbetarna	
samtidigt	som	det	finns	en	grundläggande	bas	i	riktlinjerna	som	fungerar	som	en	plattform.	Respondent	
B	tror	inte	det	skulle	gynna	företaget	om	riktlinjerna	försvann	men	respondenten	tror	att	medarbetarna	
borde	utmana	riktlinjerna	i	viss	mån	så	länge	ingen	regel	bryts.	Något	som	kan	påverka	kulturen	negativt	
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i	organisationen	är	om	regelbrytningar	förbises.	Det	eftersom	nyanställda	tar	efter	den	rådande	kulturen	
i	 organisationen	 vilket	 gör	 det	 utmanande	 för	 chefen	 att	 hantera	 om	 det	 inte	 bemöts	 i	 tid.	 Enligt	
respondent	 B	 kan	 cheferna	 ha	 svårigheter	 med	 att	 säga	 till	 medarbetarna	 vilket	 gör	 att	 riktlinjerna	
underlättar	det	arbetet	för	cheferna.		

4.5.3	Företag	C	

Respondent	 C	 har	 upplevt	 att	 kulturen	 förs	 vidare	 till	 nyanställda	 även	 vid	 en	 oönskad	 kultur.	 Enligt	
respondent	C	blir	det	problematiskt	om	det	förbises.	Sådana	beteenden	som	inte	har	varit	önskade	har	
vuxit	i	företag	C	och	tillslut	har	de	hanterat	det	genom	att	kontrollera	beteendet	noggrant	och	övervaka	
medarbetarna.	Respondent	C	menar	att	det	förmodligen	är	en	reaktion	på	att	den	tidigare	ledningen	inte	
var	 intresserad	 i	 sådana	 frågor	 utan	 lät	 problemen	 växa	 istället	 för	 att	 reda	 ut	 dem	 vilket	 den	 nya	
ledningen	vill	arbeta	bort.	Exempelvis	har	vissa	besparingskrav	inneburit	nedskärningar	av	personal	vilket	
har	gjort	att	det	som	respondent	C	beskriver	som	lat	kultur	arbetats	bort.	De	har	dock	en	genomgående	
god	kultur	 i	beteende	mot	varandra.	De	arbetar	 inte	med	att	bevara	den	kulturen	genom	någon	policy	
eller	 regelverk.	 Respondent	 C	 menar	 att	 de	 för	 vidare	 den	 fungerande	 kulturen	 genom	 att	 alla	
medarbetare	bemöts	på	ett	sätt	som	sedan	förs	vidare.	Företag	C	har	knappt	någon	personalomsättning	
vilket	i	viss	mån	oroar	respondent	C	eftersom	den	rådande	kulturen	och	kompetensen	inte	arbetas	med	
aktivt	 och	 de	 är	 inte	 förberedda	 på	 en	 ökad	 personalomsättning	 i	 dem	 frågorna.	 Företag	 C	 har	
värderingar	 i	 form	 av	 fyra	 ledord.	 De	 har	 tagits	 fram	 centralt	 vilket	 speglar	 hur	 det	 är	 önskat	 att	
medarbetarna	ska	förhålla	sig	till	 i	arbetet	och	ha	i	bakhuvudet.	De	är	relativt	nya	 i	organisationen	och	
har	inte	implementerats	ännu.		

4.5.4	Företag	D	

Respondent	D	 ser	 inga	 tendenser	att	medarbetare	utvecklar	egna	 regler	och	 rutiner	utan	anser	att	de	
känner	en	trygghet	i	att	veta	vad	som	gäller	i	organisationen.	Respondenten	tror	att	de	är	medvetna	om	
att	det	i	slutändan	påverkar	dem	som	individer	om	de	inte	följer	det	som	är	uppsatt.	Vid	införandet	av	en	
ny	 policy	 kan	 företag	 D	 mötas	 av	 motstånd	 inledningsvis	 innan	 det	 nya	 beteendet	 blivit	 inarbetat.	
Respondenten	menar	dock	att	det	 inte	utvecklats	någon	negativ	norm	eller	kultur	som	 inte	önskas.	Är	
det	 en	medarbetare	 som	 behöver	 ta	 alla	 beslut	 själv	 är	 inte	 det	 en	 individ	 som	 passar	 på	 företag	 D	
eftersom	 det	 är	 väsentligt	 att	 medarbetarna	 förhåller	 sig	 till	 den	 globala	 miljön	 där	 grundläggande	
värderingar	är	gemensamma.			
	
Eftersom	företag	D	är	ett	stort	företag	som	funnits	länge	tror	respondent	D	att	det	är	en	styrka	i	bevaring	
av	 kultur	 och	 kunskap	 då	 den	 är	 inarbetad	 i	 organisationen	 under	 en	 lång	 tidsperiod	 och	 hos	
medarbetarna.	 Respondenten	 menar	 att	 deras	 personalomsättning	 inte	 påverkar	 kulturen	 och	
kunskapen	eftersom	de	är	många	anställda	 som	 för	 vidare	den	önskade	kulturen	och	kunskapen	 samt	
chefer	som	arbetar	med	det	i	sina	team.	Respondent	D	menar	att	policys	har	en	viss	roll	i	bevarandet	av	
önskad	kultur	men	att	andra	faktorer	också	spelar	in	förutom	den	redan	inarbetade	kulturen.		
	

En	policy	återigen	är	egentligen	bara	ett	dokument	med	massa	text.	Så	har	man	bara	
ett	dokument	så	genomsyrar	ju	inte	det	en	kultur.	Utan	någonstans	ta	det	vidare	till	
hur?	Vad	innebär	det	för	oss?	Hur	jobbar	vi	med	dem	här	frågorna?	Då	måste	man	

bryta	ner	det	till	nästa	nivå.	(Respondent	D,	2016)	 	



 26 

5.	Analys		
I	 analyskapitlet	 analyseras	 det	 empiriska	 materialet	 utifrån	 det	 teoretiska	 ramverket.	 De	 teman	 som	
analyseras	 är	HRM,	personalpolicys	 och	 rutiner,	motivation	och	 engagemang	 samt	organisationskultur	
och	värderingar.		

5.1	Personalpolicys	och	rutiner	ur	ett	HRM-perspektiv	

Boglind	 et	 al.	 (2014)	 belyser	 vikten	 av	 brobyggande	 mellan	 HR-arbete	 och	 ledningsarbete.	 Trots	
företagens	 spridning	 i	 bransch,	 organisationsuppbyggnad,	 personalstyrka	 och	 arbetsroller	 betonade	
samtliga	respondenter	betydelsen	av	att	företagets	ledning	inser	affärsnyttan	av	HR-arbetet.	Respondent	
C	har	 tidigare	haft	en	 ledning	som	 inte	sett	affärsnyttan	av	arbetet	med	HR	och	märkt	en	utmärkande	
skillnad	på	den	nya	ledningen	som	gör	det.	Genom	att	respondenterna	har	ledningens	stöd	i	HR-arbetet	
får	 deras	 arbete	 den	 betydande	 roll	 som	HR-arbetet	 bör	 ha	 i	 en	 organisation.	 HR-chefen	 på	 samtliga	
företag	sitter	med	i	ledningsgruppen	och	har	en	påverkande	roll	vilket	bidrar	till	att	de	får	förståelse	över	
hela	organisationen	som	enligt	Coelho	et	al.	(2015)	är	väsentligt	för	att	skapa	ett	starkt	HRM-system.	Det	
bidrar	även	till	att	konsekventa	HR-strategier	och	rutiner	kommuniceras	ut	i	organisationen	(Coelho	et	al,	
2015).		
	
Enligt	 Bish	 et	 al.	 (2015)	 framträder	 det	 tydligt	 att	 ledare	 har	 en	 roll	 i	 relationen	 mellan	 policys	 och	
resultat.	 Gomes	 et	 al.	 (2014)	 lyfter	 även	 aspekten	 att	 HRM	 och	 företagets	 resultat	 har	 ett	 starkt	
samband.	 Samtliga	 företag	 arbetar	 med	 ledarskapsutveckling	 och	 respondenterna	 belyste	 vikten	 av	
coachande	 chefer.	Det	 framkom	även	att	HR-avdelningen	är	 beroende	av	 chefer	 som	 för	 vidare	deras	
budskap	med	policys	och	rutiner	för	att	säkerställa	att	medarbetarna	blir	 informerade.	Utvecklingen	av	
chefer	blir	HR-avdelningens	sätt	att	hantera	hur	HR-avdelningens	arbete	implementeras	i	organisationen.	
Enligt	Bish	et	al.	(2015)	är	det	vid	en	fungerande	kommunikation	ut	till	medarbetarna	som	en	policy	blir	
effektiv.	 Cheferna	 blir	 HR-avdelningens	 mellanhand	 till	 medarbetarna	 vilket	 bidrar	 till	 att	
ledarskapsutvecklingen	prioriteras	hos	företagen	och	kan	ses	som	en	positiv	aspekt.	Dock	bidrar	det	även	
till	 en	 distans	 mellan	 HR-avdelningen	 och	 medarbetarna.	 Distansen	 kan	 leda	 till	 att	 medarbetarnas	
signaler	inte	uppmärksammas	av	HR-avdelningen	om	chefen	inte	är	uppmärksam	och	för	de	vidare.	
	
Konsensus	av	HRM-	och	SHRM-litteratur	är	att	HR-policys	 ska	gå	 i	 linje	med	organisationens	strategier	
(Armstrong	&	 Taylor,	 2014;	 Bish,	 Newton	&	 Johnston,	 2015;	 Brand	&	 Bax,	 2002).	 Företag	 A,	 B	 och	 D	
arbetar	 efter	 den	 principen	 där	 policyarbete	 grundas	 och	 anpassas	 efter	 den	 strategiska	 planen	 för	
koncernen.	 Dock	 anpassas	 inte	 företag	 B´s	 övergripande	 policys	 efter	 nya	 strategiska	 inriktningar	
eftersom	 den	 typen	 av	 policys	 är	 standardiserade	 och	 anses	 inte	 påverkas	 av	 strategin.	 Företag	 C´s	
strategier	 och	 mål	 är	 mer	 kopplade	 till	 det	 affärsmässiga	 och	 är	 därmed	 inte	 en	 betydande	 del	 av	
strategierna	även	om	de	försöker	anpassa	sig	efter	dem.	Det	går	att	anta	att	eftersom	företag	C	nyligen	
uppmärksammat	 ett	 behov	 av	 att	 strukturera	 om	 sitt	 arbete	med	 policys	 har	 de	 ännu	 inte	 utvecklat	
arbetet	 till	den	graden	övriga	 företag	har.	Det	kan	påverka	 företag	C´s	uppfattning	om	att	policys	 inte	
påverkas	av	företagets	strategier	eftersom	de	 i	nuläget	 inte	slutfört	omstruktureringen	av	arbetet	med	
policys.	 I	 ett	 senare	 skede	 kan	 de	 förmodligen	 se	 ett	 behov	 av	 att	 uppdatera	 policys	 i	 linje	 med	
organisationens	strategi.	
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5.1.1	Förmedla	policys	och	rutiner	till	medarbetarna		

Samtliga	 respondenter	 uttryckte	 att	 chefen	 har	 en	 betydande	 roll	 i	 att	 kommunicera	 ut	 policys	 och	
rutiner	 till	 medarbetarna.	 Respondent	 A	 beskrev	 chefer	 som	 kommunikationskanalen	 som	 används	 i	
störst	 mån.	 Respondent	 B	 betonar	 att	 det	 inte	 är	 tillräckligt	 att	 endast	 skicka	 iväg	 ett	 mail	 med	
information	utan	för	att	säkerställa	efterlevnadsgraden	behöver	de	kommuniceras	ut	både	genom	chefer	
och	 HR-avdelningen	 för	 att	 skapa	 förståelse.	 Eftersom	 företag	 B	 har	 hög	 personalomsättning	 är	 det	
väsentligt	 att	 konstant	 påminna	 om	 riktlinjerna.	 Företag	 D	 är	 stort	 globalt	 företag	 och	 arbetar	 med	
kommunikation	 genom	 flera	 kanaler	 för	 att	 säkerställa	 att	 informationen	når	medarbetarna	 vilket	 är	 i	
linje	med	 det	 Effron	 et	 al.	 (2003)	 anser	 vara	 väsentligt	 i	 kommunikation	 till	medarbetare.	 Genom	 att	
kommunicera	ut	på	ett	 fungerande	sätt	menar	Rogiest	et	al.	 (2015)	att	oro	hos	medarbetarna	minskas	
och	Effron	et	al.	(2003)	poängterar	att	chefer	inte	behöver	ha	kunskap	i	alla	frågor	utan	det	väsentliga	är	
att	 kommunikationen	 sker	 kontinuerligt.	 Respondent	 C	 upplever	 att	 chefernas	 kommunikation	 till	
medarbetarna	förbättras	men	att	deras	övriga	kommunikationskanaler	för	nuvarande	är	bristfälliga.	Det	
går	att	 se	att	 respondenterna	har	en	gemensam	syn	på	kommunikation	av	policys	ut	 till	medarbetare.	
Dock	påverkar	företagens	storlek	vilken	typ	av	kommunikation	som	är	nödvändig.		
	
Samtliga	respondenter	uttryckte	att	personalpolicys	används	i	olika	utsträckning	hos	medarbetarna	och	
att	medvetenheten	om	innehållet	varierar.	Respondent	C	och	D	menar	att	om	medarbetare	inte	känner	
policys	och	 rutiner	är	det	ett	 tecken	på	att	de	behöver	kommunicera	ut	dem	bättre.	Bish	et	al.	 (2015)	
uttrycker	att	klarhet	gällande	policys	har	en	positiv	påverkan	och	att	bristande	medvetenhet	kan	påverka	
organisationens	resultat.	Företag	A	hanterar	det	som	Bish	et	al.	(2015)	uttrycker	genom	att	hålla	policys	
kortfattade	och	hellre	 fokusera	på	dialog.	Därmed	menar	 respondent	A	att	det	är	 större	chans	att	 fler	
medarbetare	är	medvetna	och	informerade.	Det	företag	B	gör	för	att	säkerställa	medvetenheten	är	att	
de	försöker	ha	få	riktlinjer.	I	företag	C	har	de	både	lokala	och	centrala	policys	vilket	respondent	C	menar	
förvirrar	medarbetarna	 och	menar	 att	 de	 behöver	 arbetas	 om.	 Företag	 D	 arbetar	med	 att	 säkerställa	
medvetenheten	hos	medarbetarna	genom	att	ha	ett	fåtal	policys	och	arbetar	 istället	med	olika	verktyg	
samt	ger	medarbetarna	 tillgång	 till	 en	medarbetarsupport.	Det	går	att	 se	att	det	är	 väsentligt	att	 vara	
uppmärksam	 på	 om	 informationen	 når	 ut	 till	 medarbetarna	 för	 att	 säkerställa	 deras	 medvetenhet.	
Policys	 utan	 medvetenhet	 hos	 medarbetarna	 är	 bara	 ett	 dokument	 och	 det	 är	 medvetenheten	 hos	
medarbetarna	som	realiserar	dokumentet.	Det	går	att	se	tendenser	hos	respondenterna	att	de	väjer	att	
formatera	 om	 information	 och	 formulera	 policys	 som	 är	 kortfattade	 och	 begripliga	 för	 att	 uppnå	
medvetenhet.		
	
Samtliga	 företag	 har	 någon	 form	 av	 personalhandbok	 vilket	 Chieh	 och	 Kleiner	 (2003)	 uttrycker	 som	
väsentligt	 för	 att	 säkerställa	 att	 medarbetarna	 har	 tillgång	 till	 information.	 Respondent	 B	 avvecklade	
personalhandboken	vid	påbörjad	anställning	på	 företag	B	även	 fast	 innehållet	 från	personalhandboken	
finns	 i	 deras	 ledningssystem.	 Det	 är	 något	 som	 går	 att	 se	 hos	 samtliga	 företag	 där	 innehållet	 från	 en	
traditionell	personalhandbok	i	form	av	ett	dokument	istället	finns	i	en	internportal	eller	i	en	annan	form	
HRM-system.	 Respondenterna	 är	medvetna	 om	att	 det	 är	 väsentligt	 att	 förse	medarbetarna	med	den	
informationen	som	går	att	hitta	 i	en	personalhandbok	och	att	ansvaret	att	 förmedla	det	 ligger	hos	HR-
avdelningen	 för	 att	 undvika	missförstånd	 vilket	 även	 är	 aspekter	 som	Rubenstein	 (2004)	 och	 Felsberg	
(2004)	betonar.	Företag	C	har	nyligen	påbörjat	arbetet	med	det	och	har	i	nuläget	ingen	fungerande	eller	
uppdaterad	personalhandbok	som	är	riktad	till	medarbetarna	utan	endast	till	cheferna.	Enligt	Smith	och	
Harris	 (2014)	 minimeras	 eventuella	 nackdelar	 med	 att	 ha	 en	 personalhandbok	 genom	 välarbetat	
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utformning.	 Respondent	 C	 uttryckte	 även	 att	 eftersom	 de	 inte	 har	 något	 system	 som	 påminner	 dem,	
som	de	hade	hos	företag	A,	B	och	D,	finns	en	risk	att	uppdatering	av	sådana	dokument	glöms	bort	på	HR-
avdelningen.	Enligt	Felsberg	(2004)	bör	personalhandboken	vara	genomtänkt	och	ses	över	regelbundet.	

5.2	Personalpolicys	och	rutiners	påverkan	på	motivation	och	engagemang	

Företag	 A	 arbetar	 i	 linje	med	Melián-González	 och	 Verano-Tacoronte	 (2006)	 engagemangsystem.	 Det	
eftersom	medarbetarna	i	företag	A	är	engagerade	i	både	organisationen	och	arbetet	vilket	enligt	Rogiest	
et	 al.	 (2015)	 och	 Cooke	 (2001)	 är	 en	 kritisk	 framgångsfaktor.	 Enligt	 respondent	 A	 är	 medarbetarna	
självgående.	Det	kan	dock	ha	ett	samband	med	att	de	brinner	för	sina	arbetsuppgifter	vilket	kan	skapa	
engagemang	utan	att	aktivt	arbeta	med	det.	De	arbetar	med	policys	för	att	få	medarbetarna	att	arbeta	
inom	ramverk	utan	att	 styra	 för	mycket.	Trots	att	 respondent	B	ser	policys	 som	något	hämmande	och	
begränsande	 har	 företag	 B	 ett	 behov	 av	 det	 på	 grund	 av	 säkerhetsskäl	 och	medarbetarnas	 behov	 av	
struktur.	Respondent	B	uttrycker	en	vilja	att	ha	mer	självreglerande	beteende	hos	medarbetarna.	Dock	
menar	 respondent	B	att	 vissa	blir	motiverade	av	det	och	enligt	Oswick	 (2015)	är	det	möjligt	att	 skapa	
engagemang	 genom	 bra	 policys,	 rutiner	 och	 delaktighet	 hos	 medarbetarna.	 För	 att	 möjliggöra	 ett	
fungerande	 arbete	 trots	 motstridigheterna	 som	 kan	 uppkomma	 mellan	 policys	 och	 rutiner	 samt	
motivation	och	engagemang	kan	policys	och	rutiner	ses	som	ett	ramverk	för	medarbetarna	att	förhålla	
sig	till.	Genom	ramverket	skapar	företagen	struktur	medan	mebarbetarna	har	fortsatt	självständighet.		
	
Det	går	att	se	tendenser	av	Melián-González	och	Verano-Tacoronte	(2006)	styrsystem	hos	företag	C	och	
D.	I	företag	D	kontrolleras	mesta	delen	av	arbetet	uppifrån	och	medarbetarna	behöver	anpassa	sig	och	
följa	uppsatta	direktiv.	Företag	C	har	haft	ett	bristande	ramverk	och	har	ställts	inför	att	medarbetare	inte	
följer	sådana	bestämmelser	som	finns.	De	har	därmed	behövt	övervaka	medarbetarna	för	att	säkerställa	
att	de	 inte	bortgår	från	det	önskade	beteendet	vilket	 inte	visar	tillit	till	medarbetarna	och	kan	ses	som	
något	styrande.	Enligt	Effron	et	al.	(2003)	har	medarbetare	ett	ökat	behov	av	individuell	flexibilitet	vilket	
går	 emot	 styrsystemet	 där	 medarbetarna	 inte	 tillåts	 vara	 självreglerande.	 Dock	 ser	 respondent	 C	
pekfingerregler	 som	 negativt	men	 nödvändigt.	 Det	 går	 att	 se	 en	 vilja	 hos	 företag	 C	 att	 arbeta	mer	 åt	
engagemangssystemet.	 De	 blir	 dock	 begränsade	 både	 av	 att	 det	 ställs	 krav	 på	 säkerhet	 och	 att	 vissa	
beslut	 tas	 av	 huvudkoncernen	 vilket	 är	 utmanade	 att	 motivera	 samt	 få	 medarbetarna	 att	 känna	
delaktighet	till.	Därför	behövs	även	engagemang	skapas	uppifrån	menar	respondent	D.	Respondent	D	ser	
inte	 att	 balansen	 mellan	 medarbetarnas	 självständighet	 samt	 policys	 och	 regler	 är	 ett	 problem	 utan	
medarbetarna	 behöver	 veta	 vad	 som	 gäller	 och	 sedan	 leverera	 utifrån	 det.	 Formaliseringsklimatets	
negativa	påverkan	på	medabetares	engagemang	kunde	inte	stödjas	enligt	Rogiest	et	al.	(2015).	Det	går	
därmed	att	anta	att	policys	och	 rutiner	 inte	har	en	direkt	negativ	påverkan	på	engagemang.	Det	är	en	
utmärkande	skillnad	på	företag	D	och	C	syn	på	medarbetarna	jämfört	med	resterande	företag	vilka	kan	
bero	 på	 företagens	 storlek.	Det	 går	 därmed	 att	 se	 ett	 större	 behov	 av	 styrning	 i	 stora	 företag	 som	är	
globala	där	det	 inte	går	att	anpassa	på	 individnivå	och	 individen	behöver	 ta	 större	ansvar	 för	 sin	egen	
trivsel.	 Trivs	 inte	 individen	 i	 företagets	 kultur	 eller	med	uppsatta	 personalpolicys	 och	 rutiner	 påverkar	
inte	det	organisationen	som	helhet	eftersom	medarbetarna	blir	mer	utbytbara	än	 i	mindre	företag	där	
individen	fortfarande	har	ett	stort	inflytande.		
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5.2.1	Balansen	mellan	självständighet	och	behovet	av	policys	och	rutiner	

Det	 framkommer	att	det	 finns	en	 viss	motstridighet	mellan	medarbetarnas	 självständighet	och	policys	
och	rutiner.	Kruyen	et	al.	(2015)	menar	att	medarbetares	självständighet	kan	ha	en	positiv	påverkan	på	
organisationen	och	vid	införande	av	nya	policys	behöver	medarbetarna	känna	en	fortsatt	självständighet.	
Det	 finnas	 en	 viss	 problematik	 kring	 det	 eftersom	 självständighet	 kan	 ha	 en	 positiv	 påverkan	 på	
organisationen	medan	det	 går	 att	 se	 tendenser	 till	 att	 policys	 och	 rutiner	 har	 en	 negativ	 påverkan	 på	
självständighet	samtidigt	 som	det	behövs	 i	organisationen	 för	att	upprätthålla	 struktur.	Det	är	därmed	
väsentligt	 enligt	 Kruyen	 et	 al.	 (2015)	 med	 HR-rutiner	 som	 främjar	 medarbetarnas	 självständighet.	
Företagen	 förhåller	sig	 till	policys	och	rutiners	påverkan	på	självständighet	på	olika	sätt.	Respondent	A	
och	B	uttrycker	att	policys	och	rutiner	kan	påverka	medarbetarnas	självständighet	och	att	det	är	något	
som	de	försöker	förhålla	sig	till.	Respondent	B	anser	att	det	läggs	för	mycket	tid	på	arbetet	med	riktlinjer	
vilket	bidrar	 till	att	organisationen	blir	mindre	flexibel	och	menar	att	det	är	riskfyllt	när	organisationen	
efterfrågar	mer	struktur	i	varje	fråga.	Företag	D	arbetar	inte	på	samma	sätt	på	grund	av	deras	storlek	och	
därför	kan	inte	medarbetarna	vara	lika	självständiga	utan	behöver	följa	uppsatta	riktlinjer.	Respondent	C	
ser	 ingen	koppling	mellan	deras	policys	och	medarbetarnas	självständighet	utan	menar	att	de	blir	mer	
påverkade	av	arbetsbeskrivningar	och	chefer.	Det	går	även	att	se	i	företag	C	att	en	brist	på	policys	inte	
leder	 till	 att	 medarbetare	 är	 självständiga	 eftersom	 medarbetarna	 uttryckte	 en	 avsaknad	 av	
personalpolicys.	 Dock	 menar	 Kruyen	 et	 al.	 (2015)	 att	 upplevd	 självständighet	 kan	 minska	 risken	 att	
medarbetare	motsätter	 sig	 införda	 policys.	 Det	 går	 även	 att	 anta	 att	 eftersom	 företag	 B,	 C	 och	D	 har	
farliga	arbetsmiljöer	behöver	de	fokusera	på	säkerhet	och	kan	därför	inte	tänka	lika	fritt	kring	policys	och	
rutiner	som	företag	A.		
	
Trots	att	policys	kan	vara	begränsande	är	det	tydligt	att	någon	form	av	policys	och	rutiner	är	nödvändigt	i	
en	 organisation	 eftersom	 det	 skapar	 en	 samsyn	 i	 organisationen.	 Samtliga	 respondenter	 uttryckte	 att	
cheferna	har	ett	behov	av	stöd	i	form	av	personalpolicys	och	rutiner	i	personalledning.	Bish	et	al.	(2015)	
uttrycker	dock	att	även	ledarskapet	är	väsentligt	och	att	det	inte	går	att	endast	införa	policys	som	stöd.	I	
enlighet	med	det	arbetar	företag	A	aktivt	bort	från	behovet	och	anser	att	det	är	mer	fungerande	med	en	
dialog	och	ett	aktivt	ledarskap.	Företag	A	och	C	har	tidigare	tillsatt	chefer	baserat	på	vem	som	var	mest	
sakkunnig	 på	 enheten	 vilket	 bidrog	 till	 att	 cheferna	 inte	 alltid	 hade	 ledarskapsegenskaper.	 Båda	
företagen	har	arbetat	bort	 från	det	och	 försöker	 i	nuläget	ha	mer	coachande	chefer	 som	arbetar	med	
motivation	 och	 engagemang	 vilket	 enligt	 Armstrong	 och	 Taylor	 (2014)	 bidrar	 till	 att	 medarbetares	
beteende	och	prestation	påverkas	positivt.	Det	går	därför	att	se	en	antydan	till	att	det	finns	en	koppling	
mellan	 coachande	 chefer	 och	motiverade	 och	 engagerade	medarbetare.	 Respondent	 C	 tog	 även	 upp	
aspekten	av	medarbetares	uttryckta	behov	av	mer	policys	och	rutiner.	Det	visar	att	cheferna	uppskattar	
policys	och	rutiner	och	även	att	avsaknaden	av	policys	och	rutiner	inte	är	önskat	av	medarbetare.	För	att	
motarbeta	den	begränsande	karaktären	policys	och	rutiner	kan	ha	försöker	 företag	B,	C	och	D	förklara	
det	bakomliggande	syftet	till	att	de	behöver	policys	och	rutiner	för	medarbetarna,	vilket	enligt	Bish	et	al.	
(2015)	gör	policys	effektiva.	

5.3	Företagens	arbete	med	organisationskultur	och	värderingar	genom	
personalpolicys	och	rutiner	

Den	organisatoriska	kulturen	är	enligt	Anitha	och	Begum	(2016)	det	som	påverkar	hur	människor	beter	
sig	 i	 organisationen	 samt	 hur	 de	 värderar	 olika	 beteenden.	 Enligt	 Christensen	 Hughes	 (2002)	 skapas	
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samhörighet	 genom	 effektiva	 policys	 vilket	 företag	 A	 använder	 sig	 av	 för	 att	 undvika	 olika	
organisationskulturer	 i	 företaget.	 Företag	 B´s	 kultur	 skilde	 sig	 mellan	 avdelningar	 beroende	 på	
arbetsuppgifter.	Respondent	B	tror	att	det	kan	bero	på	att	vissa	avdelningar	har	mer	styrning	i	form	av	
exempelvis	lag-	och	säkerhetskrav.	Företag	C	arbetar	inte	med	att	bevara	kulturen	genom	någon	policy	
eller	regelverk	och	eftersom	de	är	en	del	av	en	större	organisation	kan	de	ha	utvecklat	det	som	Anitha	
och	 Begum	 (2016)	 kallar	 för	 subkultur.	 Värderingarna	 som	 företag	 C´s	 koncernledning	 utvecklat	
implementerades	inte	vilket	går	emot	det	Buchko	(2007)	menar	om	att	värderingar	skapar	en	gemensam	
grund	och	samhörighet	samt	bidrar	med	bättre	förutsättningar.	Deras	nuvarande	kultur	med	informella	
regler	och	normer	fungerar	i	nuläget	och	bidrar	till	en	god	kultur	och	låg	personalomsättning.	Dock	har	
de	 inte	 kontroll	 över	 kulturen	och	 respondent	 C	 belyser	 att	 även	oönskade	normer	 kan	 föras	 över	 till	
nyanställda	vilket	enligt	Lindmark	och	Önnevik	(2014)	kan	uppkomma	utan	struktur	och	vara	tillräckligt	
intensiva	för	att	motgå	ledningen.	Företag	D	är	också	en	del	av	en	större	organisation,	dock	arbetar	de	
med	gemensamma	värderingar	 i	samtliga	avdelningar	och	 länder.	Därmed	undviker	de	förmodligen	att	
avdelningar	utvecklar	subkulturer.	Respondent	D	uttrycker	att	det	inte	finns	några	undantag	i	det	arbetet	
utan	det	som	utvecklats	ska	arbetas	med	gemensamt	och	följas	genomgående.	Det	går	att	se	tendenser	
till	 en	 koppling	 mellan	 företagens	 arbete	 med	 policys	 och	 rutiner	 med	 om	 de	 har	 en	 övergripande	
gemensam	kultur	 i	organisationen.	Företagen	som	 inte	arbetade	aktivt	med	kulturen	 i	 sina	policys	och	
rutiner	hade	tendenser	att	utveckla	olika	kulturer	i	organisationen.		
	
Samtliga	 respondenter	 uttrycker	 att	 tydliga	 policys	 skapar	 konsekvens	 och	 förståelse	 vilket	 Armstrong	
och	 Taylor	 (2014)	 betonar.	 Armstrong	 och	 Taylor	 uttrycker	 även	 att	 policys	 ska	 hanteras	 i	 linje	 med	
värderingar	och	principer.	Enligt	Lindmark	och	Önnevik	(2014)	ska	grundläggande	värderingar	genomsyra	
organisationen	 och	 spridas	 genom	 policys	 vilket	 även	 respondent	 D	 uttrycker	 som	 väsentligt.	 Även	
företag	 A	 arbetar	 aktivt	 med	 att	 involvera	 värderingar	 i	 flertalet	 delar	 av	 organisationen	 och	 i	 deras	
policys.	Respondent	B	och	C	uttryckte	att	de	skiljde	på	arbetet	med	policys	och	värderingar	och	såg	en	
gemensam	utmaning	i	att	förankra	policys	och	rutiner	samt	säkerställa	att	de	efterföljs.	De	båda	såg	även	
tendenser	till	att	regelbrytningar	förbisågs	och	fick	inte	alltid	konsekvenser.	Dock	uttrycker	respondent	B	
att	medarbetare	gärna	får	utmana	riktlinjerna	så	länge	ingen	regel	bryts.	Företag	A	och	D	arbetade	med	
sina	värderingar	mer	aktivt	i	flertalet	delar	av	organisationen	och	i	deras	policys	vilket	kan	ha	bidragit	till	
att	de	inte	stöter	på	samma	utmaningar	med	att	förankra	policys	och	rutiner.	Det	kan	även	ha	bidragit	till	
att	 företagen	 inte	 har	 problem	med	oönskade	 normer.	När	 arbetet	med	 värderingar	 genomsyrar	 hela	
organisationen	kan	det	ha	positiva	effekter	på	policys	och	rutiners	efterlevnad.	Enligt	Coelho	et	al.	(2015)	
går	 det	 att	 använda	 HRM-system	 för	 att	 säkerställa	 förmedling	 av	 värderingar	 till	 medarbetare	 och	
förtydliga	 acceptabelt	 beteende	 i	 organisationen.	 Det	 går	 se	 att	 både	 policys	 och	 rutiner	 samt	
organisationskultur	 och	 värderingar	 är	 beroende	 av	 varandra.	 Policys	 och	 rutiner	 förmedlar	 önskad	
organisationskultur	 och	 värderingar	 medan	 organisationskultur	 och	 värderingar	 avgör	 om	 policys	 och	
rutiner	efterlevs.		
	
Vid	en	eventuell	personalomsättning	var	det	av	olika	anledningar	inget	av	företagen	som	arbetade	aktivt	
med	att	bevara	kunskapen	i	 företaget.	Dock	såg	samtliga	respondenter	samsyn	som	väsentligt	vilket	är	
något	O´Keeffe	(2002)	anser	som	nödvändigt	i	det	organisatoriska	lärandet	men	även	en	del	av	kulturen.	
Enligt	 respondent	D	är	kultur	och	kunskap	väl	 inarbetat	på	grund	av	 företagets	ålder	och	storlek	vilket	
enligt	O´Keeffe	(2002)	kan	vara	ett	sätt	att	behålla	beteenden	inom	en	organisation.	Företag	D	försöker	
även	 bevara	 kulturen	 via	 policys,	 dock	 menar	 respondent	 D	 att	 policys	 bara	 är	 ett	 dokument	 som	
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behöver	brytas	ned	och	arbetas	med.		Respondent	A	och	C	uttrycker	en	oro	för	kunskapsbevaring	vid	en	
eventuell	personalomsättning	då	de	båda	haft	en	låg	personalomsättning	och	inte	behövt	förhålla	sig	till	
det	tidigare.	Företag	A	använder	sig	i	nuläget	av	kunskapsspridare	men	ansåg	inte	det	som	tillräckligt	då	
vissa	 lärdomar	 är	 tidskrävande	 att	 föra	 vidare.	 Respondent	 C	 uttryckte	 även	 samma	 oro	 angående	
kulturbevaringen	 vilket	 var	 något	 som	 företag	 A	 redan	 arbetade	 med.	 Enligt	 Lindemark	 och	 Önnevik	
(2014)	 är	 organisationens	 grundläggande	 uppgift	 att	 lagra	 och	 utveckla	 information,	 kunskap	 och	
erfarenhet	 som	 finns	 tillgänglig	 i	 organisationen	 vilket	 företagen	 bör	 arbeta	 mer	 aktivt	 med	 för	 att	
minska	 risken	 att	 kunskapen	 försvinner	 vid	 en	 framtida	 personalomsättning.	 Armstrong	 och	 Taylor	
(2014)	samt	O’Keeffe	(2002)	tar	upp	att	lärandet	i	en	organisation	kan	ske	genom	exempelvis	policys	och	
rutiner.	Företagen	bör	därmed	inte	ta	personalens	kunskap	för	givet	utan	behöver	ha	policys	och	rutiner	
som	bevarar	kunskap	i	organisationen	för	fortsatt	existens	i	organisatoriskt	eller	ekonomiskt	utmanande	
tider.		
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6.	Slutsats	
Det	framkommer	tydligt	att	ledningens	stöd	i	HRM-arbetet	är	avgörande	för	att	kunna	driva	HR-frågor	på	
ett	framgångsrikt	sätt	samt	att	de	ser	värdet	av	att	HR-representanter	sitter	med	i	ledningen.	Det	är	även	
väsentligt	att	personalpolicys	och	rutiner	går	 i	 linje	med	organisationens	strategier.	HR-avdelningar	ser	
tendenser	att	chefer	efterfrågar	personalpolicys	och	rutiner	eftersom	det	gör	att	de	har	något	att	stödja	
sig	på	 i	personalledning.	Det	går	att	se	att	det	finns	ett	behov	av	en		balans	där	cheferna	får	stöd	 i	sitt	
arbete	samtidigt	som	de	behöver	vara	aktiva	i	sitt	 ledarskap.	Det	går	även	att	se	en	antydan	till	att	det	
finns	 en	 koppling	 mellan	 coachande	 chefer	 och	 motiverade	 och	 engagerade	 medarbetare.	 HR-
avdelningen	är	beroende	av	cheferna	för	att	kommunicera	ut	arbetet	med	personalpolicys	och	rutiner	i	
organisationen.	Det	går	att	skapa	motivation	och	engagemang	med	policys	och	rutiner	dock	kräver	det	
fungerande	utformning	och	kommunicering.	Företagets	storlek	kan	påverka	vilken	typ	av	kommunikation	
som	är	nödvändig	för	att	nå	ut	med	budskapet.			
	
Det	 finns	 ett	 behov	 av	 en	 kontinuerlig	 utveckling	 och	 uppdatering	 av	 informerande	 dokument	 i	
organisationer	 i	 form	 av	 personalpolicys,	 rutiner	 och	 personalhandböcker.	 Det	 är	 därigenom	 som	
medarbetare	 och	 chefer	 får	 tillgång	 till	 nödvändig	 information	 samt	 minskar	 belastningen	 på	 HR-
avdelningen.	För	att	säkerställa	att	sådana	dokument	uppdateras	och	utvecklas	är	det	fördelaktigt	med	
ett	 påminnelsesystem.	 Det	 finns	 en	 varierande	 medvetenhet	 och	 användning	 av	 personalpolicys	 och	
personalhandböcker	hos	medarbetare.	Det	är	dock	nödvändigt	att	det	aktivt	arbetas	med	genomgående	
i	organisationen	för	att	säkerställa	att	budskapet	når	fram	och	att	avvikelser	uppmärksammas.		
	
För	att	undvika	att	kunskap	försvinner	från	organisationen	vid	en	eventuell	personalomsättning	kan	ett	
aktivt	 arbete	med	policys	och	 rutiner	 vara	en	del	 av	 kunskapsbevaringen.	Organisationens	 värderingar	
bör	 genomsyra	 hela	 organisationen	 och	 spridas	 genom	 policys.	 Det	 är	 tydligt	 att	 om	 värderingar	 inte	
genomsyras	 i	organisationen	kan	det	påverka	 förankringen	av	personalpolicys	och	 rutiner.	Det	är	även	
väsentligt	att	 regelbrytningar	 inte	 förbises	eftersom	det	skapar	oönskade	normer	 i	organisationen	som	
kan	 föras	vidare.	För	att	 säkerställa	en	gemensam	kultur	genomgående	 i	organisationen	bör	 företagen	
användas	sig	av	policys	och	rutiner.	
	
Trots	att	det	finns	en	viss	motstridighet	framkommer	det	att	det	finns	ett	behov	av	personalpolicys	och	
rutiner	 trots	 att	 de	 kan	 vara	 begränsande	och	hämmande	 i	 viss	mån	 samt	ha	 en	negativ	 påverkan	på	
medarbetares	självständighet.	Det	kan	också	vara	utmanande	att	skapa	motivation	och	engagemang	till	
policys	 och	 rutiner	 som	 införs	 på	 grund	 av	 säkerhet	 och	 lagar.	 Det	 framkommer	 att	 desto	 större	
företaget	är	desto	mer	väsentligt	är	det	att	samtliga	medarbetare	följer	uppsatta	ramverk	och	det	finns	
inte	möjlighet	 för	 organisationen	att	 fokusera	på	medarbetarna	på	 individnivå.	Därmed	är	 det	mindre	
väsentligt	 i	 ett	 stort	 företag	 om	 medarbetarna	 har	 en	 upplevd	 självständighet	 i	 organisationen.	 Det	
framkommer	dock	att	självständighet	är	en	väsentlig	aspekt	 i	 införandet	av	personalpolicys	och	rutiner	
då	 det	 underlättar	 införandet.	 Dock	 får	 införda	 policys	 och	 rutiner	 inte	 påverka	 medarbetarnas	
självständighet	negativt.	Det	är	inte	heller	fördelaktigt	att	avstå	personalpolicys	och	rutiner	även	fast	de	
kan	vara	begränsande.	Det	eftersom	en	avsaknad	av	policys	inte	gör	medarbetare	mer	självständiga	utan	
är	 nödvändiga	 för	 att	 medarbetarna	 ska	 ha	 ett	 ramverk	 att	 förhålla	 sig	 till	 och	 eftersom	 det	 skapar	
struktur.	 För	 att	motverka	medarbetares	 känsla	 av	 begränsning	 via	 personalpolicys	 och	 rutiner	 är	 det	
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väsentligt	 att	 syftet	 bakom	 införandet	 förmedlas.	 Balansen	 mellan	 policys	 som	 ett	 begränsande	 och	
hämmande	dokument	och	organisationens	behov	av	ett	sådant	ramverk	är	utmanande	att	upprätthålla.		

7.	Diskussion	
I	 nuläget	möts	organisationers	medarbetare	 av	överväldigande	mängder	 information	både	 internt	 och	
externt	vilket	innebär	att	företag	behöver	förhålla	sig	till	hur	deras	information	når	ut	till	medarbetarna.	
Det	går	att	se	 tendenser	 till	att	en	av	de	mest	väsentliga	delarna	av	HRM-arbetet	är	att	välja	ut	vilken	
information	som	ska	förmedlas	till	medarbetare	och	på	vilket	sätt	den	ska	förmedlas.	Medarbetare	ska	
inte	mötas	av	ett	överväldigande	 informationsflöde	eftersom	det	gör	det	utmanande	att	 ta	 till	 sig	och	
hitta	 den	 information	 de	 söker.	 Desto	 större	 organisationen	 är	 desto	 mer	 överväldigande	 är	
informationsflödet	vilket	gör	det	mer	utmanade	att	hantera.		
	
Undersökningen	visar	att	det	finns	ett	behov	av	personalpolicys	och	rutiner	och	att	de	behöver	arbetas	
med	aktivt	i	organisationen.	Trots	att	företagen	i	den	här	studien	såg	ett	behov	av	att	arbeta	aktivt	med	
det	går	det	att	se	tendenser	i	samhället	att	policys	och	rutiner	ses	som	ett	inaktivt	dokument.	Det	går	att	
ifrågasätta	varför	personalpolicys	och	rutiner	inte	prioriteras	samt	är	ett	dokument	som	inte	uppdateras	
eller	 används	 i	 stor	 utsträckning	 eftersom	det	 är	 fördelaktigt	 för	 organisationer	 om	 sådana	 dokument	
används	 aktivt.	 Förmodligen	 kan	 det	 vara	 för	 att	 sådana	 dokument	 bortprioriteras	 eller	 glöms	 bort	 i	
organisationen	 eftersom	 det	 finns	 andra	 organisatoriska	 aspekter	 som	 anses	 vara	 mer	 prioriterade.	
Organisationer	gynnas	inte	av	att	skjuta	upp	arbetet	med	personalpolicys	och	rutiner	då	det	underlättar	
organisationens	arbete	eftersom	medarbetarna	har	ett	ramverk	att	förhålla	sig	till.	De	missgynnas	även	
av	att	inte	arbeta	med	policys	och	rutiner	då	oönskade	normer	kan	träda	in	i	istället	vilket	kan	vara	svårt	
att	arbeta	bort.	Därmed	går	det	att	ytterligare	ifrågasätta	varför	policys	och	rutiner	inte	är	ett	mer	aktivt	
använd	dokument.	

8.	Kunskapsbidrag	
Kunskapsbidraget	 som	 den	 här	 studien	 tillför	 är	 att	 resonemanget	 som	 förs	 mellan	 olika	 teman	 kan	
berika	 andra	 företags	 förståelse	 inför	 en	 omarbetning,	 uppdatering	 eller	 införande	 av	 personalpolicys	
och	rutiner.	Därmed	skapas	möjlighet	för	företag	att	genom	resonemanget	kunna	förhålla	sig	till	de	olika	
teman	och	deras	motstridigheter	som	redogörs	i	undersökningen.	På	det	sättet	kan	företag	få	en	insikt	
och	 själva	 resonera	 kring	 hur	 de	 kan	 upprätthålla	 balansen	 mellan	 behovet	 av	 ett	 ramverk	 och	
medarbetarnas	självständighet.	Studien	kan	även	ge	kunskap	om	hur	de	olika	teman	påverkar	varandra	
och	hur	företaget	väljer	att	förhålla	sig	till	olika	inriktningar	har	en	påverkan.		
	
Företagen	 som	 deltagit	 i	 studien	 kan	 även	 få	 lärdomar	 och	 ny	 insikter	 av	 att	 se	 sitt	 arbete	 med	
personalpolicys	och	rutiner	i	förhållande	till	andra	företags	arbete.	Företagen	får	även	möjligheten	att	få	
insikt	i	sitt	eget	arbete	med	personalpolicys	och	rutiner	ifrån	ett	utomstående	och	oberoende	perspektiv.	
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9.	Förslag	till	vidare	forskning		
Utifrån	det	som	framkommit	 i	den	här	studien	går	det	att	se	ett	behov	av	en	studie	ur	medarbetarens	
synvinkel.	 Det	 som	 framkommer	 i	 den	 här	 studien	 speglar	 inte	 hur	 policy	 och	 rutiner	 tas	 emot	 av	
medarbetare	 eller	 vilken	 påverkan	 de	 anser	 det	 har	 med	 personalpolicys	 och	 rutiner.	 Ett	 annat	
perspektiv	som	är	intressant	att	studera	vidare	är	chefernas	perspektiv	då	det	framkom	att	cheferna	har	
en	betydande	roll	i	HR-avdelningens	arbete	med	personalpolicys	och	rutiner.		
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beteende	i	förhållande	till	policys	och	rutiner?	
(Ex	att	medarbetare	inte	följer	policys	och	
rutiner)		

- Hur	gjorde	ni	då?	
- (Om	nej)	Om	det	skulle	hända,	vad	

skulle	ni	göra	då?		
	
Hur	arbetar	ni	med	att	ert	HR-arbete	ska	bidra	
till	organisationens	utveckling?	
	
Hur	säkerställer	ni	att	företagets	kunskap	
stannar	i	organisationen	trots	
personalomsättning?	
	

Bryman	&	Bell	(2013)	 Uppsamlingsfråga	 Vad	är	positivt	och	vad	är	utmanande	med	att	
ha	personalpolicys	och	rutiner?			
	
Tycker	du	att	ni	använder	er	av	och	aktivt	
arbetar	med	era	personalpolicys	och	rutiner	i	
den	mån	ni	önskar?		
	

	
	
	
	
	
	
	
	 	



  

Bilaga	2	-	Intervjuguide		
	
Inledande	frågor	
	

● Vill	du	berätta	lite	kort	om	din	roll	i	företaget?		
	

● Hur	är	er	HR-avdelning	uppbyggd?	
	
HRM/personalpolicys	och	rutiner	
	

● Har	ni	genomgått	någon	större	förändringar	de	senaste	åren?		
- Har	du	märkt	om	de	påverkat	din	avdelning?	

	
● Kan	du	berätta	vilka	typer	av	personalpolicys	och	HR-rutiner	ni	har	i	dagsläget?		

	
● Vad	är	utmanande	i	utformandet	och	användningen	av	personalpolicys	och	rutiner?	

	
● Hur	kommunicerar	ni	ut	förändringar	i	både	organisationen	och	policys	till	medarbetarna?	

- Hur	ofta	uppdaterar	ni	era	personalpolicys	och	rutiner?	
- Hur	inför	ni	nya	policys	i	organisationen?	

	
● Hur	arbetar	ni	med	er	personalhandbok?	

- Hur	är	den	uppbyggd?		
- Hur	upplever	du	att	den	används	i	organisationen?	

	
● Hur	arbetar	ni	på	HR-avdelningen	tillsammans	med	ledning	och	chefer	för	att	uppnå	

organisationens	mål	när	det	gäller	personalfrågor?	
- Arbetar	ni	med	ledning	och	chefer	för	att	säkerställa	användningen	av	personalpolicys	

och	rutiner?		
	

● Vad	är	anledningen	till	att	ni	har	personalpolicys?	(baktanke)	
	

● Vad	är	det	ni	vill	uppnå	med	era	personalpolicys?	(Kortsiktigt/Långsiktigt)	
	

● Hur	påverkar	organisationens	strategier	utvecklingen	av	personalpolicys?		
	
Motivation	och	engagemang	
	

● Har	du	märkt	av	att	ert	arbete	med	personalpolicys	har	påverkar	organisationens	
prestationsförmåga?		

	
● Hur	förhåller	ni	er	till	motivation	och	engagemang	i	förhållande	till	hur	ni	utformar	era	rutiner	

och	policys?	



  

	
● Har	du	märkt	av	någon	påverkan	på	medarbetarnas	motivation	och	engagemang	när	ni	har	infört	

en	ny	eller	uppdaterad	policy?	(negativ/positivt)	
	

● Upplever	du	att	era	personalpolicys	och	rutiner	påverkar	medarbetarnas	självständighet?	
(styrande)	

	
● Hur	gör	ni	för	att	upprätthålla	balansen	mellan	medarbetarnas	självständighet	och	behov	av	

riktlinjer	och	regler?		
	
Organisationskultur	och	värderingar	
	

● 	Hur	tycker	du	att	medarbetare	förhåller	sig	till	personalpolicys	och	rutiner	i	det	dagliga	arbetet?		
- Upplever	du	att	de	arbetar	efter	de	utformade	rutinerna	eller	utvecklar	de	egna?	
- Om	de	utvecklar	egna,	hur	förhåller	ni	er	till	det?	

	
● Hur	arbetar	ni	med	era	personalpolicys	och	rutiner	för	att	upprätthålla	företagets	kultur	trots	

eventuell	personalomsättning	och	förändring	i	organisationen?	
	

● Har	ni	någon	gång	behövt	aktivt	arbeta	bort	en	negativ	norm	som	påverkade	medarbetarnas	
beteende	i	förhållande	till	policys	och	rutiner?	(Ex	att	medarbetare	inte	följer	policys	och	rutiner)		

- Hur	gjorde	ni	då?	
- (Om	nej)	Om	det	skulle	hända,	vad	skulle	ni	göra	då?		

	
● Hur	arbetar	ni	med	att	ert	HR-arbete	ska	bidra	till	organisationens	utveckling?	

	
● Hur	säkerställer	ni	att	företagets	kunskap	stannar	i	organisationen	trots	personalomsättning?	

	
Uppsamlingsfrågor	
	

● 	Vad	är	positivt	och	vad	är	utmanande	med	att	ha	personalpolicys	och	rutiner?			
	

● Tycker	du	att	ni	använder	er	av	och	aktivt	arbetar	med	era	personalpolicys	och	rutiner	i	den	mån	
ni	önskar?		

	
	
	
	
	
	
	
	 	 		 		 		 	 	
	 	


