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Sammanfattning: 

 

Titel: Personalpolicy - En kreativ process! 

Författare: Elin Karlsson och Hanna Ottosson 

Handledare: Karl W Sandberg 

Program: Högskolan Dalarna, Personal- och arbetsliv, VT17 

Ämne: Kandidatuppsats inom området personal- och arbetsliv, 15 hp 

Nyckelord: HRM, personalpolicy, personalhandbok, organisationskultur, 

ledarskap, organisationsförändring 

Syfte: Syftet med detta arbete är att undersöka vilken påverkansfaktor 

personalpolicy och personalhandböcker har i ett medelstort företag i Sverige. Det är 

även av intresse att se hur dessa dokument är utformade och hur de implementeras i 

verksamheten.  

Metod: Forskningsansatsen är en kvalitativ metodtriangulering. En fallstudie med 

semistrukturerade intervjuer samt en dokumentstudie av policydokument och 

personalhandböcker från organisationen i fråga. Ett abduktivt synsätt har tillämpas 

i och med att vi har dragit slutsatser från vårt resultat för att applicera på koncernen, 

men även utgått från teori ur litteraturen för att kunna tillämpa dessa på 

studieobjektet. Ett hermeneutiskt perspektiv har tillämpats under den genomförda 

dokumentanalysen, för att se materialet både i delar och som en helhet.  

Empiri: Datainsamlingen har genomförts med hjälp av fem intervjuer där 

respondenterna representerade fem separata verksamheter inom koncernen. 

Respondenterna har olika roller inom organisationen men samtliga innehar en 

ledarposition med ett personalansvar.  

Slutsats: Enbart ett välarbetat dokument bidrar inte med effektivitet utan faktorer 

som ledarskap och organisationskultur behöver även ingå i ekvationen för att 

policyn ska bidra med värde till organisationen.   



 

Summery: 

 

Title: Personal Policy - A Creative Process! 

Author: Elin Karlsson and Hanna Ottosson 

Tutor: Karl W Sandberg 

Program: Högskolan Dalarna, Personnel and working life, VT17 

Subject: Bachelor thesis in Personnel and working life, 15 credits 

Keywords: Human resource management, personnel policy, personnel manual, 

organizational culture, leadership, organizational change 

Purpose: The purpose of this study is to explore the impact of the documents on 

personnel policy and personnel manuals in a medium-sized company in Sweden. It 

is also of interest to see how these documents are designed and how they are 

implemented in the organization. 

Method: The research approach is a qualitative method triangulation. A case study 

with semistructured interviews and a text study of policy documents and personnel 

manuals from the organization in question. An abductive approach has been applied 

as we have drawn conclusions from our results to apply to the group, but also based 

on literature theory in order to apply these to the study object. A hermeneutic 

perspective has been applied during the completed text analysis, to see the material 

both in parts and as a whole. 

Empirics: The data collection was carried out by means of five interviews, in which 

respondents represented five separate operations within the concern. Respondents 

have different roles within the organization, and all of them have a personnel 

responsibility. 

Conclusion: Only a well-worked document does not contribute to efficiency. 

Factors such as leadership and organizational culture also need to be included in the 

equation for the policy to contribute value to the organization. 
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1. Inledning 

I det inledande kapitlet kommer en bakgrund av det aktuella studieområdet att presenteras. 

Därefter presenteras vår förförståelse och avslutningsvis kopplas inledningen samman med 

uppsatsens syfte för att slutligen mynna ut i de frågeställningar som kommer utgöra 

utgångspunkten i arbetet. 

 

Är du som medarbetare själv medveten om vad som står i företagets policydokument? Kan ett 

dokument såsom policydokument verkligen bidra till positiva effekter inom en organisation 

eller ett policydokument som tas fram för att senare falla in i glömska? Vår uppfattning är att 

det generellt finns oklarheter kring användningen av personalpolicys (se bilaga III) och vad den 

skulle kunna utmynna i. En organisation som upplever problematik kring personalpolicyns 

utformning och tillämpning är företaget som är uppdragsgivare till denna studie. 

Organisationen har nyligen genomgått en större organisationsförändring (se bilaga III) där ett 

flertal verksamheter har gått samman för att bilda en gemensam koncern (Personlig 

kommunikation, 3 maj 2017).  

 

Den uppfattade problematiken inom organisationen att koncernens geografiska utsträckning 

och tidigare enbart fokusering på ekonomisk vinst, har påverkat organisationens mjuka värden 

negativt (Personlig kommunikation, 16 januari 2017). Koncernens användning av 

policydokument skiljer sig stort mellan de olika verksamheterna, vilket även har setts som en 

bidragande orsak till den upplevda splittringen inom koncernen. Det är bara ett fåtal av 

verksamheterna som har ett utarbetad personalhandbok och det lyder osäkerhet kring hur dessa 

ska integreras i det dagliga arbetet. På grund av organisationens problematik med den 

bristfälliga hanteringen av de mjuka värdena, efterfrågade koncernen att vi skulle undersöka 

koncernens personalpolicydokument djupare. Vårt intresse är att studera huruvida 

organisationen kan arbeta för att minska den upplevda splittringen mellan verksamheterna och 

åskådliggöra vilken roll policydokumenten kan få i framtiden inom koncernen.  

 

Johansson (2002) menar att policydokument kan fungera som ett effektivt verktyg i de fall de 

är framtagna för att möta just den unika organisationens behov. I en omvärld som ständigt 

förändras av att ny teknik skapas och trender skiftas, kan det vara problematiskt för en 

organisationer att bibehålla sitt fokus. Fenomenet institutionalisering syftar till att förklara att 

organisationer formas av kontexten och att organisationer på marknaden influeras av varandra. 
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I vissa fall kan det innebära att till exempel policydokument utformas enbart för att erhålla 

högre legitimitet eftersom organisationen då i högre grad uppfattas som trovärdig och seriös av 

externa aktörer. Att gå i den fällan kan innebära att organisationen riskerar att mjuka värden 

faller i glömska och dokumentet enbart fungerar som en så kallad hyllvärmare (ibid.). Den 

fortsätta frågan bör då ställas; hur bör policydokument utformas för att de ska kunna bidra med 

positiv effekt inom organisationen? Vilka ämnesområden ska beröras och vem eller vilka 

grupper i koncernen ska dokumentet rikta sig till? 

 

1.1 Förförståelse 

Teorierna som utgjort grunden i vår studie kan sägas vara en del av vår förförståelse som 

förvärvats under de tre åren vi studerat inom området personal och arbetsliv. Det har under 

studietiden framgått att arbetet inom personalområdet innebär att tjänstgöra både som 

representant för arbetsgivaren men att även tillvarata och främja medarbetarnas behov. På grund 

av detta anser vi att vi har större möjlighet att se frågeställningar och problematik ur flera 

synvinklar, både ur medarbetarens perspektiv men även för organisationen i stort. Detta kan 

vara berikande för studien men även för vår egen del då det bidrar med ett ökat intresse för 

ämnet.  

 

1.2 Syfte och Frågeställning 

Syftet är att undersöka vilka påverkansfaktorer personalpolicy och personalhandböcker har på 

arbetstagarna inom ett medelstort företag som verkar inom service och turismbranschen. Vidare 

är det av intresse att se hur dessa dokument är utformade och hur de implementeras i 

verksamheterna. Därav leder detta vidare till frågeställningarna nedan, med hjälp av dessa ska 

syftet besvaras. 

  

● Finns det ett uppfattat behov av en personalpolicy? 

● Hur används personalhandböckerna idag av medarbetare med personalansvar och 

vilka effekter genererar den? 

● Hur ska medarbetare med personalansvar tillämpa personalhandböckerna i sitt arbete 

för att nå önskad effekt? 
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1.3 Verksamhets- och respondent beskrivning 

Den uppdragsgivande organisationen är ett medelstort företag i Sverige som verkar inom 

service och turismbranschen. Beroende på säsong arbetar ett större antal arbetstagare, 

tillsvidare-, tim- och säsongsanställda, för att kunna erbjuda sina kunder den bästa möjliga 

semesterupplevelsen. Koncernen innefattar både ett nöjesland, boendefaciliteter, restaurang- 

och caféverksamheter (Personlig kommunikation, 3 maj 2017). 

 

Totalt fem [5] respondenter har ingått i studien med varierande kön och anställningstid inom 

koncernen; 

 

● Den första respondenten för fallstudien arbetar inom restaurangverksamhet och är i 30 

årsåldern med arbetserfarenhet på mer än fem år inom koncernen. Hen arbetar som 

platschef med ansvar för administration och arbetet i driften.  

● Den andra respondenten för fallstudien arbetar inom restaurangverksamhet och är i 30 

årsåldern med arbetserfarenhet på mindre än fem år inom koncernen. Hen är 

restaurangchef med ansvar för administration och arbetet i driften. 

● Den tredje respondenten för fallstudien arbetar som HR-chef inom nöjeslandet och en 

av organisationens boendefaciliteter. Hen är i 20 årsåldern och har arbetat inom 

koncernen mindre än fem år. 

● Den fjärde respondenten för fallstudien arbetar inom caféverksamheten och är i 30 

årsåldern med arbetserfarenhet på mer än fem år inom koncernen. Hen arbetar som 

platschef inom med ansvar för administration och arbetet i driften.  

● Den femte respondenten för fallstudien arbetar inom en av organisationens 

boendefaciliteter och är i 40 årsåldern med arbetserfarenhet på mindre än fem år inom 

koncernen.  Hen arbetar som platsansvarig med ansvar för reception och 

kundbokningar.  
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2. Teoretisk referensram 

Den teoretiska referensramen redogör för den aktuella litteraturen som syftar till att utgöra 

grunden för analys av resultatet. Utifrån att syftet är att besvara vilken påverkan 

personalpolicydokument och personalhandböcker har och hur de implementeras i arbetet inom 

organisationen uppfattar vi att fenomenet behöver belysas med utgångspunkt i följande 

perspektiv: Human resource management, personalpolicy, organisationskultur, ledarskap samt 

organisationsförändring. Via dessa teoretiska utgångspunkter kan ämnesområdet ses både ur 

ett medarbetar- och organisationsperspektiv för att skapa en sammanhängande helhetssyn.  

 

2.1 Human resource management 

Begreppet Human resource management (HRM) (se bilaga III) är ett vitt begrepp som berör ett 

flertal olika faktorer. Dessa är mjuka värden såsom kompetensutveckling, trivsel och 

motivationsfrågor samt hårda värden såsom ekonomiska aspekter. Om en organisation växer 

krävs det ett större hänsynstagande till den omgivande kontexten inom ledning, fackliga 

organisationer och samhället med dess lagar och värderingar. Beroende på vilken fas 

organisationen befinner sig inom kan personalavdelningen fylla olika typer av funktioner, 

exempelvis som en strategisk, konsultativ eller serviceinriktad funktion. Att arbeta inom 

Human resource (HR) (se bilaga III) innebär därför att arbeta gentemot både ledning, anställda 

och självfallet att se efter samtligas intressen. (Senyucel, 2009) 

 

För att säkerställa att HR arbetar gentemot organisationen och dess rådande kontext, externt 

och internt, finns det tre tillvägagångssätt att arbeta med. Dessa avser den teknologiska 

utrustningen, att en kostnadseffektiv och konkurrenskraftig arbetsmetod tillämpas samt att 

rådande arbetsmetod och organisationsstruktur fungerar väl. Genom att säkerställa att rätt 

teknologisk utrustning tillämpas, kan det underlätta och öppna upp för god kommunikation 

inom organisationen. Att tillämpa en kostnadseffektiv och konkurrenskraftig arbetsmetod kan 

gynna organisationen ekonomiskt, sett utifrån ett omvärldsperspektiv. Det är av betydelse att 

se samband mellan arbetsmetoder och organisationsstrukturen då det kan påverka 

organisationen och dess framväxt. Fungerande arbetsmetoder och organisationsstruktur kan 

vara avgörande för en organisations tillväxt och överlevnad. (Armstrong, 2006) 
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2.2 Personalpolicy och personalhandbok 

En personalpolicy och en personalhandbok (se bilaga III) ska fungera som riktlinje för hur 

organisationens ledning och chefer ska hantera särskilda omständigheter och olika typer av 

personalfrågor rörande sin personal (Armstrong, 2006). Såväl som policydokumenten ska 

finnas för ledning och chefer, ska de även finnas för de anställda (ibid.). Förutom personalfrågor 

kan personalpolicyn eller personalhandboken innehålla vilka normer organisationens anställda 

förväntas förhålla sig till på arbetsplatsen (Bish, Newton & Johnston, 2015), men även hur 

organisationens värderingar ska implementeras (Frenkel, Restubog & Bednall, 2012). 

Användningen av personalpolicys och dess HR-rutiner stärker medarbetarnas känsla av en 

rättvis behandling (Armstrong, 2006; Frenkel et al., 2012). Linjechefen har en nyckelroll när 

det gäller att arbeta för att personalpolicyn och personalpolitiken ska integreras i 

organisationen, detta eftersom denna part kommunicerar med arbetstagarna i det dagliga arbetet 

(Armstrong, 2006). Genom att använda personalpolicys, visar organisationen ett intresse för att 

investera i sin personal och i och med detta även bekräfta deras förmågor (Allen, Shore & 

Griffeth, 2003). 

 

För att en personalpolicy ska vara effektiv är det viktigt att kommunicera ut dokumentets 

budskap till arbetstagarna för att få samtliga att bli införstådda med innehållet och vad det kan 

generera i (Bish et al., 2015). Genom att ge information, bekräftelse och visa förståelse blir 

kommunikationen nyckeln till att kunna uppnå goda resultat under förändrade omständigheter 

i en organisation. Forskning som kan påvisa att personalpolicy skulle ha en negativ inverkan är 

mycket begränsad. Policyerna kan ge en positiv effekt på exempelvis anställdas 

arbetstillfredsställelse, positiva förändringar i dess beteenden samt en vilja att stanna kvar i 

organisationen (ibid.). 

 

2.3 Organisationskultur 

Begreppet organisationskultur innebär att organisationen har ett gemensamt intresse som bidrar 

till att det formas en gemensam identitet inom gruppen (Armstrong, 2006; Sandberg & 

Targama, 2013). Identiteten och de värderingar organisationen tillämpar, påverkar även hur 

organisationen handlar mot sina utomstående intressenter och klimatet på arbetsplatsen 

(Philipson, 2004). Det är cheferna i organisationerna som påverkar organisationskulturen till 

störst del i och med att de är den part som tolkar organisationens riktlinjer och tillämpar dem i 

det vardagliga arbetet (Armstrong, 2006). Därefter är det medarbetarna som tillsammans som 
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grupp fullföljer kulturen, dess identitet och värde (Armstrong, 2006; Sandberg & Targama, 

2013). Med detta kan det påstås att organisationskulturen inte skapas rent formellt, utan det är 

något som utvecklas kontinuerligt och informellt inom gruppen (Armstrong, 2006). 

 

En befintlig kultur kan ge ett flertal olika typer av effekter på individuella medarbetares 

beteenden såväl som på organisationen i stort (Jacobsen & Thorsvik, 2014). Det finns fem olika 

typer av effekter som kan gynna företagskulturen; tillhörighet och gemenskap, tillit, motivation, 

styrmedel och samarbete och koordinering. I en stark organisationskultur blir exempelvis 

motivationen, gemenskapen och resultaten påverkade i en positiv riktning samtidigt som det 

krävs betydligt mindre styrning och övervakning från ledning och chefer (ibid.). Kulturen kan 

även vara förmånlig i det fall en organisation vill genomföra en större organisationsförändring 

(Platen, 2006). Förändringar och nya arbetssätt kan snabbt arta sig och spridas vidare genom 

organisationen med hjälp av kulturen. Den kan däremot också medföra nackdelar, exempelvis 

kan det vid en organisationsförändring vara svårt att genomdriva en förändring om kulturen är 

starkt emot denna (ibid.). En kultur kan även enkelt rubbas eller försämras i och med att nya 

medarbetare tillförs eller blir ersatta (Sandberg & Targama, 2013). Policy och 

strategiformulering är väsentliga delar av organisationskulturen eftersom det utgör grunden för 

rutiner och arbetssätt som speglar verksamhetens normer och värderingar (Sveningsson & 

Sörgärde, 2015). I fall där organisationen genomför förändringar eller inför nya rutiner som inte 

går hand i hand med de grundläggande värderingar som finns inom organisationen så kan det 

uppstå problematik. Vikten av en tydlig kommunikation mellan ledare och medarbetare är 

avgörande för att lyckas förmedla budskapet med förändringen (ibid.). 

 

2.4 Ledarskap 

Kulturella aspekter är en faktor som i hög grad påverkar ledarskapet och dess effekter (Hofstede 

& Hofstede, 2005). Skillnader i medarbetarnas nationalitet och religion kan innebära att 

uppfattningen kring hur de definierar ett gott ledarskap skiljer sig åt. Globalt sett finns det även 

stora skillnader i hur ledarskapet praktiseras och vilken roll chefer och ledare har i 

organisationer (ibid.). I Sverige och Skandinavien ligger ledarskapets främsta fokus på 

samarbete, demokrati, mångfald och att finna kreativa lösningar (Larsson & Kallenberg, 2003). 

Det innebär att ledarskapet generellt sett präglas av en låg grad hierarkiskt avstånd, medan det 

i många andra länder är betydligt mer vanligt med större maktavstånd mellan ledare och 

medarbetare (ibid.). Det påstås även att ledare behöver emotionell samt social intelligens för att 
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fungera optimalt i sin ledarroll (Johnson & Indvik, 1999). Det är därför av stor vikt att individer 

i ledarposition har tillgång till stödfunktioner och utvecklingsmöjligheter för att ha möjlighet 

att utveckla sina förmågor och få feedback, eftersom ledaren precis som övriga anställda är en 

medarbetare även om denne har en annan typ av roll inom organisationen (ibid.).  

 

2.4.1 Transformativt och transaktionellt ledarskap 

Det transformativa ledarskapet är en relativt modern ledarskapsteori och kännetecknas av att 

ledaren väljer att fokusera på att stimulera medarbetarnas motivation och utveckling, både inom 

sin formella roll men också på ett personligt plan (Söderfjell, 2008). Denna ledarskapsteori är 

vanligare bland chefer inom lägre hierarkiska nivåer (Lowe & Kroeck, 1996). Forskningen har 

visat att det finns ett större samband mellan denna typ av ledarskap och effektivitet, 

jämförelsevis med det traditionella transaktionella ledarskapet (ibid.). En transaktionell ledarstil 

innebär att ledaren är mer uppgiftsorienterad och i hög grad använder olika former av 

belöningar och bestraffningar för att styra sina medarbetare (Döös & Waldenström, 2008). Det 

betyder således att det transaktionella ledarskapet till skillnad från det transformativa fokuserar 

betydligt mer på styrning och kontroll. Det kan dock inte klargöras att den ena typen av 

ledarskap är den mest effektiva och fördelaktiga i samtliga organisationer på marknaden, det 

krävs alltid ledarskapet är flexibilitet och situationsanpassning till rådande kontext (ibid.). 

 

Den transformativa ledaren ökar graden av handlingsutrymme för arbetstagarna för att 

möjliggöra för dem att självständigt fatta beslut. Med hjälp av god kommunikation är målet att 

skapa en effektiv organisation där samarbete mellan ledare och arbetstagare ligger i 

ledarskapets fokus. För att ledaren ska uppfattas som trovärdig och lyckas bidra med 

inspiration, är det av stor vikt att arbetstagaren ser denne som kompetent och ärlig. Att ledaren 

i sitt handlande utgår från organisationens värdegrund och aktivt arbetar för att implementera 

dessa värderingar i arbetet är även det av stor vikt för ledarens trovärdighet.  Därefter bör 

ledaren stödja sig mot de grundläggande värderingarna, exempelvis i policydokument, för att 

ha möjlighet att orientera i vilken riktning fortsatt arbete ska ske. Tillsammans med 

medarbetarna skapar den transformativa ledaren en gemensam vision för framtiden. (Söderfjell, 

2008) 
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2.5 Organisationsförändring  

Enligt Johnston (2001) och Jacobsen (2013) finns det två typer av förändringsstrategier, strategi 

E (ekonomisk) och strategi O (organisation). Strategi E avser att generera ekonomiskt värde till 

organisationens ägare, ofta med ett “top-down” ledarskap. Strategi O avser att organisationens 

mänskliga resurser ska utvecklas till att skapa större engagemang med hjälp av ett deltagande 

ledarskap (ibid.).  

 

2.5.1 Strategi E 

Den formella ledningen och styrelsen driver fram en organisationsförändring tillsammans med 

externa konsulter, vanligtvis med ett ekonomiskt syfte. Innan en förändring genomförs 

analyseras först hur behovet av förändringen ser ut, för att sedan formulera mål till vad 

förändringen kan generera. Utefter målsättningarna, bedöms alternativa arbetsmetoder för att 

sedan välja ut den mest lämpliga och implementerar dessa i organisationen. Målsättningen 

bedöms vanligtvis utefter siffror och tal, det viktiga är att förändringen ska generera en tydlig 

vinst. Den formella ledningen och styrelsen har den mest centrala rollen med ett “top-down” 

ledarskap. Ledningen och styrelsen som har ett helhetsperspektiv, en formell och symbolisk 

makt, och har det högsta beslutfattande och förhandlingsrätt inom organisationen. (Jacobsen, 

2013) 

 

2.5.2 Strategi O 

Förändringsarbete inom strategi O ses inte som en engångshändelse, utan som en ständig 

utveckling. Till skillnad från strategi E, har strategin ingen tydlig start eller slut, utan det är en 

kontinuerlig process under en längre tidsperiod. Det finns sällan ett uttryckt problem inom 

organisationen när man tillämpar denna strategi, utan istället så testar organisationen fram till 

olika förbättringslösningar. På vägen så lär sig organisationen av misstagen och därmed 

utvecklar de sina kunskaper på vägen.  (Jacobsen, 2013) 
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(Jacobsen, 2013, s. 186) 

 

Jacobsen (2013) menar att det inte är organisationer som är lärande, utan att det är individerna 

i organisationen som lär sig. För att ett lärande ska uppstå, måste individerna besitta egenskap 

att vilja lära sig och med hjälp av ett dubbelkretslärande så lär individerna sig av varandra. 

Organisationsförändringen förutsätter däremot att individerna kan bryta ner sina 

försvarsmekanismer och lära sig hantera olika typer av konflikter som kan uppstå, såväl mellan 

arbetstagare som inom sig själva (Jacobsen, 2013). 

 

För att kunna skapa ett förändringsarbete inom denna strategi krävs det att ledningen eller 

styrelsen kan skapa engagemang hos arbetstagarna. Utan en vilja och ett engagemang bland 

arbetstagarna, är det svårt att skapa ett förändringsarbete i en organisation. Därför blir 

ledningens och styrelsens roll begränsad i denna strategi med ett “bottom-up” ledarskap, till 

skillnad från strategi E. Ledningen och styrelsen fungerar som stödjande och uppmuntrande till 

arbetstagarnas eget arbete med förändringsarbete, istället för att ge direktiv. Fördelen med 

strategi O är att individerna står själva för en vilja till förändring och utveckling, vilket kan 

exempelvis gynna förändringsarbete av de kulturella kontexterna. (Jacobsen, 2013) 

 

Sannolikheten att en organisationsförändring blir mer lyckosam och effektiv med hjälp av 

strategi O än strategi E är mycket större (Jacobsen, 2013; Johnston, 2001). Organisation kan 

arbeta i flera små steg än stora kliv för att stressa fram att resultat, och framförallt få 

arbetstagarna med sig på sin sida jämfört med strategi E (ibid.). Däremot kräver strategin 

mycket delegering och många kollektiva beslut (Jacobsen, 2013). Ju fler intressegrupper det är 



 

10 
 

inom en organisation, desto svårare blir det att tillämpa strategi O i och med motkrafterna kan 

bli svårare. Individernas motkrafter kan handla om missnöje att dessa troligtvis förlorar sina 

befogenheter till någon annan. (ibid.) 

 

2.5.3 Att leda arbetstagare genom ett förändringsarbete 

Sannolikt kan ett förändringsarbete innebära att det kan förekomma en del motstånd bland 

arbetstagarna då förändringar kan upplevas som negativa eller obekväma (Jacobsen, 2013). För 

att kunna genomdriva en förändring bör ledarna säkerställa att drivkrafterna till förändringen är 

större än motkrafterna. För att kunna göra detta behöver ledaren först öka förståelsen inom 

organisation till varför förändringen verkligen behövs genomföras och sedan hitta en lämplig 

metod för att uppnå de önskade resultatet av förändringen (ibid.).  

 

Vid ett förändringsarbete finns det en rad olika metoder för att kunna påverka en arbetstagares 

förförståelse (Sandberg & Targama, 2013). En av dessa är genom verbal metod som avser olika 

typer av informationsöverföring, exempelvis muntlig och skriftlig kommunikation. Skriftlig 

kommunikation såsom styrdokument, vars betydelse beror mycket på hur stor grad användarna 

förstår dem och dess funktion, om arbetstagarna inte förstår innehållet kan de inte heller 

efterleva innehållet. Det är viktigt att förstå att individer är unika, och kan därutav tolka 

styrdokumenten olika (ibid.). Forskning av Ekman (2003) visar hur småprat mellan arbetstagare 

kan påverka tolkningen av styrdokument i en organisation, vilket slutligen kan påverka 

arbetstagarnas förförståelse och innehållet tolkas. Med detta kan det göras klart att det är av 

betydelse att medlemmar ur ledningen finns närvarande i situationer där den vardagliga 

kommunikationen mellan medarbetare utspelas (ibid.). Om en organisation försöker stimulera 

ett kreativt tänkande genom muntlig kommunikation, kan ledningen med hjälp av verbala 

metoder presentera en idé om hur organisationen ska utvecklas och drivas i framtiden, för att 

arbetstagarna därefter kan bearbeta idén till sin egen (Sandberg & Targama, 2013). Däremot 

kan idéer och visioner bearbetas och omtolkas i sociala sammanhang till något ledningen inte 

längre har kontroll över och dess ursprungliga idé kan snabbt formuleras till något annat. För 

att förhindra envägskommunikation kan det vara en god idé att tillämpa gruppdiskussioner eller 

frågestunder, för att på ett effektivt sätt skapa en utveckling av individens förförståelse (ibid.). 

Genom att föra kommunikation mellan parterna, förhindras missförstånd och förståelsen att se 

flera typer av perspektiv och kunskapssynen kan utvecklas (Wilhelmson, 2008). 
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Utveckling inom organisationen påverkas i positiv bemärkelse av att ledningen via 

kommunikationen öppnar upp för att synliggöra tänkbara problem och fokuserar på hur dessa 

på bästa sätt bör hanteras. För att en förändringsprocess ska leda till goda resultat är det av stor 

vikt att det finns ett fungerande samspel inom och mellan de befintliga grupperna inom 

organisationen. I denna situation har ledaren en avgörande roll när det gäller att finna 

möjligheter till att samordna tillfällen för medarbetare att mötas på olika sätt och överväga vad 

som ska ske under dessa tillfällen samt vilka ämnesområden som det bör läggas fokus kring att 

diskutera. Genom att skapa tillfällen där problematik kan ventileras och medarbetare 

tillsammans kan se över tänkbara utvecklingsmöjligheter så stimulerar till lärande både för 

individ och grupp. (Engström, 2014) 

 

2.6 Teori sammanfattning 

Väl fungerande arbetsmetoder och organisationsstruktur kan vara avgörande för en 

organisations utveckling och överlevnad. I detta bör HR-funktionen vara delaktig för att driva 

arbetet i önskad riktning (Armstrong, 2006). HR har i många organisationer en viktig roll när 

det gäller hantering av arbetsprocesser som rör personalfrågor och en del av detta kan vara 

framtagandet av personalpolicys. Policyn kan innehålla riktlinjer som berör hur chefer ska 

hantera olika personalärenden, innefatta informationen till samtliga anställda och även klargöra 

vilka normer och värderingar som organisationen står för. För att en personalpolicy ska vara 

effektiv är det viktigt att kommunicera ut dokumentets budskap till samtliga medarbetare, det 

kan även påvisas att god kommunikation är en nyckelfaktor till hur hög grad policyn 

implementeras i organisationen (Bish et al., 2015). 

 

Policyn kan ses som en del av organisationens identitet och Philipson (2004) menar att 

identiteten och de värderingar organisationen tillämpar, i sin tur påverkar klimatet och kulturen 

på arbetsplatsen. En koppling mellan policyformulering och organisationskulturen kan dras 

eftersom det utgör grunden för rutiner och arbetssätt som speglar verksamhetens normer och 

värderingar enligt Sveningsson & Sörgärde (2015). Kulturella aspekter är en faktor som i hög 

grad påverkar ledarskapet och dess effekter menar Hofstede & Hofstede (2005). Ledarskapet 

spelar en stor roll för hur väl organisationens faktiskt arbetar utefter policyns budskap. Att 

ledaren i sitt handlande utgår från organisationens värdegrund och aktivt arbetar för att 

implementera dessa värderingar i arbetet är även av stor vikt för ledarens egen trovärdighet. 

Policydokument kan fungera som hjälpmedel för ledare då det kan ligga till grund för i vilken 
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riktning fortsatt arbete ska ske (Söderfjell, 2008). Ledaren har en central roll även vid en 

organisationsförändring, detta enligt Jacobsen (2013) som menar att det vid ett 

förändringsarbete är lämpligt att deltagande ledarskap praktiseras då det kan främja 

engagemang och motivation hos medarbetare.   
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3. Metod och tillvägagångssätt 

I metodavsnittet presenteras val av forskningsansats och studiens tillvägagångssätt. 

Datamaterial, urval och urvalskriterier samt genomförande preciseras. Även förhållningssätt 

kring etiska överväganden kommer tydliggöras och arbetets tillförlitlighet och trovärdighet 

diskuteras. 

 

3.1 Forskningsansats 

Den valda forskningsansatsen är en kvalitativ metodtriangulering, med hjälp av en 

dokumentanalys av personalhandböcker från organisationen samt fallstudie med 

semistrukturerade intervjuer. Att använda sig av en metodtriangulering inom metoderna fyller 

syftet att undersöka studieområdets verkliga träffsäkerhet (Denscombe, 2009). Om metoderna 

genererar ett liknande resultat kan det antas att resultatet är autentiskt och träffsäkert (ibid.). 

Valet av en kvalitativ forskningsmetod framför en kvantitativ metod beror på intresset att 

undersöka respondenternas upplevelser och åsikter angående användningen av personalpolicy 

och personalhandböckerna inom organisationen. Att undersöka ord framför siffror anser vi 

därför vara ett bättre lämpat tillvägagångssätt. Att tillämpa en kvantitativ metod förknippas 

vanligtvis med att genomföra storskaliga studier till skillnad åt kvalitativa metoden som 

vanligtvis associeras med småskaliga studier (Denscombe, 2009). Forskarens inblandning i 

studien har också en betydelse av valet av metod, inom den kvantitativa metoden har forskaren 

en opartisk inblandning medan inom den kvalitativa metoden har forskaren en större 

inblandning i studien (ibid.). 

 

Studiens avgränsning till en och samma koncern, samt syftet att undersöka ett fenomen inom 

just denna organisation, innebär att en enskild fallstudie har genomförts. Det som är utmärkande 

för en fallstudie är att det är en empirisk undersökning där endast ett avgränsat fenomen 

undersöks (Andersen, 2012). En enskild fallstudie innebär att det enbart är en enhet eller 

organisation som studeras, medan en multipel fallstudie är när flera enheter eller organisationer 

granskas och jämförs (ibid.). Då vår fallstudie enbart berör en koncern, avser vår fallstudie en 

enskild fallstudie. En fördel med att genomföra en fallstudie är att det ger möjligheten till att 

använda ett flertal olika metoder som kombineras med varandra för att ge en djupare förklaring 

till fenomenet som undersöks (Denscombe, 2009). Dock är det av stor vikt att precisera studiens 

avgränsning och göra det tydligt att det är ett mindre forskningsprojekt som syftar till att 
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undersöka på djupet istället för ytligt, dock med ett bredare urval. Genom att vara tydlig och 

transparent genom hela processen kan resultatet få en högre trovärdighet (ibid.). 

 

Genom att vi har granskat koncernens handböcker, har en form av dokumentanalys genomförts. 

En innehållsanalys av dokumenten har möjliggjort att texten har brutits ner i mindre delar för 

att kunna undersöka textens explicita-, implicita budskap och värderingar. Innehållsanalys av 

en text är bäst lämpad för relativt enkla och raka texter (Denscombe, 2009). Dokumentets 

nuvarande innehåll fyller enbart den funktionen att på ett okomplicerat sätt kunna kommunicera 

ut ett budskap till nyrekryterad personal (Personlig kommunikation, 16 januari, 2017). 

 

3.1.1 Abduktivt synsätt 

Synen på kunskapen inom studien är en kombination av ett induktivt och deduktivt synsätt 

(abduktion). Vanligtvis är det vanligaste angreppssättet inom forskarvärlden att tillämpa ett 

induktivt perspektiv (Kvale & Brinkmann, 2014). Det induktiva perspektivet innebär att 

forskaren tar sig an ett forskningsområde med tanken att generera resultat som kan ses som 

generella för en grupp. Forskaren utgår från empirin och drar slutsatser från resultatet, vilket 

till skillnad från det deduktiva synsättet där forskaren utgår från teorier och testar dessa i på 

förhand bestämda undersökningsmiljöer (ibid.). För att minska risken att begränsa vår analys 

har vi tillämpat ett abduktivt synsätt i och med att vi dels har dragit slutsatser från vårt resultat 

på hela koncernen, samt även utgått från de presenterade teorierna för att kunna tillämpa dessa 

på vårt studieobjekt. Teorierna är en del av vår förförståelse och de har även utgjort vår grund 

inom fallstudien. Genom att tillämpa ett abduktivt synsätt kan vi försäkra oss om att vi tillämpar 

flera olika synsätt i vår studie (Wigblad, 2008).  

 

3.1.2 Hermeneutiskt perspektiv 

Ett hermeneutiskt perspektiv har tillämpats på dokumentanalys av koncernens 

personalhandböcker och även på fallstudiens genomförande, vilket Kvale och Brinkmann 

(2014) menar är det centrala tolkningsperspektivet av texter. Hermeneutiken handlar om att 

både se materialet som en helhet och även kunna se delarna, vilket tillsammans utgör helheten 

(Repstad, 2007). Beroende på vilken förförståelse en forskare har, kan det påverka hur helheten 

uppfattas och slutligen hur helhetsresultat tolkas. Att tillämpa en arbetsmetod som innebär 

fördjupning och utveckling av den egna förförståelsen kan liknas vid en spiral. Forskaren tar 

del av och analyserar materialet allt eftersom processen fortlöper och går tillbaka i en 

spiralrörelse för att vidareutveckla sin förståelse, för att slutligen återvända och se helheten som 
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framkommit. (ibid.). Trots att det krävs stor kreativ förmåga att genomföra denna metod 

(Andersens, 2012), anser vi det är av stort intresse att undersöka koncernens personalpolicy och 

personalhandböcker för att kunna bidra till en större förståelse för ämnet. 

 

3.2 Datamaterial, urval och urvalskriterier 

Datamaterialet som vår uppdragsgivare tillhandahållit oss är verksamheternas 

personalhandböcker som finns tillgängliga i dagsläget. Dessa dokument utgör tillsammans med 

intervjumaterialet vårt datamaterial. Det material vi tillhandahåller till organisationen är dels 

ett missivbrev, intervjuguide och även det färdiga slutresultatet av vår studie. 

 

Urvalet för studien genomförs hos den uppdragsgivande organisation, med respondenter som 

representerar koncernens olika verksamheter. Respondenterna har kontaktpersonen själv valt ut 

efter avvägning av de mest lämpliga respondenterna för studiens utförande. På grund av detta 

utgörs urvalet som ett bekvämlighetsurval (Denscombe, 2009). Respondenterna väljs ut med 

anledning till att dessa parter ska kunna representera så stor del som möjligt av organisationen. 

Studiens urvalskriterier innebär att respondenterna ska inneha högre befattningar (se bilaga III) 

som platschef eller arbetsledare med ett tillhörande personalansvar. Respondenterna som har 

ingått i studien är av varierande kön, ålder och besitter även varierande arbetserfarenheter inom 

organisationen (för ytterligare respondent beskrivning se 1.3). 

  

3.3 Genomförande av datainsamling 

I och med att en av oss redan har en relation till koncernen, underlättade detta samarbete med 

koncernen. Vi påbörjade utförandet av vårt syfte och dess frågeformulering till att vi ska 

undersöka vilken påverkansfaktor organisationens handböcker har och hur handboken och den 

kommande personalpolicyn ska implementeras i det vardagliga arbetet. Med hjälp av vår 

teoretiska kunskapsöversikt inom problemområdet formulerades intervjuguiden. Innan 

respondenterna kontaktades genomförde vi en mindre pilotstudie för att säkerställa att dess 

innehåll inte går att misstolkas. I pilotstudien ingick totalt två personer som fick frågorna 

upplästa för sig och som därefter kunde ge feedback på förbättringsförslag. Därefter skickade 

vi missivbrev och intervjuguide till vår kontaktperson från den uppdragsgivande organisationen 

för att få ett godkännande och även få förslag på lämpliga respondenter. Vid kontaktsökande 

med de presenterade respondenterna påbörjades samtal över telefon med presentation om oss 

och syftesbeskrivning om studien. Kort därefter skickades missivbrev (se bilaga I) och 
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intervjuguide (se bilaga II) till respondenterna för att dem även skulle ges möjlighet att kunna 

läsa igenom materialet i en kravlös miljö och för att sedan kunna ta ställning till sitt deltagande 

i fallstudien.  

 

På grund av tidsbegränsningen som orsakades av sena besked om förhinder från 

respondenterna, genomfördes två intervjuer via mail istället för avtalad intervju över telefon. 

Respondenterna fick ta del av intervjuguiden och besvarade dessa frågor efter bästa förmåga, 

för att sedan skicka tillbaka sina svar till oss. Resterande andel intervjuer genomfördes med 

hjälp av telefonintervjuer på grund av det geografiska avståndet. Efter genomförd intervju, 

kategoriseras de transkriberade intervjuerna i en tabellform fördelat utefter intervjuguiden. 

Även de studerade verksamheternas personalhandböcker kategoriseras i tabellform utefter 

gemensamma teman. Efter intervjuernas genomförande erbjöds respondenterna att ta del av den 

inspelade ljudfilen. Vår tanke med detta var att respondenten själv hade möjlighet att verifiera 

sina svar genom att ta del av ljudfilen och att vi genom detta kunde minimera missförstånd och 

felaktigheter när samtalen därefter transkriberades.  

 

Datamaterialet i tabellanalyserna har genomarbetas med hjälp av Ryan och Bernard (2003) 

rekommendationer av att identifiera teman från en text. Av dessa har vi använt de teman som 

vi upplevde som relevanta utifrån vår empiri. Dessa är repetitiva ord, liknelser och skillnader, 

avsaknad av data samt teori relaterad data (ibid.). För att ytterligare underlätta vår process har 

vi koordinerat dessa teman i färg, för att enklare kunna utläsa de olika temana.  

  

3.4 Forskningsetik 

Vid vår presentation av studien och i missivbrevet har vi utgått från Vetenskapsrådets (2002) 

fyra huvudkrav (informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet) av 

forskningsetiska principer. 

 

Informationskravet: För att informera respondenterna om studiens syfte har vi dels informerat 

muntligt över telefon och skriftligt med hjälp av ett missivbrev för att deltagarna skulle ges 

möjlighet att kunna ta egen ställning till sitt deltagande. I missivbrevet framgår det även att 

respondentens deltagande är frivilligt och kan när som helst avsluta sin medverkan. 
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Samtyckeskravet: Efter muntlig och skriftlig kommunikation med respondenterna har vi givit 

möjlighet till en betänketid för att respondenterna ska kunna bestämma över sin medverkan 

eller icke medverkan i studien. Respondenterna har sedan lämnat sitt samtycke muntligt på 

telefon. Vid bokning av intervju har respondenterna samtyckt till telefonintervjuer samt även 

längden på intervjun respondenterna kan avsätta.  

 

Konfidentialitetskravet: I missivbrevet informerades respondenterna även om deras anonymitet 

i studien, samtliga intervjuer kommer transkriberas och vars namn inte kommer framgå senare 

i studien. Respondenternas namn kommer ersättas och namnges som “respondent 1, respondent 

2, respondent 3…” för att deltagarna inte ska kunna härledas senare. Inspelat material från 

fallstudien har raderats efter validering och transkribering. 

 

Nyttjandekravet: Insamlat datamaterial från respondenterna har enbart användas i syfte att finna 

samband mellan verksamheternas personalhandböcker, i jämförelsevis med respondenternas 

egna upplevelser. Efter genomförd studie erbjuds koncernen att ta del av resultat för att sedan 

kunna använda dessa i sitt arbete med policydokumentens förändringsprocess. 

 

3.5 Tillförlitlighet och trovärdighet 

Tillförlitlighet och trovärdighet är begrepp som det inom forskningsvärlden är viktigt att ta 

hänsyn till för att ha möjlighet att förhålla sig kritisk till analysen av insamlad data (Denscombe, 

2009; Repstad, 2007; Vetenskapsrådet, 2002). Tillförlitlighet innebär huruvida 

mätinstrumenten som används i studien kan anses vara pålitliga och om resultatet som 

framkommit är fritt från brister (ibid.). Tillförlitlighet avser också att studien verkligen studerar 

det som är avsett att studera med hjälp av ett flertal olika metoder, exempelvis med 

metodtriangulering (Shenton, 2004). Trovärdighet kan i sin tur beskrivas som giltighet, har 

forskarna undersökt det som studien var tänkt till att undersöka (Denscombe, 2009; Repstad, 

2007; Vetenskapsrådet, 2002). Med hjälp av tillförlitligheten och trovärdigheten kan en 

överförbarhet tillämpas på studiens resultat för att kunna applicera på liknande situationer 

(Shenton, 2004).  
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4. Empiri och analys 

Här presenteras det sammanställda empiriska materialet som dokumentanalysen samt 

fallstudiens semistrukturerade intervjuer genererat. Materialet analyseras därefter utifrån de 

aktuella teorierna. 

 

4.1 Dokumentanalys av verksamheternas nuvarande personalhandböcker 

Efter dokumentanalysen av tre av koncernens nuvarande personalhandböcker som vi har fått 

tagit del av, har vi tagit fram totalt fyra [4] teman och utefter dessa teman har dokumentets 

innehåll därefter kategoriserats. Dessa teman är grundläggande information, direktiv och 

agerande, förhållningsregler och anställningsdetaljer samt säkerhet. Efter att de fyra temana, 

presenteras vår analys av dokumenten. Handböckerna redogörs efter vilken verksamhet de 

avser, alltså: nöjesland, boendefaciliteter, café- och restaurangverksamhet. Då handböckerna 

inte är offentliga handlingar, utan enbart interna styrdokument har inga referenshänvisningar 

angivits.  

  

4.1.1 Grundläggande information  

I dagsläget har nöjeslandet och en av koncernens boendefacilitet en gemensam 

personalhandbok. Vår kontaktperson har förklarat att detta beror på att dessa verksamheter 

samarbetar mycket med varandra. Handboken inleder med uppmuntrande ord till medarbetaren 

såsom: 

 

“Vi hoppas att du skall trivas här med oss och att du ska känna att du får ett 

stimulerande och roligt arbete! Men kom också ihåg att mycket är upp till dig själv 

och din egen attityd till omvärlden och dina medmänniskor. Ta egna initiativ! Detta är 

ett utåtriktat arbete med gästen i centrum. Med en positiv attityd och ett genuint 

engagemang så kommer du att passa in i miljön.” 

 

Handboken fortsätter därefter med beskrivande ord angående om koncernens vision, affärsidé 

och ledord. Caféverksamhetens personalhandbok är den av de studerade, som är av längst 

innehåll. Innehållet i verksamhetens handbok är förutom generella direktiv även information 

om livsmedelshygien samt information om deras egna egenkontrollprogram (EKP).  De inleder 

sin personalhandbok med ett urklipp från en turisttidning med en annons om konditoriet. 

Handboken fortsätter sedan med historia om caféet, verksamhetsvision och sedan namn på de 
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som arbetar inom verksamheten. Därefter beskrivs EKP och grundläggande livsmedelshygien 

detaljerat i en rad olika underrubriker. Restaurangverksamheten inleder sin personalhandbok 

med information om de olika restaurangerna, och därefter presenteras även verksamhetens 

vision. 

 

4.1.2 Direktiv och agerande 

Nöjeslandet och en av boendefacilitetens gemensamma personalhandbok innehåller direktiv 

såsom hur arbetstagarna ska agera gentemot gäst och mot varandra som medarbetare. Under 

rubrikerna “Vad betyder gästen för oss?”, “Vi har vänlig personal”, “Din arbetsplats ska alltid 

vara välskött!”, “Gästen ska kunna få service snabbt!” och “Vad betyder du?”, kan 

medarbetaren läsa vilka direktiv som gäller på dessa verksamheter. Caféverksamhetens 

handbok berör direktiv angående att all alkoholservering sker under ansvar, alla produkter ska 

lämnas med god service och kvalité samt regler som berör reklamationspolicyn. 

Restaurangverksamhetens handbok innehåller direktiv om att arbetstagarna ska bemöta gäster 

med glädje och gott humör, de ska aldrig säga nej till en gäst och även att dem bör hålla sig 

uppdaterad om information angående evenemang och andra bokningar i närområdet eller på 

verksamheten. Detta för att vara så kunnig som möjligt om vad som händer i närområdet, för 

att kunna svara på gästernas frågor. 

 

4.1.3 Förhållningsregler och anställningsdetaljer 

Anställningsregler och anställningsdetaljer i nöjeslandet och boendefacilitetens 

personalhandbok består bland annat av information om; arbetstider, ledighet och frånvaro, 

arbetskläder, personlig hygien, uppsägning, användning av mobiler, sjukdom, 

tobaksanvändning och tuggummianvändning. Information angående anställningsregler och 

anställningsdetaljer i caféverksamhetens personalhandbok består bland annat av information 

om; arbetstider, ledighet och frånvaro, arbetskläder, användning av mobiler och 

personalförmåner. Anställningsregler och anställningsdetaljer i restaurangverksamhetens 

personalhandbok berör bland annat information om; arbetstider, sjukfrånvaro, 

personalförmåner, arbetsklädsel, tobaksanvändning och tuggumianvändning, alkohol, droger, 

användning av mobiler, synliga piercingar och tatueringar. 

 

4.1.4 Säkerhet 

När det gäller detaljer som rör säkerhetsfrågor har nöjeslandet och boendefacilitetens 

personalhandbok berört vikten av arbetstagarens ärlighet, brandinformation, sekretess, stöld 
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information och regler rörande försäljning av alkohol och tobak. Säkerhetsinformation som 

caféverksamheten har berört är information om risker i arbetet som exempelvis tunga lyft och 

spill på golvet samt även information hur arbetstagarna ska hantera bränder. 

Restaurangverksamheten saknar däremot information rörande säkerhetsanvisningar. 

 

4.1.5 Analys av verksamheternas nuvarande personalhandböcker 

Ur handböckerna framkommer det att anställda inom organisationen bör vara initiativtagande 

och visa stort engagemang för verksamheten de arbetar inom. Policydokumenten är idag 

utformade för att vara informativa reglementen för säsongsanställda. Skillnaderna mellan de 

olika verksamheternas dokument är däremot relativt stora, samtidigt som riktlinjer och stöd för 

arbetsledare saknas. Att det i detta fall saknas utarbetade riktlinjer för arbetsledare är 

problematiskt eftersom arbetsledarens roll är viktig del i organisationens arbete med att 

integrera personalpolicyn vilket Armstrong (2006) tidigare förklarat. Eftersom medarbetare 

med denna befattning är den part som för den dagliga kommunikationen med merparten av 

resterande del anställda, så kan det anses nödvändigt för dem att ha tydliga riktlinjer att utgå 

från för att ha möjligheten att fungera optimalt i sin roll och lyckas föra policyns budskap 

vidare. 

 

Dokumenten som granskats saknar en gemensam struktur för hur de är uppbyggda, däremot har 

verksamheternas personalhandböcker som vi tagit del av gemensamma nämnare. Samtliga har 

vision och affärsidé formulerat i inledningen av dokumentet. Dock är det inte en gemensam 

vision utan separata formuleringar mellan verksamheterna. Samtliga policys innefattar direktiv 

kring hur medarbetare bör agera mot kund och förhållningsregler som berör ledighet, frånvaro, 

klädsel, brandsäkerhet och användning av tobak samt alkohol. Verksamheterna som innefattar 

servering och råvaruhantering har av naturliga skäl även förhållningsregler som berör 

livsmedelshantering och hygien, dock kan dessa med fördel formuleras i ett separat dokument 

i de fall organisationen syftar till att formulera en gemensam policy. Den kortaste policyn är 

caféverksamhetens, som även är den mest läsvänliga utan överflödiga formuleringar och dylikt. 

Därutav kan det anses lämpligt att utarbeta ett gemensamt innehåll av mer koncis karaktär för 

att därefter flytta delar med anvisningar för de individuella verksamheterna till separata 

dokument. I vissa dokument görs det klart för läsaren att innehållet i policyn är av stor vikt, det 

nämns bland annat på första sidan i caféverksamhetens handbok. Nöjeslandet och 

boendefaciliteten har utöver det även en kvittens medarbetaren ska skriva under på att denne 

läst och förstått innehållet, vilket troligen vore positivt att införa i samtliga handböcker. Detta 



 

21 
 

eftersom att det som Bish et al. (2015) nämnt är en positiv aspekt att samtliga medarbetare är 

införstådda med innehållet och att förståelse finns för vad policyn har för vilja att generera för 

resultat. 

 

Nöjeslandet och boendefacilitetens handbok inleder även med att berätta för läsaren att detta är 

ett arbete med kunden i fokus och att en positiv attityd är nödvändigt för att passa in på 

arbetsplatsen. Det nämns även att det förväntas av medarbetaren att denne tar egna initiativ och 

gärna får bidra med kreativa lösningar. Att uppmana till en positiv attityd kan möjligen 

uppfattas som beordrande och kan då tvärtom medföra att medarbetaren intar en mindre positiv 

attityd. Att beordra till ett visst beteende för att därefter förklara att kreativitet uppskattas kan 

anses som något motsägelsefullt, då denna typ av auktoritära sätt kan associeras med en 

transaktionell ledarstil. Detta har tidigare beskrivits av Döös & Waldenström (2008) som en 

ledarstil som syftar till kontroll och styrning vilket också kan hämma kreativitet och utveckling 

bland medarbetare, som då medför att policyn inte uppnår sin mening i det avseendet.  

 

4.2 Fallstudie av de semistrukturerade intervjuerna 

Nedan presenteras fallstudiens kategoriserade teman från empirin, det vill säga resultatet av de 

genomförda intervjuerna samt även analys av dessa. I och med att många av de mjuka värdena 

inte varit särskilt prioriterade har arbetsgrupperna blivit naturligt uppdelade i heltidsanställda 

och säsongsanställda (Personlig kommunikation, 3 maj 2017), vilket även har speglas i de 

resterande respondenternas svar. Respondent 2 och 5 har för närvarande inte haft tillgång till 

någon form av personalhandbok, då dessa är under konstruktion. Organisationen planerar att 

skapa en gemensam personalpolicy för att skapa tydlighet och klarhet att verksamheterna tillhör 

en och samma koncern för att undvika splittringen mellan verksamheterna (Personlig 

kommunikation, 16 januari, 2017).  Respondent 3 är den person som har påbörjat detta arbete 

och är även den som har skrivit majoriteten av de personalhandböcker som vi har fått tagit del 

av i studien. I fallstudien är det totalt fem [5] respondenter som har medverkat, med varierande 

kön och arbetserfarenhet inom koncernen. Samtliga respondenter representerar en av 

koncernens verksamheter; 

 

● Den första respondenten för fallstudien arbetar inom restaurangverksamhet med 

arbetserfarenhet på mer än fem år inom koncernen. Hen arbetar som platschef med 

ansvar för administration och arbetet i driften.  
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● Den andra respondenten för fallstudien arbetar inom restaurangverksamhet med 

arbetserfarenhet på mindre än fem år inom koncernen. Hen är restaurangchef med 

ansvar för administration och arbetet i driften. 

● Den tredje respondenten för fallstudien arbetar som HR-chef för nöjeslandet och en av 

organisationens boendefaciliteter. Hen har arbetat inom koncernen mindre än fem år. 

● Den fjärde respondenten för fallstudien arbetar inom caféverksamheten med 

arbetserfarenhet på mer än fem år inom koncernen. Hen arbetar som platschef med 

ansvar för administration och arbetet i driften.  

● Den femte respondenten för fallstudien arbetar inom en av organisationens 

boendefaciliteter med arbetserfarenhet på mindre än fem år inom koncernen.  Hen 

arbetar som platsansvarig med ansvar för reception och kundbokningar. 

 

4.2.1 Personalhandboken 

Dokumentets betydelse inom organisationen är enligt merparten av respondenterna att fungera 

som en guide, dock främst riktad till säsongsanställda. Den ska innehålla olika typer av riktlinjer 

för vad man får och inte får göra. Gemensamt för respondenterna är att den arbetsgrupp som 

berörs av verksamheternas personalhandböcker är de som är säsongsanställda. Respondenterna 

menar att de ser dokumentet som ett enkelt tillvägagångssätt i kommunikationen med 

medarbetarna för att ge dessa tydlighet i arbetsplatsens riktlinjer. Respondent 2 menar att detta 

är en god idé i och med att det kan underlätta arbetet med personalen, genom att påvisa vad 

som är rätt och fel inom koncernen, kan det även underlätta att undvika att orättvisor uppstår 

mellan verksamheterna.  

 

Vad dokumenten bör innehålla och till vem de ska rikta sig till menar samtliga respondenter att 

den bör innehålla hårda värden, såsom generella förhållningssätt på arbetsplatsen. Detta kan 

exempelvis innefatta hur medarbetarna ska agera mot varandra, vad som förväntas av dem, 

måltidsuppehåll, vad som räknas som stöld, klädkoder, tobaksfrågor, frånvaro och ledighet och 

så vidare. Vidare föreslås det även att dokumentet bör innehålla verksamhetsinformation och 

värdegrund. Det absolut viktigaste är att innehållet ska vara lättförståeligt och kortfattat, så att 

arbetstagarna enkelt ska kunna läsa igenom och bli införstådda.  

 

Respondenternas relation till dokumenten är aningen varierande. Två av respondenterna uppger 

att de använder dagens personalhandbok i sitt dagliga arbete till och från, däremot främst inför 

rekryteringar av nyanställda. En av dessa använder även dokumentet personligen i sitt arbete 
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för att exempelvis uppdatera sig inom en specifik punkt som berör verksamheten. Resterande 

respondenter har inte haft tillgång till en skriven personalhandbok i sitt arbete.  

 

Uppfattningen angående dokumentets betydelse skiljer sig åt mellan respondenterna. Tre av 

respondenterna menade att om den tillämpas på lämpligt sätt, kan dess betydelse möjligtvis öka 

och då fungera som ett hjälpmedel. En annan har uppgett osäkerhet av dess betydelse i och med 

att hen inte haft tillgång till någon ännu. Dokumentets funktion anser respondenterna att den 

ska beröra samtliga arbetstagare inom verksamheten, såväl som dem själva med högre 

befattning. Den bör innehålla riktlinjer och regler, med en målsättning att skapa tydlighet menar 

fyra av respondenterna. Detta kan sedan användas exempelvis för att styrka sina argument vid 

uppstådda personalproblem. Tre av respondenterna uttryckte även att det kan behövas ett 

liknande dokument som berör medarbetare med högre befattning. 

 

Hur en personalhandbok ska tillämpas i det dagliga arbetet har respondenterna inget direkt 

förslag på, förutom att man bör säkerställa att medarbetarna är införstådda med innehållet. Den 

första respondenten föreslår att en samtyckesblankett bör upprättas som samtliga medarbetare 

måste signera för att bekräfta att de är införstådda med dokumentets innehåll. Om fallet skulle 

uppstå att en individ bryter mot en riktlinje som är dokumenterat i dokumentet, kan närmaste 

arbetsledare senare undersöka vad bristen grundar sig på. Det finns brister i uppföljningen 

angående arbetstagarnas förståelse för policyns innehåll, och det är i dagsläget vanligt 

förekommande att respondenterna inte hinner följa upp detta överhuvudtaget (ibid.). 

Personalhandbokens utformning och innehåll bör formuleras så tydligt som möjligt menar 

samtliga respondenter. Fyra av respondenterna anser att det bör finnas fler olika typer av 

personalhandböcker, istället för en längre mer komplicerad version. Två av respondenterna 

föreslår även en kortare variant, förslagsvis i form av en punktlista, som kan vara lättillgänglig 

i samtliga personalutrymmen. Däremot så skiljer sig respondent 3 svar från de resterande 

respondenterna. Hen menade att personalhandboken ska vara levande och kreativ, inte i form 

av en punktlista. Innehållet ska inspirera arbetstagarna att vilja efterleva policyn och inte enbart 

följa regler, innehållet bör även återspegla hela koncernen (ibid.).  

 

4.2.2 Tillämpningen av personalhandboken 

Respondenternas uppfattning om de andra verksamheternas personalhandböcker är i stort sett 

obefintlig i dagsläget. Enbart respondent 3 som kunde uttala sig i detta i och med att hen har 

antingen skrivit eller påbörjat arbetet med utförandet av samtliga verksamheters 
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personalhandböcker. Att respondenterna inte har någon uppfattning om de andras 

policydokument beror enligt respondenten troligtvis på koncernens nyliga sammanslagning. 

Däremot delar de åsikten att det är bra att koncernen ska försöka skapa en gemensam 

personalhandbok för att skapa en enhetlighet och klarhet till medarbetarna. Behovet av att skapa 

en fungerande personalhandbok för verksamheterna såväl som koncernen är enligt 

respondenterna vara varierade mellan ett visst behov och ett stort behov. I och med att 

verksamheterna däremot skiljer sig från varandra, efterfrågas det förutom den gemensamma 

personalpolicyn, även separata personalhandböcker för vardera verksamhet.  

 

Innehållet i personalhandböckerna och frågan kring vad som anses viktigast och av störst 

betydelse varierar mellan respondenterna, då samtliga angav olika svar. Respondent 1 anser att 

uppförandet mellan medarbetarna och bemötandet av kunderna är det absolut viktigaste. 

Respondent 4 efterfrågar sådant som arbetstagarna ofta själva undrar, exempelvis regler om 

hygien, arbetskläder, ledighet, löner och så vidare. Medan Respondent 5 anser att koncernens 

och verksamhetens vision, säkerhet och ledord är det viktigaste innehållet. Respondent 2 har 

besvarat att hen inte har reflekterat över vad som är av störst vikt. Återigen skiljer respondent 

3 svar från resterande respondenter. Hen anser att det viktigaste är att en gemenskapskänsla (se 

bilaga III) ska förmedlas ut till arbetstagarna, man ska uppleva att dem arbetar för en och samma 

koncern trots olika verksamheter (ibid.). Gemensamt för de respondenter som har haft tillgång 

till en personalhandbok, är att de går igenom materialet för att eventuellt uppdatera innehållet 

inför rekryteringar. Däremot finns det ingen uttalad handlingsplan över när dessa uppdateringar 

ska ske. Däremot kunde inte respondenterna ange något specifikt som saknades i dokumenten, 

förutom att de saknar ett dokument som berör hela koncernen.  

 

Tre av respondenterna använder sig av personalhandböckerna till största del inför rekrytering 

av medarbetare. Till skillnad från de andra använder respondent 1 sig av dokumentet även i 

andra situationer i sitt arbete, exempelvis vid tillrättavisning vid misskötsel av arbetstagare. Om 

respondenterna ser personalhandboken som ett värde eller ett stöd i sitt arbete, uppger tre av 

respondenterna att de ser de dokumentet som ett stöd eller som en guide, dock enbart till 

nyrekryterad personal. Detsamma gäller även hur mycket respondenterna använder sig av 

dokumenten. Angående om respondenterna har fått någon utbildning eller stöd i hur dem ska 

tillämpa personalhandboken, har respondenterna besvarat enigt att de inte har fått det. Tre av 

respondenterna uppger att de gärna skulle vilja få ett större stöd eller utbildning i hur de ska 

tillämpa och använda policydokumenten i sitt arbete. Däremot som respondent 1 och 2 uppgett, 
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är detta under utveckling och organisationen kommer troligtvis införa ett större stöd i form av 

utbildningsdagar. Utbildningarna ska avse hur verksamheterna ska hantera personalfrågor för 

att hanteringen ska bli densamma genomgående i hela verksamheten. 

 

4.2.3 Användningen av handboken bland medarbetarna 

Personalhandböckernas tillgänglighet för arbetstagarna varierar stort mellan verksamheterna. 

Tre av respondenterna uppger att den tilldelas enbart till nyrekryterada säsongsanställda i 

samband med introduktionen, antingen i pappersform eller digitalt. Respondent 2 informerar 

enbart sina nyanställda muntligt om information som ses av större vikt, vilket även kan medföra 

att det finns stora variationer i den information som arbetstagarna får möjlighet att ta del av. 

Till skillnad från de andra respondenterna finns enligt respondent 4:as verksamhet 

personalinformation i personalmatsalen. Däremot så ingår det inom samtliga respondenternas 

verksamheter att nyrekryterade får tillgång till någon typ av grundinformation under 

introduktionsperioden, dock av varierat innehåll mellan verksamheterna.  

 

Enligt respondenterna så är användningen av personalhandboken bland medarbetarna i 

dagsläget i stort sett obefintlig. Den ska fungera som riktlinje för arbetstagarna, däremot är 

respondent 1 osäker på om den verkligen används av medarbetarna. Enligt respondent 4 

använder medarbetarna inte dokumenten i så stor utsträckning som det önskas, vilket troligtvis 

beror på att innehållet inte är särskilt uppdaterat. I vilken utsträckning respondenterna upplever 

att medarbetarna är införstådda med innehållet i dokumenten, är dem till största del eniga med 

att arbetstagarna inte är införstådda med dess innehåll. Däremot är respondenternas svar enbart 

utgått från de säsongsanställda medarbetare. Det är enbart respondent 1 som uttryckte att hen 

till största del tror att sina arbetstagare är införstådda med innehållet. Däremot kan hen inte vara 

helt säker då det inte finns någon uppföljning att undersöka detta (ibid.). Enligt respondent 3 är 

det en skillnad mellan “( ... ) förstå och vilja att efterleva”, då riktlinjerna inte alltid efterlevs 

bland medarbetarna. Andra faktorer som kan påverka arbetstagarnas förståelse enligt 

respondent 4 är att de inte förstår språkbruket i texten. För att förhindra missförstånd kan det 

med fördel göras ändringar i formuleringar i dokumenten så arbetstagarna på ett enklare sätt tar 

till sig innehållet då de inte störs av onödiga formuleringar (ibid.).   

 

4.2.4 Personaldokumentets påverkan inom organisationen 

Upplevelsen bland respondenterna är relativt gemensam angående om de tror att 

personalhandboken är en faktor som påverkar arbetstagarnas dagliga arbete rörande förståelsen 
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av riktlinjerna. Respondent 2 och 4 upplever att personalhandboken är en faktor som inte eller 

enbart i en låg grad påverkar medarbetarna. Respondent 1 delar denna åsikt, men uttrycker en 

förhoppning om att personalhandboken i framtiden ska ge mer riktlinjer och tydlighet till 

medarbetarna. Handbokens betydelse för medarbetarna är respondenterna däremot inte eniga 

om. Respondent 1 och 2 menar att dokumentet i sig inte påverkar medarbetarna särskilt mycket. 

Däremot är det viktigt enligt respondent 1 att medarbetarna är införstådda med verksamhetens 

riktlinjer och regler.  

 

Respondenternas upplevelse om arbetet med personalfrågor i personalhandboken skulle 

förändras på något vis för att göra det mer effektivt, har respondenterna besvarat olika. 

Respondent 1 har uttryckt osäkerhet om personalfrågorna verkligen kan förbättras i 

dokumenten för att det ska bli effektivare, däremot kan formuleringen i dokumenten förbättras 

för att förtydliga vilka regler som gäller. Respondent 2 anser att det dagliga arbetet inte kan 

förbättras genom att man förändrar eller förtydligar personalhandboken. Hen menar att 

servicebranschen är uppbyggd genom att gästen sätts före allt annat och så länge arbetssätten 

fungerar så fortlöper vanligtvis dessa arbetssätt. Däremot är det av stor vikt att det finns ett 

dokument som berör medarbetarna i positiv bemärkelse, och i och med det blir förhoppningsvis 

mer aktiva även om det inte är ett problem i dagsläget. Däremot så upplever respondenten det 

som en trygghet att ha ett fungerande dokument att stödja sig mot i sitt arbete med 

personalfrågor och en förståelse mellan arbetsgivare och anställd skapas och förstärks genom 

detta (ibid.). Respondent 3 har inga generella upplevelser om personalfrågorna kan förändras 

på något vis i personalhandboken, däremot upplever respondenten att arbetsledare ska vara mer 

synliga på arbetsplatserna för att vara mer tillgängliga. Resterande respondenter har inte 

uttryckt någon åsikt i frågan. 

 

Samtliga respondenter delar uppfattningen om att en gemensam personalpolicy inom koncernen 

sällan är grunden till att arbetstagarna upplever en gemenskapskänsla, detta gäller även hur 

koncernen generellt sett är uppbyggd. Respondenterna uppger att det vanligt förekommande 

bland medarbetarna att de enbart ser sig som anställd till verksamheten de arbetar för och inte 

till koncernen i stort. Det är även vanligt förekommande att medarbetarna avslutar sin 

anställning hos en verksamhet för att sedan börja hos en annan av koncernens verksamheter.  

Detta är något som Respondent 3 uttrycker som problematiskt i hur koncernen hanterar sådana 

personalärenden, då dessa egentligen bör vara anställd för organisationen och inte enbart för 

verksamheten. För att försöka förhindra detta tillämpar två av verksamheterna arbetsrotation 
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med liknande verksamheter inom koncernen. Detta kan upplevas olika bland medarbetarna 

menar respondent 2, antingen som besvärande eller så ses det som en möjlighet för personlig 

utveckling. Att försöka ena organisationen är något som i dagsläget upplevs som avlägset menar 

två av respondenterna, däremot så skulle detta kunna påverka medarbetarnas förståelse positivt. 

Respondent 4 menar att det skulle kunna gynna förståelsen att medarbetarna ser hela helheten 

av tanken till varför koncernen har bildats. Att medarbetarna förstår helheten kan det även 

gynna verksamheterna, då det även skulle kunna underlätta personalrotation bland 

verksamheterna och medarbetarnas kunskap kan nyttjas inom hela organisationen (ibid.). För 

att kunna gynna gemenskapen mellan verksamheterna såväl som inom hela koncernen krävs 

det enligt respondent 2 fler personalträffar över verksamhetsgränserna. Respondent 4 menar 

också att det krävs att arbetsrollerna förtydligas mer, vilket hen tror skulle kunna gynna känslan 

av gemenskap inom organisationen. För att säkerställa att en eller fler av koncernens 

verksamheter inte glöms bort, är det viktigt att fokusera på organisationens helhet för att 

organisationen ska uppfattas som enhetlig (Respondent 1). 

 

Det faktum att koncernen har skilda personalhandböcker och hur detta påverkar medarbetarnas 

upplevelse av gemenskap skiljer sig till viss del mellan respondenterna. Tre av respondenterna 

anser att en gemensam personalpolicy för koncernen kan gynna organisationen i och med att 

det förtydligar för medarbetarna att de är en del av en helhet, vilket även slutligen kan stärka 

tillhörigheten inom. Däremot menar respondent 3 att bara för att en gemensam personalpolicy 

formuleras, skapas det inte automatiskt en gemenskap bland medarbetarna, däremot kan det 

vara handling i rätt riktning. Det skulle kunna underlätta arbetet inom verksamheterna att ha en 

gemensam grund att stå på med ett innehåll bestående av exempelvis koncernens gemensamma 

värderingar, förhållningsregler, förmåner och generella personalfrågor (ibid.). För att kunna 

påverka medarbetarnas upplevelse av tillhörighet till koncernen krävs det olika 

personalaktiviteter (Respondent 1; Respondent 3). Däremot är det inte alla arbetstagare som är 

intresserade av att delta i sådana aktiviteter, vilket det finns ett behov av att kunna motivera 

dessa individer till ett deltagande (Respondent 1). Respondent 2 lyfter förslaget om att 

genomföra fler personalrotationer mellan verksamheterna för att medarbetarna ska kunna öka 

sitt kontaktnät inom olika verksamheter och även vidga sina egna vyer. Hen menar att det även 

kan vara positivt att genomföra fler typer av utbildningar och kurser där deltagare från samtliga 

verksamheter kan närvara (ibid.). Däremot var det enbart respondent 3 som uttryckte ett behov 

om att verksamheternas arbetsledare bör vara mer närvarande och tillgängliga ute i den dagliga 

verksamheten, för att kunna gynna medarbetarnas upplevelse av gemenskap. 
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4.2.5 Analys av fallstudie av de semistrukturerade intervjuerna 

Personalhandboken 

God kommunikation är en nyckel till en välfungerande organisation (Armstrong, 2006), vilket 

i organisationens fall troligtvis är en aspekt som tagits i beaktande i utformningen av de 

tillgängliga personalhandböckerna. Dess syfte är att på ett effektivt sätt tillhandahålla viktig 

information för medarbetarna på ett lättförståeligt sätt. Dock är detta inte ett mål som 

organisationen uppnått fullt ut eftersom flertalet respondenter redogör för att utformningen av 

dokumenten i flera fall enbart vänder sig till en viss del av arbetsstyrkan. På grund av detta 

uppstår brister i kommunikationen då inte handböckernas budskap når samtliga medarbetare. 

Användningen av dokumentet skiljer sig mellan respondenterna, däremot finns de en 

förhoppning att personalhandboken ska fungera som en tydlig guide med riktlinjer hur 

personalarbetet ska hanteras i verksamheterna. Flertal av respondenterna menar att handboken 

bör fokusera på mer hårda värden, gärna i flera olika versioner som ska finnas tillgängliga i 

verksamheterna för att säkerställa att medarbetarna är införstådda med innehållet. Däremot är 

detta inte något som respondenterna är helt eniga om, det är även viktigt att innehållet i 

dokumenten hålls levande och kreativt så att medarbetarna ska bli inspirerande och vilja utföra 

ett gott arbete inom verksamheterna. Uppföljning om medarbetarna är införstådda med 

innehållen i handböckerna är idag bristfällig, det krävs fler uppföljningar och en 

samtyckesblankett kan vara en början. 

 

Koncernens medarbetare med personalansvar går att ställa i jämförelse med rollen linjechef, 

vars nyckelroll är att bland annat implementera policys (Armstrong, 2006; Frenkel et al., 2012). 

Att koncernen påbörjar arbetet med att förändra policydokumenten och arbetet kring 

implementering av dessa dokument kan ses som mycket positivt. Policys kan ses som en del i 

grunden för organisationens effektivitet då denna klargör vilka arbetssätt och värderingar som 

tillämpas på arbetsplatsen (Sveningsson & Sörgärde, 2015). Detta påstående kan i relation till 

vad flertalet respondenter ansåg om ämnet ses ur flera synvinklar. Arbetet i verksamheterna har 

trots undermåliga handböcker och styrdokument, fungerat någorlunda tillfredsställande enligt 

flera av respondenterna. Ett behov finns, dock inte ett akut behov. Det poängteras däremot att 

det i vissa situationer kan finnas ett behov av stöd i hur personalfrågor ska hanteras. Därutav 

kan påståendet att utformning och implementering av policydokument som en påverkansfaktor 

för organisationens effektivitet styrkas.  
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Ett problem är att policyn riktar sig nästan uteslutande till säsongsanställda, resulterar i att 

medarbetarna kan uppleva svårighet att finna ett sammanhang mellan verksamheten såväl som 

koncernens verksamheter. Detta i och med att medarbetarna utför sina arbetsuppgifter på olika 

sätt och förhåller sig till olika regler, då samtliga medarbetare inte har en gemensam grund att 

utgå från. Troligen bidrar policydokument med en tydlig grund att utgå från endast i de fall de 

finns tillgängliga både för ledning, chefer och medarbetare menar Armstrong (2006). I och med 

detta kan det göras klart att policyns utformning och tillgänglighet är ett problemområde som 

berör koncernen och nu kommer till kännedom genom att arbetsledare uttrycker detta på ett 

explicit sätt.  

 

Ett problem som påverkar arbetsledare inom organisationen är att det många gånger saknas tid 

för uppföljning och utvärdering av medarbetare och dess arbete, där även att säkerställa att 

samtliga inom verksamheten är införstådda med policyn ingår som ett moment. Det går att se 

en koppling till det som Armstrong (2006) menade med att det är nödvändigt att se ett samband 

mellan arbetsmetoder och organisationsstruktur. Eftersom dessa utgör grunden och därför är en 

påverkansfaktor till hur organisationen utvecklas och fortlever. 

 

Tillämpningen av personalhandboken 

Av respondenternas svar går det att utläsa att det finns större variationer mellan verksamheterna 

i hur personalpolicyn tillämpas, och även hur stort behovet av dokumenten som uppfattas av 

respondenterna. Detta kan grunda sig i att de även har skilda uppfattningar kring vilka ämnen 

som är av störst vikt i dokumenten. Att förhållningsreglerna ska vara tydliga och att dokumentet 

uppfattas som ett nödvändigt arbetsverktyg är något som tydligt framkommit av fallstudien. 

Verksamheterna behöver specialskrivna handböcker som är anpassade för dem och den 

kommande gemensamma personalpolicyn behöver innefatta material som berör samtliga 

medarbetare inom koncernen. Däremot gavs det uttryck för åsikten att avsaknaden av 

grundläggande vision och värdegrund är en faktor som påverkar respondenternas uppfattning 

negativt, vilket kan vara en anledning till att policyn inte utnyttjas i den utsträckning som är av 

avsikt. Förklaringen kan ligga i det Frenkel, Restubog & Bednall (2012) förklarat kring att 

personalpolicys behöver innefatta hur organisationens värderingar ska implementeras. 

Respondenterna menar att de kan ge positiva effekter på arbetet om de får tillgång till utbildning 

och stöd i hur de ska tillämpa sin verksamhetshandbok och även koncernens kommande 

personalpolicy.  
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Policydokumentet kan i vissa fall som Johansson (2002) tidigare diskuterat enbart fungera som 

hyllvärmare om inte organisationen säkerställer att dokumentet utformas för att främja både 

hårda och mjuka värden. I och med detta kan det anses nödvändigt att organisationen i fråga 

utvecklar sin personalpolicy genom att komplettera dokumenten med riktlinjer så att en bredare 

grund att kunna utgå ifrån för att motivera och leda personalen.  

 

Användningen av handboken bland medarbetarna 

Ett medel för organisationen att visa intresse för att investera i sin personal och bekräfta deras 

förmågor är bland annat genom välarbetade personalpolicys (Allen, Shore & Griffeth, 2003). I 

och med att organisationens ledning inte prioriterat detta arbete har konsekvensen av det 

inneburit att arbetstagarna inte ser dokumenten som viktiga och som flera respondenter nämnt, 

inte tar riktlinjer och liknande på allvar. Samtliga respondenter uppgav att det är viktigt att 

formulera dokument som har ett enkelt och lättförståeligt språk för att inte skapa onödig 

förvirring hos medarbetare. Att uppfatta innehållet som svårläst och uppleva svårigheter i att 

tolka budskapet kan säkerligen vara en faktor som påverkar medarbetares uppfattning av 

dokumenten i en negativ riktning.  Möjligtvis kan det vara så att medarbetarna upplever att 

personalpolicys och personalhandböcker inte är av särskilt stor vikt och därför inte heller ser 

att detta är en viktig del eller som ett nödvändigt inslag i deras eget arbete. Att ta fram en mer 

välformulerad och tydlig policy, ger ett övergripande synsätt på verksamheternas och 

organisationens arbetssätt. Det ger även ett övergripande synsätt på värderingar som kan med 

förhoppning bidra till att medarbetare i högre grad tar den till sig. För att detta ska vara möjligt 

kan det anses vara av stor vikt att ledningen prioriterar att efter framtagandet av policyn även 

ser till att vidarebefordra kunskapen kring hur dokumenten ska tillämpas i det dagliga arbetet.  

 

De större skillnaderna mellan verksamheterna angående vilken grad av tillgänglighet 

policydokumenten har och det är därför nödvändigt att avhjälpa den problematiken. Det har 

tidigare förklarats att tillgänglighet via kommunikation är högst nödvändigt (Bish et al., 2015) 

och det har av respondenterna gått att utläsa att detta är ett område som kräver 

utvecklingsåtgärder. Att organisationen i fråga är lokaliserat på olika platser kan vara en 

bidragande orsak till att det finns svårigheter för arbetsledare i att få möjlighet till att återkoppla 

till sin närmaste chef, då denne har mycket begränsad tid. Att tillsammans med närmaste chef 

ha möjlighet att diskutera och utvärdera och på så sätt få stöd kan ha en positiv effekt för 

arbetsledaren. För att detta ska fungera bättre kan det möjligtvis vara en fördel att utnyttja fler 

olika tekniska lösningar, vilket även Armstrong (2006) menar är en nödvändighet. Detta kan 
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tillämpas som ett effektivt kommunikationsmedel i och med att koncernen har verksamheter på 

olika geografiska platser. Detta kan säkerligen vara ett hjälpmedel och fungera som ett starkt 

kompletterande verktyg för dem då det på ett enkelt sätt stärker kommunikationen dem emellan.  

 

Personaldokumentets påverkan inom organisationen 

En av respondenter har angett att det vore positivt om arbetsledare i högre grad är tillgängliga 

och arbetar mer operativt ute i verksamheten, då detta förmodligen ökar deras närvaro och 

förståelse för det dagliga arbetet. Att kombinera detta med att skapa en utarbetad 

personalhandbok som ska fungera som ett hjälpmedel i deras arbete, kan det innebära en 

markant förbättring i ledarskapet inom verksamheterna. Som tidigare nämnts bör ledares 

agerande och handlande utgå från organisationens värdegrund och även att de aktivt arbetar för 

att implementera dessa värderingar i arbetet då det är en faktor som påverkar ledarens 

trovärdighet i hög grad (Söderfjell, 2008).  

 

Respondenterna har även påpekat att en förbättrad gemenskap troligtvis inte uppstår enbart i 

och med införandet av en gemensam personalhandbok, utan att det kommer krävas fler 

förändringar som exempelvis fler personalträffar och gemensamma aktiviteter för att nå en stark 

gemenskap inom och mellan organisationens verksamheter. Däremot menar respondenterna att 

det troligtvis inte är samtliga individer inom organisationen som kommer känna motivation och 

vilja till att delta i gemensamma aktiviteter utanför arbetstid. Detta kan möjligtvis skapa en 

försvårande effekt på arbetet. Det kan då anses viktigt att ta med i beräkningen att större och 

mindre förändringar inom organisationer kan vara svåra att genomföra i de fall kulturen inte är 

positiv och ger tillåtelse till detta (Platen, 2006). Som Jacobsen och Thorsvik (2014) menar kan 

en befintlig kultur påverka arbetstagarna såväl som organisationen i stort. Om kulturen bland 

arbetstagarna är negativ och motståndskraftig gentemot förändring kan detta försvåra en 

organisations förändringsarbete. Enligt Jacobsen och Thorsvik (2014) finns det fem olika typer 

av effekter som kan gynna en organisationskultur; tillhörighet och gemenskap, tillit, motivation, 

styrmedel och koordinering. Att utöka antalet personalträffar kan vara en åtgärd att stärka 

tillhörigheten och gemenskapen inom organisationen. Graden av tillit och motivation hos 

medarbetarna kan öka om de upplever att koncernen i fråga arbetar gentemot en målsättning 

som innebär att medarbetarna ska känna sig tillfredsställda och motiverade i sitt arbete. Resultat 

av fallstudien visar att ledningen vill uppmuntra till ett ledarskap som ska verka inspirerande 

och motiverande till att skapa kreativa lösningar. På så vis går det att utläsa att arbetsledare 

inom organisationen generellt har ett relativt stort handlingsutrymme till hur dessa tillämpar sitt 
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ledarskap inom verksamheterna som kan stärka arbetstagarnas upplevelse för ökad tillit och 

motivation.  

 

Angående organisationens förmåga att styra och koordinera sin arbetsstyrka kan vara en god 

grund att utgå från de befintliga policydokument som finns inom organisationen och utveckla 

dessa för att utveckla sitt förändringsarbete. Med hjälp av policys kan organisationen i fråga 

förändra den kultur och attityd som råder. Från den bland arbetstagarna tidvisa upplevda ovilja 

till att inte följa regler och riktlinjer till att utveckla en förståelse till varför dessa riktlinjer finns 

och därefter slutligen anpassning till dessa. Policydokumenten kan på så vis tydliggöra vilka 

värderingar och normer organisationen vill efterlikna (Sveningsson & Sörgärde, 2015). 

Ledarskapet blir därför en väsentlig del som kan påverka den rådande kulturen i organisationen, 

ledarna kan förmedla de signaler och budskap som organisationen vill efterlikna och förhindra 

den kultur som de inte vill ska förekomma (ibid.).  Det kan via dessa parametrar göras liknelser 

med vad som utgör en del av grunden för det som Söderfjell (2008) benämner som det 

transformativa ledarskapet, vilket kan upplevas som det rätta alternativet för organisationen i 

fråga. Däremot så finns det även ett behov av att lägga fokus på struktur och ett visst mått av 

styrning, vilket kan skapas bland annat genom fullständiga policydokument. Detta är ett starkt 

argument till varför det är av stor betydelse att genomföra det tilltänkta förändringsarbetet kring 

organisationens personalpolicys.   
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5. Diskussion och slutsatser 

I detta avsnitt förs en diskussion angående studiens resultat i förhållande till vald metod och 

det uttalade syftet med dess frågeställningar. Vi reflekterar kring studiens bidrag till personal 

och arbetslivsområdet och avslutar med förslag på vidare forskning inom området. 

 

Av studien framgår det att organisationen tidigare under förändringsprocessen fokuserat på den 

ekonomiska vinsten och det har inneburit att detta ansetts som den aspekten av störst tyngd. Att 

organisationen behöver gå med ekonomisk vinst är självklart en nödvändighet men för att uppnå 

högre effektivitet och en kultur med hög gemenskap krävs fokus på fler faktorer. Strategi O kan 

ses som samlingsnamnet för en strategi som fokuserar till att främja de mänskliga resurserna i 

en organisation, medan strategi E syftar till en strategi som fokuserar på siffror och där poängen 

är ekonomisk vinst (Jacobsen, 2013). Organisationen har under förändringsarbetet insett att det 

förmodligen behövs fler åtgärder för att effektivisera koncernen, med hjälp av exempelvis 

styrdokument och arbetet med att implementera dessa. En möjlig förklaring till detta är att 

ledningen kommit till insikt att strategin som tidigare använts som kan liknas med strategi E, 

inte fungerar optimalt och att bättre resultat kan nås genom att ändra fokusering gentemot de 

mjuka värdena. Genom att tillämpa en förändringsprocess som liknar strategi O, kan 

organisationens arbetsmetoder troligtvis påverkas i en positiv riktning. Med hjälp av 

kontinuerliga förbättringsmetoder kan koncernen förhoppningsvis öka graden av motivation, 

engagemang och delaktighet i medarbetarnas dagliga arbete och via detta höja kvaliteten i 

servicen de tillhandahåller till kunder. Utan att motivation finns bland medarbetarna, går det 

inte att genomföra ett förändringsarbete (Jacobsen, 2013). Fördelen med att tillämpa strategi O 

är att individerna står själva för en vilja till förändring och utveckling, vilket kan exempelvis 

gynna förändringsarbete av kulturella element (ibid.). 

 

HR-funktionen inom organisationen som även ingår i ledningsgruppen kan möjligtvis dra nytta 

av att förslagsvis strukturera om hur arbetsuppgifter prioriteras för att undgå att starta upp 

arbetsprocesser i “fel ände”. Studiens resultat påvisar att omorganisationen inom koncernen 

medfört att andra arbetsuppgifter tilldelats högre prioritet, därutav har inte arbetet kring en 

gemensam personalpolicy och implementering av denna tidigare upplevts som nödvändig. HR-

funktionen behöver troligtvis tilldelas större resurser av ledningen för att ha möjlighet att 

förlägga arbetet på ett sätt som skapar möjlighet till att avsätta tid för policyarbetet. Alternativt 



 

34 
 

skulle koncernen samarbeta med andra avdelningar inom organisationen för att tillsammans 

fördela arbetsuppgifter på ett effektivt sätt.  

 

Sammantaget har studien visat att personalhandboken och den kommande personalpolicyn har 

varierande betydelse för respondenterna och det går därför inte att ge ett konkret entydigt svar 

men det går att utläsa att policys kan vara ett effektivt verktyg för organisationer i kombination 

med en kultur som främjar kreativitet och ett starkt ledarskap. Samtliga respondenter har 

uttryckt att de anser att det är ett positivt inslag i arbetet. Av de respondenter som har uppgett 

att de saknade en personalhandbok, ansåg dem att det är ett verktyg som trots allt kan vara av 

betydelse. 

 

Vi anser att koncernen i fråga omgående bör säkerställa att handböcker och policydokument 

kompletteras med riktlinjer som berör personalfrågor, så att arbetsledare kan använda sig av 

dessa som ett stöd i sitt dagliga arbete. Två av respondenterna saknade helt dokumentation att 

använda i sitt arbete och upplevde att en formulerad policy kan bidra med positiva effekter. 

Detta ökar förhoppningsvis graden av korrekt handlande i enlighet med organisationens 

värdegrund och medför att det i högre grad även leder till rättvis behandling av medarbetare, 

oavsett vilken verksamhet de arbetar i. Antagligen kan detta medföra att känslan av gemenskap 

ökar mellan verksamhetsgränserna samt att medarbetare med högre befattningar kan växa i sina 

roller. För att det transformerande ledarskapet ska ha möjlighet att praktiseras krävs att 

handlingsutrymme ges och att de på detta vis i sin tur vidare kan leda på ett sätt som verkar 

inspirerande och motiverande för medarbetarna. Däremot kan det krävas olika typer av 

ledarskap i olika typer av situationer vilket Döös & Waldenström (2008) bekräftar, det krävs 

en ständig anpassning till den rådande kontexten. Detta innebär att trots att en respondent 

uppgav att denne anser att ledarskap ska vara präglat av nytänkande och kreativitet, finns det 

behov av ett tydligt ledarskap. Ett ledarskap som bör fokusera på styrning i de situationer som 

kräver det, framförallt under den kommande tiden då förändringsarbetet fortlöper. Eftersom 

inom koncernen finns skilda verksamheter innebär det att dessa även är av olika kontexter och 

givetvis är beroende av individuella behov, är detta något som ledaren behöver ta hänsyn till. I 

och med detta anser vi att det är av särskilt stor vikt att arbetsledare i verksamheterna får tydliga 

och övergripande riktlinjer som svarar för organisationens vision och målbild. Med detta 

behövs det även tydlig kommunikation med HR-funktion eller ansvarig chef, för att säkerställa 

att arbetsledare får stöd med personalfrågor som rör deras verksamhet.  
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Studiens resultat antyder att det krävs mer än enbart en välarbetad och implementerad 

personalpolicy för att stärka känslan av gemenskap inom organisationen. Att skapa tillfällen för 

medarbetare att mötas över verksamhetsgränserna kan vara en viktig del för att skapa starka 

band mellan de olika verksamheterna. Här har ledaren en viktig roll och behöver öppna upp för 

en möteskultur som ger utrymme för kreativitet och samtidigt bidrar till att effektivisera tiden 

som faktiskt tilldelats för ändamålet. Det kan ske med hjälp av en öppen och tydlig 

kommunikation mellan de inblandade parterna vilket även Engström (2014) menar är 

nödvändigt för att möjliggöra för lärande och utveckling inom en organisation.  

 

5.1 Reflektioner 

Vi har under studien upplevt att respondenterna deltagit med stor öppenhet och att samtliga 

respondenter delat med sig av sina personliga uppfattningar kring frågeställningarna som 

presenterats. Gemensamt för dessa respondenter är att de är av en relativt ung generation, då 

den äldsta deltagaren är i 40 årsåldern och den yngsta i 20 årsåldern. Det har tidigare nämnts 

att ledare av den yngre generationen i högre grad kan upplevas som öppna och positivt inställda 

till förändring (Repstad, 2007), vilket möjligtvis kan vara en bidragande anledning till att 

samtliga respondenter var positivt inställda till deltagandet i fallstudien. Detta kan 

förhoppningsvis vara till organisationens fördel med det fortsatta förändringsarbetet.  

 

Respondenternas anställningstid och arbetsuppgifter var faktorer som det uppstod svårigheter i 

att dra generella slutsatser kring då samtliga respondenter uppgav skilda svar på sina 

individuella tankar och upplevelser. Möjligheten till att se ett mönster i resultatet avseende 

respondenternas kön var också en svårighet i och med det begränsade urvalet och har därför 

helt uteslutits. Möjligen krävs det ett större antal deltagande respondenter för att dra slutsatser 

kring dessa parametrar. Dock kan vi se att samtliga respondenter, oavsett roll i verksamheten, 

upplever ett behov av ett policydokument som både innefattar regler och rutiner för samtliga 

medarbetare men även för dem själva i sina befattningar. Det som går att urskilja är främst att 

respondenten med HR-titel framhöll att policyn bör främja känslan av sammanhållning och 

gemenskap som är nödvändig för att organisationen ska upplevas som sammansvetsad.  Det 

kan möjligtvis vara så att HR-rollen och arbetet inom den funktionen påverkat synen på vilka 

värden som är av störst vikt att fokusera på. Som Senyucel (2009) tidigare diskuterat är arbetet 

inom HR-funktionen i många fall en balansgång mellan mjuka värden som motivation, 

kompetensutveckling och trivselfrågor och hårda värden som fokuserar till ekonomisk vinning. 
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Detta kan vara en tänkbar faktor som spelat in på denna respondents synpunkt i frågan om vart 

personalpolicyns fokus bör finnas.  

 

Problematiken med studiens frågeställning har visat sig vara att frågorna överlappar varandra i 

flera sammanhang, vilket har orsakat svårigheter att lyckas separera dessa från varandra. 

Frågeställningarna har visat att det inte går att enbart undersöka koncernen utifrån ett perspektiv 

och en frågeställning, utan man bör se ämnesområdet som en helhet. Om möjligheten gavs till 

att upprepa studien hade urvalet genomförts på ett annorlunda sätt. Vi hade i fall vi tilldelats 

chansen att gärna delta i högre grad i urvalsprocessen för att få större inblick i hur 

organisationen är uppbyggd och vilka roller organisationens medarbetare innehar. På så sätt 

hade vi möjligen lyckats få ett större underlag och en ökad relevans i svarsfrekvensen. Det hade 

varit till vår fördel om ett större antal undersökningsdeltagare haft en roll som givit dem 

möjlighet att representera ledningsgruppen, för att vi på detta sätt haft chans att se 

frågeställningarna ur ledningens perspektiv.  

 

5.2 Metoddiskussion 

Bortfall i svarsfrekvensen kan ha påverkat studiens trovärdighet och möjligheten att kunna ge 

starkare belägg för argument, trots att dessa respondenter framförde deras personliga åsikter 

och tankar kring förändringsarbetet. Då två av respondenterna inte haft tillgång till en tidigare 

utarbetad personalhandbok, har det medfört att dessa inte har kunnat besvara samtliga frågor 

utan enbart vissa frågor. Trots att detta är något som inte var av avsikt då vi inte själva styrde 

urvalet av respondenter, så är vi av åsikten att bortfallet hade uppstått även om vi haft större 

valmöjligheter i respondenturvalet, då faktum kvarstår att flera verksamheter faktiskt inte har 

haft tillgång till en personalhandbok. Vi skulle däremot undersökt detta närmare med hjälp av 

vår kontaktperson till organisationen innan studien påbörjades, för att kunna justera studiens 

syfte. Det har även förekommit bortfall under fallstudiens genomförande, två av respondenterna 

lämnade sent förhinder och vi fick maila intervjufrågorna till dem istället för att genomföra 

intervjuerna via telefon. På grund av detta kunde inte kontrollfrågor eller dylikt ställas till 

respondenterna vilket tyvärr medförde att ett flertal frågor fick uteblivna svar, antingen för att 

de inte förstod frågan eller att de ansåg sig inte kunna tillföra ett relevant svar. Problematiken 

som uppstod i genomförandet av intervjuerna via mail kan också ha orsakat en viss stress för 

respondenterna, vilket i sin tur kan ha påverkat tillförlitligheten i svarsfrekvensen. Det kan å 

andra sidan även påverkat tillförlitligheten positivt. Respondenterna har då fått mer tid till att 
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enskilt tänka igenom frågorna ordentligt, och därför haft möjlighet att ge mer djupgående svar 

eftersom tänkbara stressfaktorer som tidspress under intervjutillfället minimeras.  

 

Möjligheten till att applicera detta studieobjekt med tillhörande resultat på andra liknande 

situationer är troligtvis aningen begränsad. I relation till andra forskningsstudier vars 

datainsamling är av större omfattning än denna, kan det ses som en orsak till en viss begränsning 

i studiens tillförlitlighet och trovärdighet. Vi har med detta avseende dragit slutsatsen att vårt 

studieobjekt är unikt i fråga till dess situation. Däremot kan troligen studien och dess resultat 

appliceras på hela koncernen i fråga i och med att datan som insamlats är tänkt att representera 

koncernens alla verksamheter. På grund av att organisationen har varit delaktig i stora delar av 

studien och främst under urvalet med val av lämpliga respondenter, kan det ha medfört att 

urvalet kan ses som aningen begränsat vilket kan få inverkan på studiens trovärdighet. Däremot 

är det enbart respondenter med högre befattningar som är representerade i denna studie, vilket 

är en avgränsning som var nödvändig att göra för att studien ska innefattas inom 

kandidatuppsatsens ramar. Genom att tillämpa metodtriangulering och att kombinera en 

fallstudie med en dokumentanalys, har vi en förhoppning om att studiens tillförlitlighet och 

trovärdighet höjts.  

 

I och med att intervjuerna har genomförts med semistrukturerade frågor kan det insamlade 

datamaterialet i högre grad påverkas av den egna respondentens förförståelse. I vårt fall har den 

största delen av fallstudiens intervjuer genomförts via telefon på grund av stort geografiskt 

avstånd, har vi gått miste om den personliga interaktionen där kroppsspråk och ansiktsuttryck 

är delar som kan vara en påverkansfaktor vid analysen av materialet. Repstad (2007) nämner 

däremot att detta tillvägagångssätt ses som tillfredsställande såvida intervjuaren är medveten 

om att det finns en viss begränsning. Med hjälp av trianguleringen kan riskerna av de negativa 

aspekterna med intervjuer som genomförts utan ett personligt möte minimeras. Att det är 

individer med ledarposition som intervjuas kan innebära att dessa har tidigare erfarenhet av 

liknande situationer, vilket kan medföra att de även har vissa typer av standardsvar som ges i 

dessa sammanhang. Även individens ålder kan vara en påverkansfaktor för hur de tolkar 

frågeställningar, där äldre respondenter i vissa fall har mindre tålamod med frågor och 

intervjusituationer som kan uppfattas som svävande och oklara (ibid.). Vår uppfattning är att 

tillvägagångssättet som tillämpats har bidragit till att respondenterna haft möjlighet att avsätta 

den tid de anser lämplig för ändamålet och besvarat frågeställningarna i ett mer informellt 

sammanhang än jämförelsevis med en intervjusituation där intervjuare och respondent sitter 
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tillsammans i kontorsmiljö. Att samtliga respondenter är av en yngre generation kan möjligtvis 

vara en faktor som påverkat deras attityd till medverkan i studien men självklart så handlar det 

även om individens personlighet och dess inställning till dessa situationer.  

 

Det finns en risk med att tillämpa en kvalitativ metod med hermeneutisk infallsvinkel då 

analysen kan bli aningen snäv, i och med att forskarens egna reflektioner och värderingar 

speglas i tolkningen av resultatet (Repstad, 2007). Emellertid finns det ingen forskare som kan 

ställa sig helt objektiv, utan det förekommer alltid någon påverkan av forskarens förförståelse 

och personliga värderingar (ibid.). Vi är medvetna om problematiken i att lyckas förhålla sig 

objektiv och har arbetat aktivt för att säkerställa att vi ställer oss så objektiva till studien som 

möjligt. Genom att vi under studiens genomförande arbetat i par, har det troligen möjliggjort 

för en bredare förståelse med fler diskussioner och reflektioner. Detta har i högsta grad varit 

berikande för studiens syfte och för vår egen räkning.  

 

5.3 Förslag på åtgärder 

Vi anser att organisationen gör rätt i att fokusera på ett ledarskap och en kultur som präglas av 

kreativitet och inspiration, men att riktlinjer däremot behövs för att skapa trygghet. Därmed kan 

delar av innehållet i handböckerna behållas. Personalpolicyn är av stor vikt att den formuleras 

färdigt och implementeras i koncernen, detsamma gäller med personalhandböckerna. Det är 

inte policyns innehåll som kräver den största graden arbete utan förändringsprocessen bör ha 

sitt fokus på metoderna för hur policyn behandlas och implementeras i arbetet. Det skulle även 

vara av stor vikt att formulera en handlingsplan som visar hur ofta och hur policydokumenten 

ska uppdateras. 

 

Genom att göra uppföljning mellan arbetsledare och medarbetaren av innehållet i dokumenten, 

kan arbetsledaren se till att medarbetaren är införstådd i innehållet. Vi tror att organisationens 

arbete kan gynnas av att införa en obligatorisk samtyckesblankett i samband med att 

medarbetarna tilldelas policydokumentet, då arbetsledare kan reda ut eventuella frågetecken 

från medarbetarna. Organisationen kan förslagsvis även utveckla en handlingsplan över hur 

organisationen ska planera och genomföra olika typer av utbildningsdagar som kan vara av 

betydelse för organisationens fortsatta förändringsarbete. Det kan möjligtvis även bidra med ny 

inspiration om koncernen inför utbildningsdagar med inslag av caseövningar som berör hur 

medarbetare med personalansvar ska hantera personalfrågor. Detta är något som troligen kan 
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underlätta för medarbetarna att öka sina kunskaper kring hur de ska hantera personalfrågor i det 

dagliga arbetet.   

 

Här nedan följer våra förslag i punktform kategoriserade efter hög och lägre prioritet, som 

organisationen förslagsvis kan tillämpa för att utveckla sitt arbete med användningen av 

verksamheternas personalhandböcker och koncernens kommande personalpolicy.  

 

Hög prioritet: 

● Slutför arbetet så snart som möjligt att formulera en personalpolicy som berör hela 

koncernen, med ett innehåll av exempelvis koncernens vision, värdegrund, värderingar 

och vilket förhållningssätt medarbetarna ska ha gentemot varandra och till kund. 

Implementera policyn i organisationen.  

● Formulera verksamheternas personalhandböcker med mer specifika riktlinjer för 

vardera verksamhet, dessa bör bestå av en liknande layout som koncernens 

personalpolicy för att förtydliga att verksamheterna och koncernen är en gemensam 

organisation. Implementera handböckerna i verksamheterna.  

● Uppföljning mellan arbetsledare och medarbetare bör införas för att säkerställa att 

medarbetare är införstådd med dokumentets innehåll. Som avslutning ska medarbetare 

signera en samtyckesblankett som bekräftelse. 

● Formulera en handlingsplan över när och hur ofta personalhandboken och 

personalpolicyn ska uppdateras samt hur denna process ska gå till. 

 

Lägre prioritet: 

● Utveckla en handlingsplan över hur organisationen ska planera och genomföra 

utbildningsdagar för medarbetare med personalansvar där utbildningen berör områden 

som exempelvis inspirerande ledarskap, tillämpning av policy samt genomförande av 

arbetsrotation. 

● Införa utbildningsdagar med inslag av caseövningar som berör olika områden av 

personalfrågor för medarbetare med personalansvar. Syftet med utbildningsdagarna är 

att medarbetarna ska öka sin kunskap om personalfrågor och användningen av 

personalhandböckerna och personalpolicyn i verksamheterna för att minska risken för 

att dokumenten blir hyllvärmare.  
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5.4 Förslag inför kommande studier  

Det finns en rad olika faktorer som inte kunde inrymmas i vår studie, men som skulle vara av 

intresse att fortsätta studera. Det skulle vara intressant att undersöka hur medarbetarna inom 

organisationen, såväl heltidsanställda som säsongsanställda, ser på användningen av 

personalhandböckerna inom verksamheterna. Hur upplever de heltidsanställda att dem inte har 

fått tagit del av handböckerna, utan att dokumenten enbart har fokuserats till största del på de 

säsongsanställda? Hur stor andel av medarbetarna använder sig av dokumenten och är 

införstådda av innehållet i dessa? Finns det något bland som medarbetarna upplever saknas eller 

som behöver utvecklas i personalhandböckerna? Det skulle även vara intressant att undersöka 

hur medarbetarna ser på att koncernens vilja att skapa en gemensam personalpolicy, är det något 

som dem tror skulle kunna gynna koncernen och skulle deras förståelse öka för koncernens 

syfte? Vilken typ av innehåll anses som intressant bland medarbetarna i koncernens kommande 

personalpolicy? Det skulle även vara av intresse att undersöka varför det upplevda 

engagemanget och motivationen bland säsongsanställda inte är lika hög som hos de 

tillsvidareanställda. Vad beror det på och hur ska man kunna ändra denna trend? 

 

Av den funna forskningen av användning av personalpolicys och personalhandböcker som har 

varit aningen bristfällig, kan vi utifrån vår data utläsa att våra respondenter upplever dessa 

dokument som nödvändiga. Trots att samtliga respondenter inte har haft tillgång till 

dokumenten, upplevs det som ett viktigt arbetsverktyg för hanteringen av personalfrågor. Det 

visar tydligt att det krävs fler studier inom området, trots att det är vedertaget att dagens 

moderna organisationer i de flesta fall har en form av personalpolicy. Vår studie kan slutligen 

representera det faktum att det fortfarande finns oklarheter i hur dessa dokument ska användas 

för att nå önskad effektivitet. Även om det krävs fler studier i större omfattningar för att få 

klarhet i ämnet kan vi dock av resultatet utläsa att personalpolicyn bidrar med värde för 

organisationen, främst i samband med en stark motiverande organisationskultur och ett tydligt 

deltagande ledarskap. Personalpolicyn som dokument kan tillsammans med dessa parametrar 

utgöra ett effektivt verktyg både för medarbetare, arbetsledare och ledning. 
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Bilaga I 

 

Missivbrev 

 

Hej, 

Vi heter Elin Karlsson och Hanna Ottosson och studerar sista året på Personal och 

arbetslivsprogrammet vid Högskolan Dalarna. Vi ska nu påbörja vårt examensarbete som 

berör ämnesområdet personalhandböcker och personalpolicydokument. Studien avser att 

undersöka användningen av personalhandböckerna inom Leksand Resort ABs koncerner och 

hur dessa kan påverka arbetstagarna. Vårt mål är att resultatet av studien ska bidra till vidare 

utveckling av organisationens personalhandböcker. 

För att genomföra vår studie söker vi Dig med en högre befattning och ett personalansvar 

som har kännedom om organisationens personalhandbok. Intervjutillfället beräknas ta cirka 

60-90 minuter och de uppgifter som framkommer under intervjun kommer att hanteras 

konfidentiellt. Deltagandet i studien är frivilligt och informationen kommer att avidentifieras 

för att säkerställa anonymitet. 

  

Om ni vill ta del av det färdiga arbetet så är ni välkomna att kontakta oss via 

kontaktuppgifterna nedan. 

 

Med vänliga hälsningar, 

Elin och Hanna 

 

 

Elin Karlsson  h14kaeli@du.se   0730751395 

Hanna Ottosson  h14hanot@du.se  0736495097 

  

Handledare 

Karl W Sandberg  kws@du.se  0730543595 
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Bilaga II 

 

Intervjuguide för fallstudie 

 

Introduktion 

Godkänner du ljudinspelning av intervjun? Vid godkännande; Vill du få tillgång till 

ljudfilen?   

Berätta om oss och vårt examensarbete. 

Har du några ytterligare frågor? 

Beräknad tid: ca 60 minuter. 

  

Bakgrund 

Vilket år är du född? 

Kan du berätta lite om dig själv och om din yrkesmässiga bakgrund? 

Har du någon utbildning/ar? Vilken utbildning/ar? 

Hur ser din yrkesroll ut och vilka arbetsuppgifter har du? 

Hur länge har du arbetet för koncernen? 

 

Personalhandbok/personalpolicy 

Vilken betydelse anser du att personalhandboken/personalpolicyn har inom er organisation? 

Om ingen, varför? Finns det något intresse för denna typ av dokument? 

Vad är en personalhandbok/personalpolicy enligt dig? Vad bör den innehålla och vem bör 

den rikta sig till? 

Hur ser din relation ut till en personalhandbok/personalpolicy?  

Vilken betydelse har personalhandboken/personalpolicyn enligt dig? 

Vilken funktion fyller personalhandboken/personalpolicyn för dig dels som arbetstagare till 

din arbetsgivare (OM du har) och även i rollen med ett personalansvar? 

Hur ska en personalhandbok/personalpolicy användas i det dagliga arbetet enligt dig?  

Hur anser du att en organisation bör utforma sin personalhandbok/personalpolicy för att den 

ska bli effektiv och enkel att tillämpa? 

 

 

 

 



 

III 
 

Tillämpning av personalhandboken/personalpolicyn i arbetet 

Vilken uppfattning har du angående er organisationens och koncernens 

personalhandbok/personalpolicy? 

Hur ser behovet ut av en fungerande personalhandbok/personalpolicy anser du? Vilken 

betydelse skulle en fungerande personalhandbok/personalpolicy ha för organisationen och 

koncernen? 

Vilken/vilka delar i personalhandboken/personalpolicyn är viktigast/har störst betydelse 

anser du? Varför? 

Använder du dig av personalhandboken/personalpolicyn i ditt arbete? Hur? Om inte, 

Varför? 

Ser du personalhandboken/personalpolicyn som ett värde och ett stöd i ditt arbete? Hur? 

Om inte, varför? 

I vilken utsträckning använder du dig av personalhandboken/personalpolicyn i ditt arbete? 

Har du fått utbildning/stöd i hur ni ska tillämpa personalhandboken/personalpolicyn? Vilken 

typ av utbildning/stöd har du fått? Upplever du det som tillräckligt? Anser du att det är av 

betydelse med utbildning/stöd hur man ska tillämpa personalhandboken/personalpolicyn? 

Upplever du att det finns något i koncernens personalhandbok/personalpolicyn som saknas 

eller finns det något som behövs utvecklas? I sådana fall vad? 

 

Arbetstagarna 

Finns personalhandboken/personalpolicyn tillgänglig för arbetstagarna? Var i sådana fall?  

När kommer arbetstagarna i kontakt med personalhandboken/personalpolicyn för första 

gången? Ingår det i introduktionen? 

Hur arbetar arbetstagarna i dagsläget med innehållet i personalhandboken/personalpolicyn? 

I vilken utsträckning upplever du att arbetstagarna är införstådda med innehållet i 

personalhandboken/personalpolicyn? Om inte, hur anser du innehållet ska formuleras 

istället? 

 

Effekterna av personalhandboken/personalpolicyn 

Upplever du att organisationens personalhandbok/personalpolicy är en faktor som påverkar 

personalen? 

Vilken betydelse ger personalhandboken/personalpolicyn på arbetstagarna? 

Upplever du att arbetet med personalfrågor i personalhandboken/personalpolicyn skulle 

kunna förändras på något vis för att bli mer effektivt? Hur? 

Upplever du att arbetstagarna inom organisationen känner en gemenskapskänsla eller 

känsla av en sammansvetsad koncern med övriga arbetstagare inom koncernen? Vad beror 

det på i sådana fall? Upplever du det som ett problem? 



 

IV 
 

Upplever du att organisationens skilda personalhandböcker/personalpolicy påverkar 

arbetstagarnas upplevelse av gemenskap eller att det är bidragande till en mer 

sammansvetsad koncern? 

Anser du att det finns andra faktorer som har större påverkan och som det behöver läggas 

större vikt vid? Vad i sådana fall? 

 

Avslutning 

Är det något mer du vill berätta om eller utveckla? 

Går det bra om vi kontaktar dig vid ytterligare frågor? 

Berätta om transkribering och validering av intervjuerna. 

 

  



 

V 
 

Bilaga III 

 

Begreppsdefinitioner 

Följande definitioner förtydligar återkommande begrepp i uppsatsen. 

 

Gemenskapskänsla menas med en känsla av att tillhöra en grupp med ett sammanhangs 

känsla och känsla av en ömsesidig tillit inom gruppen (Stenberg, 2011). 

 

Human resources (HR) är en funktion inom organisationen som arbetar strategiskt, 

konsultativt och serviceinriktat. Det kan dock finnas skillnader i hur organisationer väljer att 

fördela funktionens arbete. (Senyucel, 2009) 

 

Human resources management (HRM) definieras som alla arbetsprocesser och frågor som 

berör de anställda inom organisationen (Beardwell & Claydon, 2007). 

 

Högre befattning syftar vi i denna uppsats på arbetstagare som innehar en form av 

ledarposition där det i deras roll även ingår ett personalansvar. 

 

Organisationsförändring innebär att en organisation lär sig kontinuerligt av sina handlingar 

och misstag, för att sedan tillämpa dessa erfarenheter till att lösa liknande situationer 

(Nationalencyklopedin, 2017). 

  

En personalpolicy bör fungera som en riktlinje för hur organisationens ledning ska hantera 

särskilda omständigheter och olika typer av personalfrågor. Dokumentet kan även innehålla 

vilka normer och värderingar som råder inom organisationen och hur arbetstagare bör 

förhålla sig till dessa. (Bish, Newton & Johnston, 2015) 

  

En personalhandbok är inte lika övergripande som en personalpolicy, den innehåller mer 

detaljerade specifika riktlinjer och regler som arbetstagare behöver ta hänsyn till i sitt arbete 

(Dovier, 2007). 


