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1 Inledning 
Att överleva är, enligt Suarez & Utterback (2005), den största utmaningen för alla 

organisationer.  På samma sätt som arméer behöver militärstrategier behöver organisationer 

företagsstrategier. Företagsstrategier handlar om hur organisationen ska agera för att bli 

framgångsrik. (Grant, 2005). Att arbeta med strategisk HR innebär att HR-avdelningen 

fokuserar på att optimera prestationerna i organisationen för att på så sätt maximera 

lönsamheten. Tyngden vid arbete med strategisk HR flyttas därmed från de HR-relaterade 

aktiviteter till det resultat dessa aktiviteter genererar samt värdet som resultatet i sin tur ger 

organisationen. (Gaines Robinson och Robinson, 2006) Människor kan inte prestera sitt bästa 

i en kaotisk organisation, därför behövs en HR-strategi (Kearns, 2010, s. 5). Organisationer 

som planerar långsiktigt och strategiskt lyckas i större utsträckning ge hög avkastning till sina 

investerare. I konkurrenskraftiga branscher är det ofta företagens strategier som skiljer 

företagens framgång. (Heracleous, 2003) Enligt Boxall (1993) har strategisk HRM en oerhört 

viktig roll för att se till att företaget har den kompetens och det humankapital det behöver för 

att överleva. Det är viktigt att företagets HR-strategi stämmer överens med företagets övriga 

strategier (Boxall och Purcell, 2011, Ulrich och Brockbank, 2007). HR-systemen måste vidare 

vara anpassade för det egna företagets miljö och fungera i denna (Ulrich och Brockbank, 

2007). En annan viktig aspekt för att en HR-strategi eller ett HR-system ska vara 

kostnadseffektivt även i praktiken är att de implementeras på ett bra sätt i organisationen 

(Boxall och Purcell, 2011). 

Boxall och Purcell (2011, s. 48-49) presenterar HRM, marknadsföring, produktionssystem 

och finansiering som fyra nyckeldimensioner för ett framgångsrikt företag. För var och en av 

dessa dimensioner krävs effektiva system för val av mål (ibid.). Dessa nyckeldimensioner 

interagerar med varandra och en framgångsrik affärsmodell sammanfogar dessa på ett lönsamt 

och hållbart sätt.  Dessa fyra aspekter hjälper till att tydliggöra två viktiga aspekter gällande 

HRM i ett företags strategi; det går inte att uppnå lönsamhet utan duktiga medarbetare och 

samtliga aspekter hör ihop med varandra, således påverkas flera funktioner av ett och samma 

beslut. (ibid., s. 43-46) 

Enligt Boudreau & Ramstad (1998) bygger moderna affärsmodeller på idén att människan är 

organisationens största resurs. På Arctic Paper Grycksbo AB finns i nuläget en knapphändig 

HR-strategi som koncernens HR-chef inte anser tillräcklig. Med argumentet ovan om att 

medarbetaren utgör ett företags största resurs vill författarna, genom en totalundersökning där 

samtliga medarbetare ges utrymme att göra sin röst hörd, ta fram en ny HR-strategi som 

stärker organisationen genom dess viktigaste resurs - medarbetarna. En strategi kan, enligt 

Kearns (2010, s. 2) utgöra en språngbräda för vidare aktiviteter först då den är baserad på en 

rigorös analys gjord på grundlig information. Totalundersökningen i föreliggande studie syftar 

till att få insikt i hur medarbetarna upplever att personalhanteringen fungerar samt hur de 

skulle vilja att den såg ut. Undersökningen utfördes genom att identifiera problemområden 

samt målbilder som i sin tur analyseras mot, för området, relevant litteratur och ligger till 

grund för en för företaget ny eller förbättrad HR-strategi. 
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Det faktum att en totalstudie ligger till grund för resultatet i föreliggande studie menar 

författarna gör studien unik. Totalt har 83 %, eller 356, av pappersbrukets 430 medarbetare 

deltagit i studien. De tidigare studier författarna tagit del av har till största del varit stora 

studier där främst HR-chefer från flertalet företag deltagit. Samtliga studier författarna tagit 

del av representeras främst av företagsledning och HR-funktioner, ibland också chefer.  I 

föreliggande studie deltar företagets samtliga avdelningar och hierarkiska led, samt 

tjänstemän och kollektivanställda.  Detta menar författarna bidrar till att synen på 

personalhantering presenteras ur ett betydligt vidare perspektiv än tidigare studier. Samtliga 

funktioner i det undersökta industriföretaget har i samma utsträckning deltagit vid 

framtagandet av den nya HR-strategin. De problembilder och målbilder som identifieras i 

studien är genomgående desamma oavsett hierarkiskt led eller funktion. Således har 

medarbetarna i stort sett samma åsikter och önskemål gällande personalhantering.  

Författarna upplever en avsaknad av tidigare svenska studier inom området HR-strategier. De 

menar således att det, i synnerhet för andra svenska organisationer, torde vara intressant med 

en svensk studie på området. Studiens praktiska bidrag är den framtagna HR-strategin vilken 

skulle kunna vara överförbar på andra företag inom processindustrin, i synnerhet svensk 

pappersindustri.  

1.2 Syfte 
Syftet med föreliggande studie är att med hjälp av empiriskt resultat från en totalstudie på 

Arctic Paper Grycksbo AB ta fram en ny eller uppdaterad HR-strategi för nämnda företag och 

analysera HR-strategi i såväl teori som praktik. 

1.3 Disposition 
Föreliggande studie är uppdelat i sex huvuddelar.  

Del 1 – Inledning syftar till att intressera läsaren för området samt tydliggöra studiens syfte. 

Del 2 – Kunskapsöversikt syftar till att introducera läsaren i området strategisk HRM. 

Del 3 – Metodkapitel syftar till att tydliggöra för läsaren vilka metodval som ligger till grund 

för insamlad empirisk data. Vidare tydliggörs här hur författarna gått till väga i sin 

undersökning, vilka nackdelar som finns med valda metoder samt en metoddiskussion där 

studiens kvalitet diskuteras. 

Del 4 – Empiriskt resultat syftar till att ge läsaren en sammanfattad bild av insamlat 

datamaterial. 

Del 5 – Analysen syftar till att jämföra och sätta det empiriska resultatet i föreliggande studie i 

relation till de teorier och den forskning som presenteras i studiens kunskapsöversikt. 

Del 6 - Slutsats syftar till att presentera, vad författarna anser vara, de viktigaste 

forskningsfynden i studien. Under slutsatsen finner läsaren även studiens bidrag till företaget 

samt förslag på vidare studier.  
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2 Kunskapso versikt 
En kunskapsöversikt ska ge läsaren en överblick över tidigare forskning 

inom området (Denscombe, 2009, s. 414). 

2.1  Strategi 
Boxall och Purcell (2011, s. 39) menar att det för begreppet strategi finns så många tolkningar 

att det är förvirrande. Nationalencyklopedin beskriver strategi som; ”läran om staters 

användning av militära och övriga maktmedel för att nå övergripande mål, såväl krigsmål 

som andra, att t.ex. bevara freden, ändra eller bibehålla maktbalans och upprätthålla 

neutralitet. Begreppet strategi har överförts till andra områden, t.ex. förhandlings-, 

försäljnings- och valstrategi.”(A: Nationalencyklopedin, internet). Enligt Mintzberg (1990) är 

betydelsen av strategi varierande. Militär strategi återfinns långt tillbaka i tiden. Sedan 1960-

talet har begreppet strategi ständigt utvecklats och sedan 1980-talet har det vuxit med en 

häpnadsväckande takt. (ibid.) Heracleous (2003)  beskriver begreppet strategi som ”sättet att 

leda en arme”. Innebörden av begreppet handlade från början om detta. Begreppet strategi 

härstammar från de grekiska orden stratos som betyder armé och ordet agein som betyder att 

leda. (ibid.) 

Dagens organisationer behöver företagsstrategier på samma sätt som arméer behöver 

militärstrategier, en företagsstrategi handlar om hur företaget ska agera för att bli 

framgångsrikt (Grant, 2005). Boxall och Purcell (2011, s.40) beskriver att en organisations 

strategi avser den uppsättning av strategiska val som är uppenbara i organisationens 

karakteristiska sätt att handla. Vidare menar de att det bästa sättet att definiera strategi är 

genom att skilja de strategiska problem som finns i organisationens omgivning och de 

strategier företaget antar för att åtgärda dessa problem (ibid., s. 42-43).  

Whittington (2002, kap. 2) presenterar fyra olika perspektiv på strategier: Det klassiska 

perspektivet, det evolutionistiska perspektivet, det processinriktade perspektivet samt det 

systemteoretiska perspektivet. Det klassiska perspektivet består av en optimal 

informationshantering samt tekniker som skapar förutsättningar för ett långsiktigt tänk. Det är 

i detta perspektiv avgörande för företagets framgång att aktörer i företaget kan planera och 

klarar av att fatta objektiva beslut. Det evolutionistiska perspektivet menar att den föränderliga 

omvärlden företag agerar i idag undergräver organisationers förmåga att planera långsiktigt. 

Framgång nås ur detta perspektiv genom att organisationen anpassar sig efter marknaden. När 

det kommer till det processinriktade perspektivet gäller även här tanken att långsiktig, 

rationell och optimal planering för framgång inte är applicerbart. I detta perspektiv ligger 

fokus på att bemöta världen som den är, varje dag är olika den andra och därför finns inte en 

enskild optimal lösning utan en strategi bör vara en långsam process att hantera verkligheten 

med. I det systemteoretiska perspektivet är det förhållandet mellan strategin och det sociala 

system som denna ska formas inom som ligger i fokus. Utöver vinstintresset finns andra 

intressen, implicita som explicita, och mål i organisationen som ligger till grund för hur 

affärsstrategin formuleras. (ibid.) 
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2.1.1 Strategisk planering 

En strategisk plan innebär, enligt Boxall och Purcell (2011, s. 48-50), ofta ett formellt 

dokument med uppsatta organisationsmål och steg för att uppnå dessa under en definierad 

tidsperiod. Vilken tidsperiod som avses är varierande. Det är mer eller mindre vanligt att 

dessa sträcker sig från tre till tjugofem år. Den stora tidsskillnaden beror till viss del på om 

investeringarna i företagen är långsiktiga eller kortsiktiga. Andra skillnader i de strategiska 

planerna handlar om vilka mål man har, de aktiviteter som planeras för att uppnå dessa samt 

vilka funktioner i verksamheten som kommer interagera med varandra. (ibid.) Enligt Grant 

(2005) är strategiska planer vanligt förekommande i stora organisationer och används ofta i 

syfte att samordna insatserna mot företagets gemensamma mål. Trots att strategisk planering 

är relativt ovanligt förekommande i små organisationer har dessa, enligt Boxall och Purcell 

(2011, s. 40), givetvis en strategi. Ett företags strategi består av såväl interna som externa 

delar. Företaget måste välja passande mål för att möta dessa delar och sedan avsätta lämpliga 

resurser för att nå dem. (ibid.) 

2.2 Human Resource Management 
” Human resource management (HRM) is a strategic, integrated and coherent 

approach to the employment, development and well-being of the people working 

in organizations” (Armstrong, 2009, s. 4) 

Human Resource Management (HRM) omfattar, enligt Boxall och Purcell (2011, s. 3) sättet 

att leda arbetet samt sättet att leda de som utför arbetet. HRM handlar om att bygga både 

humant och socialt kapital. Med humant kapital avses de aktiviteter, som individerna kan och 

vill göra, vilka skapar ett värde för organisationen. Med socialt kapital avses relationer och 

nätverk mellan individer och grupper som bidrar till ökat värde för organisationen. (Ghosal & 

Nahapiet, 1998, Leana & van Buren 1999) 

Enligt Fojt (1995) och Tovstiga (1999) ses den mänskliga resursen i allt större utsträckning 

som nyckeln till organisationers produktivitet och framgång. Detta fokus har varit en orsak till 

övergången från ren personaladministration till HRM. Idag lägger organisationer stort 

engagemang i utvecklingen av det humana kapitalet. Den omdefiniering av personalarbete 

som HRM innebär kräver att HR-chefer intar en roll som organisatorisk affärspartner. 

(Sheehan, 2005) Enligt Armstrong (2009, s. 5) är det övergripande målet för HRM att 

säkerställa att organisationen når framgång, detta genom sina medarbetare. Genom att 

använda tillgängliga resurser på bästa sätt ökas organisationens kapacitet (ibid.). HRM 

omfattar, enligt Boxall och Purcell (2011, s. 3), sättet att leda arbetet samt sättet att leda de 

som utför arbetet.  

2.3 Strategisk HRM 
Armstrong (2009, s. 29) definierar begreppet Strategisk HRM (SHRM) som en strategi för hur 

organisationens mål ska uppnås genom människor med hjälp av HR-strategier och integrerade 

HR-policys och HR-praxis. Enligt Boxall och Purcell (2011, s. 39, 319-321) kan SHRM sägas 

handla om hur personalfunktionen i företag kan spela en mer betydande roll för företagets 
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strategiska ledning. Det är viktigt att vid framtagandet av ett HR-system tänka på företagets 

intressenter. Då i huvudsak de primära intressenter som berörs mest av företagets 

personalpolitik, vilka vanligen är chefer i företaget, övriga anställda i företaget samt staten. 

(ibid.) Syftet med en HR-strategi är, enligt Becker, Huselid och Ulrich (2001), att dra nytta av 

de kompetenser organisationen har och att effektivt använda medarbetarna som resurser som 

skapar ett värde för organisationen.  

Kapaciteten av SHRM ämnar hjälpa till att se HR som en strategisk affärspartner. För att 

lyckas med strategiskt HRM-arbete krävs ibland att HR-chefen får kompetensutveckling kring 

strategiskt tänkande. En HR-chef med bredare bakgrund än bara just HR kan ha lättare att 

lyckas i det strategiska arbetet. Den bredare bakgrunden gör också HR-chefen mer trovärdig 

för ledningsgruppen när det gäller att fatta strategiska beslut. Detta samtidigt som HR-chefen 

fyller en viktig roll i den strategiska planeringen genom att optimera matchningen mellan 

HRM och den strategiska verksamheten. (Sheehan, 2005) Beer (1997) menar att medarbetarna 

som arbetar inom HR-funktionen tydligt måste förstå att HRM är annorlunda jämfört med 

personaladministration och att de måste vara beredda att stödja nödvändiga förväntningar 

(ibid.). Det krävs att, framför allt medarbetarna inom HR har en klar uppfattning kring hur HR 

passar med och stöder organisationens uppdrag samt strategi. Det krävs också en förståelse 

för grundläggande företagsekonomiska förlopp. (Dyer, 1999) 

Enligt Becton & Schraeder (2009) innebär SHRM att HR-strategier och strategiskt HR-arbete 

ska bidra till effektivitet i organisationen samt att de övergripande målen för verksamheten 

uppnås. De menar att man genom att säkra det humana kapitalet i en organisation bidrar till att 

de övergripande verksamhetsmålen nås på ett effektivt sätt, vilket i sin tur är avgörande för ett 

framgångsrikt företag. (ibid.) Enligt Gaines Robinson och Robinson (2006, s. 4-5) bör arbete 

med strategiskt HR innebära att HR fokuserar på att optimera organisationens prestationer för 

att på så sätt maximera lönsamheten. De menar att strategiskt HR-arbete innebär att tyngden 

flyttas från de HR-relaterade aktiviteter som används till det resultat de genererar vilket är det 

som ger ett faktiskt värde för verksamheten. (ibid.) 

Att säkra att humankapitalet i företaget bidrar, enligt Enligt Becton & Schraeder (2009),  till 

att de övergripande verksamhetsmålen uppfylls på ett effektivt sätt är avgörande för 

organisationens lönsamhet. Att nå dessa fördelar genom HRM kräver ett strategiskt 

perspektiv. Det betyder att medarbetare inom HR-funktionen bör frångå de traditionella 

insatserna gällande HRM för att istället arbeta med det strategiska HR-arbetet implementeras i 

organisationens övergripande och vidare bidrar till att verksamhetsmålen nås. Enligt Becton 

& Schraeder tyder flertalet studier på att implementering av SHRM bidrar till organisatorisk 

lönsamhet och strategiskt arbetssätt. De poängterar dock att det finns flera svårigheter i detta 

arbete. Även de organisationer som har en klar ambition med etableringen av ett strategiskt 

arbetssätt har svårigheter att lyckas etablera just HR som en strategisk affärspartner. Detta 

beror bland annat på att det ofta finns ett generellt motstånd i organisationen, som dels beror 

på motstånd till förändringar, men också på att HR-funktionen saknar kompetens. (ibid.)  

Ett företags HR-strategi består normalt av ett antal HR-system/aktiviteter, HR-systemen 

innehåller i sin tur ett kluster av metoder för arbete och sysselsättning (Boxall och Purcell, 



6 

 

2011, s. 228-229). Vidare innebär HR-strategier att företagets HR länkas samman med 

företagets strategiska aktiviteter. Detta på ett sätt som medför att HR blir en strategisk 

stöttepelare som, genom diverse aktiviteter och system, syftar till att nå företagets mål. (ibid., 

kap. 3) Företag kan vinna på att vara det starkaste företaget sett till utvecklingen av HR-

system genom att de bygger och utnyttjar värdefulla skillnader i humana och sociala kapital 

(ibid., kap. 4). Målen med HRM och härrörande strategier och system måste gå att koppla 

samman med företagets övergripande affärsmål (ibid., s. 11). HR-systemen hjälper ledningen 

att bygga de humana- och sociala kapitalen i företaget. Dessa kapital är båda nödvändiga för 

företagets överlevnad. (ibid., s. 229) Det går alltid att göra strategiska val vad gäller HR-

system (ibid., s. 64-65). Hur dagens HR-system är designade beror på flera faktorer, såsom 

organisationskultur, bransch, kompetensnivå hos medarbetare, geografiskt läge, företagets 

storlek och så vidare (ibid., kap.1). 

Orsakerna till att strategiskt HR-arbete kommit i fokus i organisationer är, enligt Becker et al. 

(2001), dels de styrande marknadsmekanismerna, dels att de immateriella tillgångarna såsom 

varumärken har fått en ökad betydelse. För dagens organisationer är innovation, flexibilitet 

och effektivitet viktiga framgångsfaktorer (ibid.). Trots att HR gjort stora framsteg gällande 

att bli mer strategiskt, har det inte helt uppnått en etablerad roll som strategisk affärspartner. 

För att HR ska uppnå denna roll krävs en fullständig förändring gällande medvetenhet i 

tankesättet kring detta.  Strategisk HR (SHR) kräver vidare att nytt, mer strategiskt och större 

fokus på såväl organisatoriska förändringar som affärer. (Becton & Schraeder, 2009)  

När man talar om SHRM definierar Wright & Snell (1998) ett öppet HRM-system som en 

kompetensmodell av organisationer. Färdigheter och förmågor behandlas som insatser från 

omgivningen, anställdas beteenden behandlas som kapacitet, och medarbetarnöjdhet och 

prestanda behandlas som output (ibid.). Enligt Armstrongs (2009, s. 12) sammanfattning av 

HR som ett system, i figur 1 nedan, påverkar det strategiska HR-arbetet, och påverkas av, 

människan i organisationen. Detta genom bland annat rekrytering, resursplanering, hälsa och 

säkerhet, belöningssystem, medarbetarinflytande, kommunikation med mera. (ibid.) 
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2.3.1 Problem med SHRM 

Enligt Gratton, Hailey, Styles och Truss (1999, kap 10) är det ofta ett gap mellan vad en 

strategi säger och vad som verkligen görs i organisationen. Detta menar de är ett problem för 

SHRM och att det är många olika faktorer som gör att en strategi inte efterföljs, dessa är: 

 Medarbetare accepterar bara initiativ relevanta för sina egna områden 

 Förändringsobenägenhet  

 Tvetydiga initiativ tas inte på allvar, medarbetaren vet ej vilka initiativ de ska följa 

 Vid exempelvis nedskärningar, som medarbetare ser som ett hot, blir de fientligt 

inställda. Detta framförallt på företag där det finns i kulturen att man har sitt jobb för 

resterande del av livet. 

 Företagets strategier och värderingar stämmer inte överens 

Figur 1: HR-systemet enligt Armstrong (2009). Källa: 

Armstrong, 2009 s. 12. 
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 Man litar inte på företagsledningen inom organisationen 

 En byråkratisk kultur som leder till att det känns tungrott att förändra och ta fram 

initiativ. (ibid.) 

2.3.2 Skillnader mellan traditionell HR och strategisk HR 

Leonard (2002) beskriver övergången från traditionell HR till strategisk HR (SHR) som en 

övergång från ett byråkratisk till strategiskt fokus på HR. Becton och Schrader (2009) 

tydliggör de viktigaste skillnaderna mellan traditionell HR och SHR. De undersöker också 

skillnaderna gällande vad som krävs för dessa.  De menar att det grundläggande tankesättet 

när det gäller traditionell HR är kopplat till transaktioner och affärsbeslut och att orienteringen 

är efterlevnad och verkställande. Detta medan det grundläggande tankesättet för SHR är 

transformerande och att orienteringen istället är konsulterande. (ibid.) SHR innebär således att 

HR-avdelningen har en mer strategisk roll och cheferna har mer personalansvar. Skillnaderna 

förklaras vidare nedan.  

2.3.2.1 Traditionell HR 

Inom det traditionella HR har man ett mikroperspektiv på organisationen och är smal när det 

gäller tillämpning av kompetenser. Man arbetar traditionellt med HR i form av HR-

specialister och har en begränsad affärsmässighet. De kritiska färdigheter som beaktas är 

organisation och överensstämmelse. Synen på medarbetarna inom det traditionella HR är att 

de är huvuden och kostnader samt resurser som kan utnyttjas. Tidsramen är kortsiktig och 

man tillgodoser endast omedelbara behov. Det primära målet är knutet till processen och 

processkontroll är viktigt. Synen på förändring tenderar att vara icke-flexibel. HR-systemen är 

väl etablerade och traditionella, exempelvis är traditionella utbildningsprogram vanliga.  

Förhållningssättet till systemutveckling är reaktivt, fokuserar på bästa praxis och reagerar på 

fastställda behov. Huvudområden där traditionell HR är vanligt förekommande är vid 

transaktioner av karaktärer som ofta upprepas, såsom rekrytering/urval, utbildning, ersättning 

samt förhållandet mellan arbetsmarknadens parter. Den traditionella typen av HR har en svag 

status i organisationen. (Becton och Schraeder, 2009) 

2.3.2.2 Strategisk HR 

Inom SHR har man ett makroperspektiv på organisationen och är bred när det gäller 

tillämpning av kompetenser. SHR kännetecknas av en grundläggande verksamhetskompetens 

där HR utbildar med fokus på organisationsteori, organisationskultur, 

organisationsförändring, strategiskt ledarskap och hur arbetet utformas. De kritiska 

färdigheter som beaktas är strategiskt tänkande, planering, diagnostisering och analysering, 

konsultation och hantering av förändringar. Synen på medarbetarna inom SHR är att de är 

individer och tillgångar samt att de är värdefulla resurser. Tidsramen är medel- till långsiktig 

och man tillgodoser såväl nuvarande som kommande behov. Det primära målet är knutet till 

resultatet och processinnovation är viktigt. Det finns en flexibel syn på förändringar. HR-

systemen är anpassningsbara och innovativa och utgörs av system och program anpassade till 

framtidens behov, såsom webbaserade just-in-time utbildningar. Gällande systemutveckling 

arbetar man förebyggande bland annat genom att med hjälp av prognoser, förutspå behov, 

man är lyhörd och reagerar även på outtalade behov. Huvudområden där SHR är vanligt 
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förekommande är vid transformationer, förändringar och innovationer, såsom strategi, 

kunskapshantering, kultur, organisatoriska förändringar, talent management, ledarskap och 

utveckling.  Det strategiska HR-arbetet har en stark status i organisationen. (Becton och 

Schrader, 2009) 

Becton & Schraeder (2009) menar att HR gjort stora framsteg gällande att bli mer strategisk, 

men att HR trots detta inte fullt uppnår en etablerad roll som strategisk affärspartner. För att 

uppnå rollen som strategisk affärspartner fullt ut menar de att det krävs en mer fullständig 

förändring av synen på HR (ibid.). Enligt Becton & Schraeder (2009) menar Fischer, 

Schoenfeldt och Shaw (2003) att det på intet sätt är förvånande att HRs roll som strategisk 

affärspartner inte uppnåtts och att ett förhållandevis fåtal organisationer varit framgångsrika i 

arbetet med övergången till SHR. Detta då skillnaderna mellan det traditionella HR-

perspektivet och SHR är enormt stora. (ibid.) 

2.4 HR-strategi 
Enligt Armstrong (2009, s. 9, 48) är det kanske mest betydande inslaget i HRM den vikt som 

läggs vid strategisk integrering. Med HR-strategi menas det organisationen gör åt sin 

personalförvaltning och de metoder denna innebär samt hur dessa ska integreras med 

affärsstrategin och varandra. Syftet att organisationer arbetar med HR-strategier är för att 

formulera och tydliggöra vad de har för avsikt att göra med sin personalhantering och praxis 

såväl på kort sikt som på lång sikt. HR-strategins huvudsyfte är dock att möta såväl 

affärsbehov som mänskliga behov i organisationen. (ibid.) 

Det finns, enligt Armstrong (2009, s. 50-53), två bastyper av HR-strategier. Dessa är 

generella strategier och specifika strategier. En generell strategi för ett tillverkande företag 

syftar till att stimulera till förändring på bred front och i förlängningen uppnå 

konkurrensfördelar genom medarbetarens insats. I en konkurrensintensiv bransch är de som 

utvecklas snabbast vinnarna. Den specifika strategin syftar till att specificera vad 

organisationen har för planer inom olika områden så som CSR, utveckling, delaktighet, 

kunskapshantering, talent management, medarbetarrelationer, hälsa, belöning, 

kompetensförsörjning och dylikt. (ibid.) 

Beer (1997) uttrycker en oro för att integrationen av strategisk HRM inte är realiserad i 

praktiken.  Guest (1987) menar att integrationen av HRM innebär att inte bara HR-

avdelningen utan hela organisationen med samtliga medarbetare ska ta ansvar för HRM. Detta 

säkerställer, enligt Sheehan (2005), att HRM ges en betydligt mer central position i alla beslut 

som fattas på strategisk eller operativ nivå, och påminner beslutsfattare om att en investering i 

människor är en viktig organisatorisk prioritering. 

2.5 Organisatoriska framgångsfaktorer 
Enligt Suarez & Utterback (2005) är överlevnad den största utmaningen ett företag står inför 

det är således nödvändigt för företaget att bli och förbli livskraftigt inom sin marknad. Boxall 

och Purcell (2011, s. 43-47) menar att det således är företagets lönsamhet som kan anses 
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utgöra det största strategiska problemet.  Det som ligger bakom problem kopplade till 

lönsamhet är företagets konkurrenskraft. Därför behöver företaget bygga och skapa 

konkurrensfördelar. (ibid.) Enligt Heracleous (2003) lyckas företag som planerar långsiktigt 

och strategiskt ge högre avkastning till sina investerare i större utsträckning än andra företag. I 

konkurrenskraftiga branscher är det ofta företagens strategier som skiljer företagens framgång 

(ibid.). 

Boxall och Purcell (2011, s. 48-49) presenterar fyra nyckeldimensioner för ett framgångsrikt 

företag, för vilka det krävs effektiva system av val av mål. De menar att dessa 

nyckeldimensioner integrerar med varandra (ibid., s. 43-45): 

HRM syftar till att rekrytera, behålla och motivera anställda som har de kunskaper 

och erfarenheter som behövs. Kostnaden för dessa aktiviteter måste vara rimlig.  

Marknadsföring syftar till att marknadsföra företagets produkter eller tjänster, och 

visa kunderna att deras behov kan lösas lönsamt. 

Produktionssystem syftar till att teknologin och operationsprocesserna medverkar till 

att företaget levererar enligt överenskommelse samt att kunderna får den kvalitet de 

önskar. 

Finansiering syftar till att finansiera dessa viktiga affärsmål. 

Boxall och Purcell (2011, s. 44-46) anser, som nämnts, att en framgångsrik affärsmodell 

sammanfogar dessa dimensioner på ett lönsamt och hållbart sätt. De menar vidare att dessa 

aspekter kan hjälpa till att tydliggöra två viktiga aspekter avseende HRM i ett företags 

strategi; det går inte att uppnå lönsamhet utan duktiga medarbetare och samtliga aspekter hör 

ihop med varandra, således påverkas flera funktioner av ett samma beslut. (ibid.) 

2.5.1 Effektiv och lönsam HR-strategi 

En effektiv HR-strategi syftar till att tillfredsställa organisationens behov, den är baserad på 

ett detaljerat underlag som noggrant analyserats, den kan översättas till genomförbara 

aktiviteter, den kan bemöta eventuella problem, det finns en tydlig plan för implementering 

och den innehåller delar som är kompatibla och stödjer varandra. En effektiv HR-strategi tar 

hänsyn till behoven hos såväl medarbetare, linjechefer och andra intressenter. (Armstrong, 

2009, s. 53-54) 

Ulrich (1997) belyser vikten av att inse sambandet mellan HR-funktionens roll och 

ekonomisk prestation. Detta gäller i synnerhet HR-medarbetare, vilka bör se HR-frågor som 

viktiga för organisationens ekonomiska utfall. Då linjecheferna får ett större ansvar för 

personalfrågor bör även de känna till sambandet med det ekonomiska utfallet.(ibid.) En 

lönsam modell av HRM innehåller variablerna kostnad och effektivitet. En HR-strategi måste 

vara kostnadseffektiv. Det är viktigt att skilja på långsiktig rörlighet och kortsiktigt 

anpassande gällande verksamheten. En god personalplanering bör även ta hänsyn till dessa två 

aspekter. (Boxall och Purcell, 2011, s. 13- 14) Enligt Ulrich (1997) är det viktigt att mäta HR 

för att kunna belysa det värde HR kan ge företaget. En av de viktiga aspekterna för att en HR-

strategi eller ett HR-system ska vara kostnadseffektiva även i praktiken, samt uppnå både 
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långsiktiga och kortsiktiga mål, är att de implementeras på ett bra sätt i organisationen. I detta 

arbete har första linjens chefer en viktig roll, liksom medarbetarna själva, HR-specialister 

samt företagsledning. (ibid.) Det är viktigt att lyssna på i synnerhet första linjens chefer, men 

även medarbetarna. Detta då det är dessa grupper som faktiskt har störst vetskap om vilka 

strategier och system som är möjliga att implementera. (Boxall och Purcell, 2011, s. 17-19, 

245-248). Vidare är det viktigt att utvecklingen av HR-system följer med företagets 

utveckling (ibid., s. 257) 

Det är viktigt att företagets HR-strategi stämmer överens med företagets affärsstrategi, HR-

systemen måste vara anpassade för det egna företagets miljö och fungera i denna (Boxall och 

Purcell, 2011, s. 85, 229). Ulrich och Brockbank (2007, kap. 1) belyser vikten av 

överensstämmelse mellan företagets HR-processer och dess övergripande strategier och mål. 

De menar att störst fokus inte bör ligga direkt på de aktiviteter som utförs, utan på det värde 

de skapar och det resultat som levereras. De menar vidare att HR-funktionens uppgift är att 

leverera värde genom att fokusera på de strategier som levererar affärsresultat. Detta benämns 

av Ulrich och Brockbank som värdeskapande HR eller Human Resource Transformation 

(HRT), se vidare under rubrik 2.7.1 Human Resource Transformation. (ibid.)  

Boxall och Purcell (2011, s. 244) belyser även vikten av samstämmighet mellan det som 

förmedlas till medarbetarna i en organisation och även utåt i samhället genom att exempelvis 

värderingar på hemsidor, stämmer överens med den verkliga handlingen i företaget. De menar 

att även detta är en viktig faktor för en lönsam HR-strategi.(ibid.) Enligt Baron och Kreps 

(1999, kap. 20) ska HR- aktiviteterna komplettera varandra, de ska sträva åt samma håll. I det 

fall HR-system innehåller aspekter som strävar åt olika håll kan konsekvenserna bli 

katastrofala. De menar också att det måste finnas struktur mellan de medarbetare som utför 

samma arbete. Vidare är det viktigt att medarbetare behandlas lika ur tidsmässig aspekt. Detta 

då medarbetare tycker om att kunna förutse arbetsgivarens beteende. (ibid.) 

Teorierna om strategisk HRM förespråkar, enligt Boxall och Purcell (2011, s. 63, 299), inget 

optimalt sätt för att sammanbinda HRM med strategi. Det står dock, som tidigare nämnts, 

klart att en bra HR-strategi är anpassad till andra, mer grundläggande, strategier. För att 

optimera funktionerna med HR-system krävs flera slag av anpassning. Det finns tre nivåer av 

anpassning (ibid.): 

 Social – exempelvis lagar och kulturella normer  

 Industriell – exempelvis produktionsteknologi och dominerande affärsmodell 

 Organisatorisk – exempelvis företagets storlek, utvecklingsstadium och operativa 

strategier. 

Parallellt med dessa anpassningsnivåer finns intern anpassning, vilket handlar om att HR-

aktiviteterna paketeras på ett bra sätt, i förhållande till de individuella organisatoriska 

förutsättningarna. Intern anpassning är en avgörande faktor för ett framgångsrikt HRM-arbete. 

(Boxall och Purcell, 2011, s. 229-230) God planering är viktigt vad det gäller HRM, strategi 

kan därmed ses som bäst beskriven i beteendet och inte i formella planeringsdokument (ibid., 
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2011, s 41). Enligt Thatcher (2006) har forskning kring HR-strategier främst fokuserat på den 

viktiga överensstämmelsen mellan organisationens övergripande strategier och dess HR-

strategi. Thatcher anser dock att den huvudsakliga utmaningen gällande HR och strategier är 

att uppnå förståelse hos medarbetarna för att företagets strategier är relevanta. Thatcher anser 

således att det krävs en tydlig kommunikation för att realisera organisationens strategier. 

(ibid.) Enligt Gaines Robinson och Robinson (2005, s. vii-viii) finns det generellt en stor 

medvetenhet gällande att HR-funktionen måste bli mer strategisk och tydligare integreras med 

affärsverkssamheten. Trots denna medvetenhet arbetar HR-funktionen i många organisationer 

främst administrativt eller operativt. De menar att en av orsakerna till svårigheten för HR-

funktioner att arbeta mer strategiskt är att begreppet strategisk HR inte är väldefinierat. De 

menar att det teoretiska begreppet kan vara mycket lockande, men att beskrivningen av vad 

innebörden av vad HR-funktioner som arbetar strategiskt i praktiken gör är betydligt mer 

svårtillgängligt. (ibid.) 

2.5.2 Hur HR-strategin påverkar/gör skillnad 

Armstrong (2009, s. 143) tydliggör, se figur 2 nedan, vilken påverkan HR-strategin har på 

organisationens prestation. Såväl de interna som externa förhållandena påverkar företagets 

strategi som i sin tur påverkar HR-strategin. HR-strategin styr hur HRM-arbetet utformas och 

vilka HRM-aktiviteter organisationen ägnar sig åt. HR-strategin påverkar således företagets 

utfall i fråga om produktivitet, kvalitet och kundnöjdhet. Dessa är faktorer som påverkar det 

finansiella läget. (ibid.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hur HR-strategin och HRM-aktiviteter påverkar organisationens effektivitet tydliggör 

Armstrong (2009, s. 144-145), se tabell 1 nedan. Allt från hur företaget attraherar, utvecklar 

och tillgodoser organisationen med kompetent personal, hur jobben är utformade, hur rutiner 

för kompetensutveckling ser ut till hur engagemang kan upprätthållas, hur medarbetare 

motiveras samt hur relationen mellan ledning/högre chefer och medarbetare ser ut påverkar 

organisationens effektivitet och utfall. (ibid.) 

Figur 2: HRMs påverkan på organisationens effektivitet. Källa: Armstrong, 

2009, s. 143. 
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Tabell 1: De HR-aktiviteter som påverkar organisationens effektivitet.                                                             

Källa: Armstrong, 2009, s. 144-145 
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2.6 Best fit 
Som framgår under rubrikerna 2.1 Strategi, 2.3 Strategisk HRM, 2.4 HR-strategi samt rubrik 

2.5 Organisatoriska framgångsfaktorer är det viktigt att HR-strategin passas ihop med 

affärsstrategin och företagets övriga strategier. Under denna rubrik fastställs detta ytterligare. 

Ett företags strategier ska medvetet interagera med varandra för att kvalificeras som bra 

strategiska val. Interagerar inte affärsstrategin med HR-strategin, och vice versa, kan 

organisationens intressenter inte få det de förväntar sig om organisationen inte lyckas med sin 

personalhantering. (Kearns, 2010, s. 1) Armstrong (2009, s. 6) menar förenklat att hur man ser 

på best fit beror på om man ser till amerikansk eller europeisk litteratur. I USA ligger fokus 

på att klassificera olika typer av HR-strategier där det ska vara en passform mellan 

affärsstrategi, struktur och HRM. Lyckas man med detta som företag kommer man att bli 

överlägsen. I Europa ska HR-strategin, utöver att anpassas till affärsstrategin, även ha en 

passform mellan organisationens interna och externa kontext. (ibid.) 

Enlig Legge (1995, kap. 4) bör personalpolitiken integreras med den strategiska 

affärsplaneringen. Ulrich och Brockbank (2007, kap. 7, s. 214-215) menar att fokus bör ligga 

på resultat som levereras, inte på aktiviteter som utförs men framhåller att det är viktigt att 

HR-processer stämmer överens med företagets strategier och mål för att kunna skapa 

framgång. (ibid.) Legge (1995, s. 103-107) menar vidare att det är avgörande för företagets 

utfall att integrera HRM-policyn med affärsstrategin. Det mest populära sättet att integrera 

HR-strategier med affärsstrategier är, sett ur ett rationalistiskt perspektiv, olika normativa 

modeller. Dessa modeller bygger på att HRM-policys så som rekrytering, utveckling, 

utbildning, utvärderingar och belöningssystem ska passa endera företagets utvecklingsnivå i 

överlevnads och tillväxtaspekter eller den strategiska inriktning man använder för överlevnad 

och tillväxt. (ibid.)  

För att hitta en best-fit mellan affärsstrategin och HR-strategin bör ett medvetet och 

rationalistiskt perspektiv antas. Detta då det evolutionistiska perspektivet (perspektiven är 

presenterade i sin helhet under rubrik 2.1 Strategi) menar att det är en illusion att en 

matchning mellan strategier går att göra eftersom det ändock är marknaden som bestämmer. 

Det processinriktade perspektivet kan falla på att det inte finns någon uttalad affärsstrategi att 

matcha mot och det systemteoretiska perspektivet faller på att det kan vara så att såväl 

begreppet affärsstrategi som HR och HRM är okända i olika kulturer. (Legge, 1995, s. 103-

104) 

2.7  Ansvar 
Boxall och Purcell (2011, s. 85-86) lyfter frågan om hur en bra HR-strategi eller ett bra HR-

system ska se ut samt vem den ska vara bra för. De menar att de HR-aktiviteter som både 

gynnar ägare och medarbetare ofta ses som bra. De betonar dock att det är omöjligt att 

samtliga aktiviteter och system ska gynna båda parter. Som exempel nämns nedskärningar, ett 

nödvändigt HR-system, som gynnar ägarna, men inte medarbetarna. Mot bakgrund av, bland 

annat detta, är det ibland oundvikligt med konflikter gällande HR-system. (ibid.)  
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Det finns, enligt Boxall och Purcell (2011) en rad viktiga roller vad gäller arbete med HR-

system och strategier. Enligt Söderlund och Bredin (2005, s. 140-144) kan HR-funktionen 

utgöras av flera olika roller inom företaget, allt ifrån en operativ eller administrativ roll till en 

mer strategiimplementerande eller strategiutvecklande funktion. Alla dessa roller bör finnas 

inom företaget för att HR-arbetet ska kunna utföras på ett optimalt sätt. Det är viktigt att dessa 

är väl genomtänkta av företagets ledning och att ledningen eller HR-avdelningen som 

presenterar HR-strategier och HR-system i organisationen gör det på ett tydligt sätt. Det är 

viktigt att finna aspekter som motiverar och engagerar medarbetarna. Vidare är det viktigt att 

ledning och HR-avdelning har ett gott samarbete med linjecheferna. Söderlunds och Bredins 

studie visar en generell ansvarsförskjutning av HR i organisationen, där HR-avdelningen fått 

en ökad strategisk roll och en mer självklar palts i företagsledningen. Linjecheferna har i 

stället övertagit delar av det operativa arbete som tidigare utfördes av HR-avdelningen. Även 

projektledare och medarbetare har fått en ökad roll i ansvaret att styra sin egen utveckling och 

kompetens. (ibid.) 

Hur bra organisationer hanterar processen kring strategisk ledning handlar till mångt och 

mycket om hur effektivt de leder sina chefer, vilket är en central del i HRM (Boxall och 

Purcell, 2011, s. 39). I näringslivet måste ledare inse vikten av att tillvarata både mål och 

medel. Även vikten av att ha lämpliga medarbetare med passande förmågor är en strategisk 

framgångsfaktor för alla företag. (ibid., s. 41, 45) 

Att linjechefen förstår och engagerar sig i HR-system är, som tidigare nämnts, av yttersta vikt 

för företagets framgång. Likaså är det viktigt att lyssna på linjechefernas eventuella 

invändningar. En engagerad linjechef ger engagerade och motiverade medarbetare. Det är 

också viktigt att lyssna på medarbetarna själva. (Boxall och Purcell, 2011, s. 244-246) Boxall 

och Purcell presenterar vidare modellen AMO, vilken påverkar det individuella resultatet och 

således i förlängningen resultatet i företaget. Modellen visar hur företagets resultat påverkas 

av framgång som i sin tur är förknippad med medarbetarnas människor förmåga att utföra 

uppgiften (Ability), att de vill göra det (Motivation) och ges möjlighet att utföra uppgiften 

(Opportunity). (ibid. s. 5-6) Motivation är en viktig aspekt. Har inte medarbetaren motivation 

har deras kunskaper och erfarenheter ingen betydelse. Motivation skapas till stor del av 

engagemang och delaktighet. (ibid., s. 202-203) 

Söderlund och Bredin (2005, s. 140-142) understryker vikten av att förtydliga överlämnandet 

av ansvar till linjefunktionerna. Enligt dem är det även är viktigt att tydliggöra HR-

funktionens nya strategiska roll som ska fungera på ett konsultativt och inte administrativt 

sätt. (ibid.) De ser en problematik med att kunna koordinera de olika rollerna/delarna inom 

HR. Detta på grund av att utvecklingen har gått mot en mer strategiskt inriktad HR-avdelning. 

Vilket innebär att linjechefernas personalansvar ökats. Gränsen mellan linjechefernas och HR-

avdelningens ansvar är ofta otydligt, varför motstridiga rollförväntningar skapas. (ibid., s. 

141-152) Enligt Becker et al. (2001) är det viktigt att HR-chefer tydligt kan påvisa hur de 

skapar ett organisatoriskt värde då fokus inom HR flyttas från administration till strategi. 

Rövik (2008, s. 128-130) menar att samtidigt som, och på delvis på grund av att, HR-

funktionen blir mer strategiskt inriktad kan toppledningen i större grad exponeras för de 
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mjuka drivkrafterna. Detta kan skapa goda förutsättningar för att HR-relaterade insatser och 

rutiner ska kunna integreras inom alla områden av organisationen (ibid.). 

Enligt Ulrich (1997) skiljer sig HR-specialisters roller och ansvar åt mellan olika 

organisationer. Det är därför viktigt för en organisation att ta fram de kunskaper och 

kompetenser som är önskvärda för den egna HR-funktionen. Ulrich identifierar följande 

kompetensområden som generellt viktiga för HR- specialister; kunskap om företaget, kunskap 

kring HR, kunskap kring förändringsprocesser samt personlig trovärdighet.(ibid.) Det är även 

viktigt att HR-funktionen spenderar tid på att vårda de förhållanden de, förhoppningsvis, 

byggt upp i organisationen. De behöver med andra ord vårda det sociala kapitalet på samma 

sätt som de behöver arbeta med exempelvis kompetensutveckling. (Snell, 1999) 

Söderlund och Bredin (2005, s. 141-152) ser en problematik med att kunna koordinera de 

olika rollerna/delarna inom HR. Detta på grund av att utvecklingen har gått mot en mer 

strategiskt inriktad HR-avdelning, vilket enligt Söderlund och Bredin innebär att 

linjechefernas personalansvar ökats. Gränsen mellan linjechefernas och HR-avdelningens 

ansvar är ofta otydligt, varför motstridiga rollförväntningar skapas. (ibid.)  

2.7.1 Human Resource Transformation 

Ulrich och Brockbank (2005, 2007) presenterar begreppet HR-Transformation (HR-T), vilket 

innebär att HR-avdelningens roll i organisationen förändras från administrativ till strategisk. 

Ett sätt att genomföra HR-T kan, enligt Ulrich och Brockbank (2007, kap. 8), vara att använda 

sig av ett affärsutvecklingssystem som standardiserar många av HR-avdelningens 

administrativa arbetsuppgifter. De standardiserade arbetsuppgifterna kan sedan 

decentraliseras till företagets operativa chefer, som får en mer administrativ roll genom detta. 

HR-T leder till en effektivisering av HR-arbetet på företaget, detta genom att HR-avdelningen 

i sin nya roll som strategisk enhet kan fokusera på specifika frågor som exempelvis lärande i 

organisationen. (ibid.) Ett väl utvecklat lärande i organisationen leder till en generellt högre 

kompetens i företaget (ibid., kap. 6). Ulrich och Brockbank (2007, kap. 8) menar att i ett 

fungerande HRT-arbete bör HR och dess tillhörande processer utformas med ett tydligt 

strategiskt fokus som kopplas till företagets övergripande strategi och dess affärsmål. För att 

HR ska kunna leverera ett värde krävs att de administrativa rutinuppgifter som är kopplade till 

HR läggs över på linjechefer och/eller någon form av HR-servicefunktion. Att ansvaret för det 

operativa HR-arbetet förskjuts till linjechefer kräver ett nära och fungerande samarbete mellan 

företagets chefer och dess HR-funktion. (ibid.) 

Delegeringen av HRM-ansvar till linjefunktionen innebär ett viktigt inslag i integreringen av 

strategisk HRM (Sheehan, 2005).  Currie & Proctor (2001) föreslår att man istället för att 

prata om decentralisering av ansvar bör prata om ett partnerskap mellan HR och linjechefer. 

Faran med att förskjuta alltför mycket HR-ansvar till linjecheferna kan, enligt Sheehan (2005) 

vara att synen och tillämpningen av HR inte blir konsekvent inom organisationen. Gennard & 

Kelly (1997) pekar på att ömsesidigt deltagande och gott samarbete mellan HR-avdelningen 

och linjecheferna skapar organisatorisk nytta genom att affärsproblem löses gemensamt. 
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Linjechefer kan ha svårt att se fördelarna med de förändringar ansvarsförskjutning innebär. 

Det finns en risk att HR-frågor förminskas som ett resultat av att ansvaret förskjuts till 

linjecheferna. (Sheehan, 2005) Detta då dessa, på grund av sin budget och påtryckningar från 

andra, väljer att ägna sig åt produktionsfrågor före personalfrågor (Cunningham & Hyman, 

1999). 

En vanlig uppfattning i organisationer är att inte HR-chefen känner till den egentliga 

verksamheten och att denne snarare bidrar till skapandet av distraktion snarare än att höja 

värdet på resultatet av den egentliga verksamheten (Sheenan, 2002). Samtidigt diskuteras 

huruvida linjechefer har kompetens för personalansvar (Torrington & Hall, 1996). När HR-

avdelningen blivit avlastad gällande de administrativa bitarna finns utrymme för HR-personal 

att tillhandahålla sig kunskaper om verkligheten i organisationens kontext (Ulrich och 

Brockbank, 2007, kap. 6). 

2.8 Framtagande av en HR-strategi 
Värde för organisationen skapas först när HR-organisationen arbetar i linje med 

affärsorganisationen (Ulrich och Brockbank, 2007, s. 214-216). Wright, Snell och Jacobsen 

(2004) hävdar i sin studie att HR-funktionen måste arbeta för att öka lönsamheten på alla 

områden, inte enbart HR-området. En HR-strategi ska således syfta till detta. Bästa 

förutsättningarna för att en stödjande HR-strategi ska kunna tas fram är att HR-chefen sitter i 

ledningsgruppen och kan vara med och påverka den affärsstrategi som HR-strategin sedan ska 

stödja. Inifrån-och-ut perspektivet bygger på att man använder företagets resurser för att ta 

fram en HR-strategi, man börjar inifrån och ofta fokuserar man på personalfrågor och 

förändrar sina HR-aktiviteter efter behov. Utifrån-och-in perspektivet, där HR-strategin 

mynnar ur affärsstrategin är dock vanligare, viktigt är då att HR-chefen är involverad i detta 

arbete. (ibid.) Gratton et al. (1999, s. 117) anser att det även är viktigt att HR-strategin tar 

hänsyn till företagets kontext. Genom att säkerställa att HR-aktiviteter stödjer verksamheten 

och dess affärsmål menar Gaines Robinson och Robinson (2006, s. 50-55) att en stödjande 

HR-strategi kan tas fram. Baron och Kreps (1999, s. 506-507) anser att det är viktigt att väga 

in hur basfrågorna inom HR ska hanteras när en HR-strategi tas fram. Dessa är: hur arbetet 

struktureras, vilken organisationskultur som råder/ska råda, hur karriärmöjligheter ska se ut i 

organisationen samt vilken sorts anställda man ska eftersträva att ha. (ibid.) 

Enligt Boxall (1993) är formuleringen av en HRM-strategi komplex och den kräver en länk 

mellan strategisk planering och HR-planering. Även affärsstrategin har en viktig roll i 

framtagandet av HRM-strategin, men samtidigt är den enbart en av flera faktorer. 

Framtagandet består av en kompromiss mellan hur det är och har sett ut historiskt i 

organisationen och intressenternas intressen. En ”tight fit” mellan affärsstrategin och HRM-

strategin är dock A och O för en effektiv organisation. (ibid.) 

Sheenan (2002) presenterar aspekter som inverkar vid integreringen av strategisk HR, se figur 

3 nedan. För det första är det viktigt att organisationen som helhet ser behovet av att tillämpa 

HR-strategiska principer. Viktiga faktorer är att HR finns representerat i företagsledningen 

och att god relation avseende HR finns mellan HR-avdelningen och företagets VD. Vidare är 
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det viktigt att linjecheferna tar ett ökat ansvar för HR. Linjechefernas ökade ansvar kräver att 

organisationen satsar på kompetensutveckling då det gäller HR-relaterade frågor. Fungerar 

dessa faktorer är det förväntade resultatet för organisationen full integration mellan förretagets 

HRM och dess affärsstrategi, anpassat och enhetligt arbete med HR samt att det HR-ansvar 

linjecheferna har fungerar. Det som inverkar på ovan nämnda faktorer, och i sin tur på det 

förväntade resultatet för integreringen av strategisk HR, är det inflytande som finns i 

organisationen. Det är viktigt att såväl HR-chef som ledningsgruppen visar ett tydligt 

engagemang för initiativ gällande HR. Det är vidare viktigt att HR-chefen är engagerad i 

organisationens verksamhet och dess affärer. Likaså är det viktigt att hela organisationen har 

insikt i arbetet med interaktion av strategisk HR och att intresset för HR finns i 

företagskulturen.(ibid.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9 Sammanfattning av kunskapsöversikten 
I nedanstående tabell presenterar författarna till föreliggande studie en överblick av de teorier 

som lyfts mest frekvent i detta kapitel (2 Kunskapsöversikt): 

  

Figur 3: Aspekter som inverkar vid 

integreringen av strategisk HR.  

Källa: Sheenan, 2005 
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forskningsområde 

Forskare 
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sk
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fr
am
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gs
fa

kt
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re
r Överlevnad och lönsamhet Boxall och Purcell (2011) Suarez & Utterback (2005)   

Konkurrenskraft Boxall och Purcell (2011)  

Medarbetaren 
Fojt (1995) Tovstiga (1999) Sheehan (2002) Armstrong 
(2009)  

Socialt kapital 
Ghosal & Nahapiet (1998) Leana van Buren (1999) Boxall 
och Purcell (2011) Snell (1990) 

Humant kapital Boxall och Purcell (2011)  Becton & Schraeder (2009) 

H
R

M
 Framgång genom medarbetare Armstrong (2009) 

Kräver god planering Boxall och Purcell (2011) 

Rekrytera, behålla och motivera anställda Boxall och Purcell (2011) 

St
ra

te
gi

sk
t 

H
R

-a
rb

e
te

 

Viktigt med överensstämmelse mellan mål och 
övriga strategier 

Armstrong (2009) Kerns (2010)   Dyer (1999) Ulrich och 
Brockbank (2007) Thatcher (2006) Legge (1995) 

Effektiviserar organisationen 
Becton & Schraeder (2009)  Gaines Robinson och Robinson 
(2005) Armstrong (2009) 

Förståelse för företagets strategier hos 
medarbetarna Thatcher (2006)  

Medarbetare med rätt kunskaper = en 
strategisk framgångsfaktor Boxall och Purcell (2011) 

Tar hänsyn till medarbetare och intressenter Armstrong (2009) Wright et al (2004) 

Kräver strategiskt fokus 
Becton & Schraeder (2009 ) Gaines Robinson och Robinson 
(2005) 

Fokus inom HR flyttas från administration till 
strategi Becker et.al. (2001) 

Personalfunktionen i företag spelar en 
betydande roll för företagets strategiska 
ledning 

Armstrong (2009)  Boxall och Purcell (2011) 

HR-strategin måste följa företagets utveckling Boxall och Purcell (2011) Legge (1995) 

Dra nytta av företagets kompetenser Becker et.al (2001)  

Samband mellan HR och ekonomisk prestation 
Ulrich (1997) Boxall och Purcell (2011) Ulrich och 
Brockbank (2007) 

Hitta aktiviter i HR-strategin som motiverar 
medarbetarna Söderlund och Bredin (2005) 

Samtliga medarbetare har en viktig roll vid 
implementering av HR-strategin 

Boxall och Purcell (2011) Wright et al. (2004) 

HR-aktiviter ska sträva åt samma håll  Baron och Kreps (1999) Boxall och Purcell (2011) 

Påverkar företagets utfall i fråga om 
produktivitet, kvalitet och kundnöjdhet 

Armstrong (2009) 

Styr hur HRM-arbetet utformas  Armstrong (2009) 

P
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-a
rb

et
e

 

HR-strategin efterföljs inte Gratton et.al (1999) Beer (1997) 

HR-strategin är inte presenterad på ett tydligt 
sätt 

Söderlund och Bredin (2005) 

Förändringsmotstånd Gratton et.al (1999) Becton & Schraeder (2009) 

HR-funktionen saknar kompetens Becton & Schraeder (2009) 

Förståelse saknas för begreppet HR-strategi Gaines Robinson och Robinson (2005) 

Motivation saknas hos medarbetarna Boxall och Purcell (2011) 

Otydlighet gällande ansvar för HR-frågor 
mellan HR-avdelningen och chefer 

Söderlund och Bredin (2005) 

 

Tabell 2: Överblick över teorier relevanta för föreliggande studie 
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Forsknings-
område 

Operationaliserat 
forskningsområde 

Forskare 
H

R
-T

 

Levererar värde genom fokus på affärsresultat Ulrich och Brockbank (2007) 

Kräver samarbete mellan HR-avdelning chefer 
och företagsledning 

Söderlund och Bredin (2005) Boxall och Purcell (2011) 
Currie & Proctor (2001) Gennard & Kelly (1997) 

Ansvarsförskjutning från HR-avdelning till 
linjechef 

Söderlund och Bredin (2005) Ulrich och Brockbank (2007) 

HR-avdelning har strategisk roll Söderlund och Bredin (2005) Ulrich och Brockbank (2007) 

Medarbetarna större eget ansvar Söderlund och Bredin (2005) 

Viktigt att linjechefen förstår HR-strategin och 
tar sitt ansvar 

Boxall och Purcell (2011) 

Effektiviserar HR-arbetet Ulrich och Brockbank (2007) 

Viktigt inslag i integreringen av strategisk HRM Sheehan (2002) 

P
ro

b
le

m
 m

e
d

 
H

R
-T

 

Synen och tillämpningen av HR blir 
inkonsekvent 

Sheehan (2002) 

Linjechefer har låg prioritering på HR-frågor Sheehan (2002) Cunningham & Hyman (1999) 

Linjechefer har inte kompetens för 
personalansvar 

Torrington & Hall (1996) 

 

  

Tabell 2: Fortsättning 
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3 Metod 
Denscombe (2009, s.417–418) menar att ett metodkapitel syftar till att 

tydliggöra hur forskningen genomfördes, motivera valda 

tillvägagångssätt samt erkänna eventuella begränsningar i metodval. 

Enligt Holme och Solwang (1997, s.11-13, 30) är det viktigt för forskaren att ha goda 

kunskaper i metodik för att kunna genomföra en givande forskning. Valet av metod ska syfta 

till att besvara forskningens frågeställningar och utgör således ramen inom vilken utvinningen 

av kunskap sker (Arbnor och Bjerke, 1994, s. 26). Olika utgångspunkter finns inom forskning, 

Wigblad (1997, s. 40, 41) menar att forskaren kan nå sina forskningsmål genom 

helhetsförståelse – den holistiska forskningslogiken. Genom att genomföra sin forskning i tre 

olika nivåer: den deskriptiva nivån (vilken utgörs av en beskrivning), den empirinära 

analytiska nivån (vilken utgörs av en empirinära analys av beskrivningen) samt den tredje 

nivån, handlingsnivån (vilken utgörs av att nå visdom via poängrikedom, reflektion och 

kritiskt tänkande) har forskaren större möjligheter att kunna dra välgrundade slutsatser ur sitt 

material. (ibid.) Det är, enligt Holme och Solwang (1997, s. 346), viktigt att lämna ifrån sig en 

tydlig rapport till uppdragsgivaren vilken denna får faktisk nytta av. 

Författarna till föreliggande studie har valt det holistiska greppet för sin undersökning. Detta 

då de ämnar skapa sig en helhetsförståelse kring personalhantering på Arctic Paper Grycksbo 

AB i syfte att ta fram en ny eller uppdaterad HR-strategi. Studien lämnas när den är 

examinerad till företaget.  

Enligt Andersen (2012, s. 50) kan forskaren välja mellan primär eller sekundär data beroende 

på vilken form av underlag som passar undersökningsfrågan bäst.  I föreliggande studie har 

författarna valt att använda sig av primärdata initialt, det vill säga data som forskaren själv 

samlar in genom exempelvis intervjuer (jmf. Andersen, 2012, s. 50). Sekundär data används i 

analysarbetet för att ta fram en ny HR-strategi, sekundärdatan utgörs av redan existerande 

data i form av företagets övriga strategier och handlingar som visar dessa samt 

medarbetarenkäter från ett tidigare internt genomfört projekt kallat Fokus, med syfte att 

främja samanhållningen på pappersbruket.   

Enligt Goldkuhl och Röstlinger (1988, s. 11,16) består arbetet av att analysera problem och 

mål, således skillnaden mellan hur det är och hur man vill att det ska vara, när en 

problemanalys görs. Vidare innebär en problemanalys att formulera ett förändringsbehov och 

ta fram åtgärder för dessa (ibid.).  Goldkuhl och Röstlinger (1988, s. 64) menar att en 

problemanalys används för att få kunskap om de problem man hittat i sin organisation, 

problemanalysen besvarar frågorna: 

 Vilket är huvudproblemet/de viktigaste problemen? 

 Vilka är orsakerna till detta/dessa problem? 

 Vilka är effekterna av problemet/problemen? 
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Då Goldkuhls och Röstlingers (1988, s. 64-68) modell för problemanalys utgör ett relevant 

sätt att hantera föreliggande undersökning och det faktum att dess fyra olika steg passar in i de 

olika holistiska nivåerna har författarna till föreliggande studie valt att använda sig av denna 

modell. Modellen utgörs av steg 1. Problemområdesavgränsning, steg 2. Identifiering och 

formulering av problem, steg 3. Problemområdesgruppering samt steg 4. Analys av problem 

och dess orsaker (ibid.), vilka beskrivs i kommande kapitel. 

För valda undersökningsmetoder, population, urvalsteknik samt aktuell dataanlyseringsmetod 

redogörs nedan. 

3.1 Den deskriptiva nivån 
Den första nivån, den deskriptiva nivån vilken består av en beskrivning, av författarnas 

forskning utgör en probleminventering inom området personalhantering på pappersbruket 

Arctic Paper Grycksbo AB. Genomförande av denna beskrivning sker med hjälp av 

Goldkuhls och Röstlingers (1998) två första steg i problemanalyseringsprocessen, 

Problemområdesavgränsning och Identifiering och formulering av problem. 

3.1.1 Problemområdesavgränsning 

Att avgränsa problemområdet påverkar det fortsatta arbetet med problemanalysen, detta 

betyder att avgränsningen inte får göras för snäv för tidigt i arbetet. Den slutgiltiga 

avgränsningen får således göras först då forskaren studerat de problem som finns i 

organisationen. En problemområdesavgränsning kan inledningsvis vara vag och enbart genom 

diskussion kan en tydligare avgränsning tas fram. Problemområdesavgränsningen utgör ett 

ramverk vilket vidare arbete ska hållas inom. Syftet med detta första steg är således att ringa 

in de problem som man ska arbeta vidare med. (Goldkuhl och Röstlinger, 1988, s. 64-66) 

Inför föreliggande studie har författarna i diskussion med HR-chefen på Arctic Paper 

Grycksbo AB tagit fram en avgränsning. Inledningsvis önskade HR-chefen hjälp med att ta 

fram en ny eller uppdaterad HR-strategi då den befintliga inte är tillfredssällande. Genom 

diskussion kom författarna och HR-chefen fram till att studera området personalhantering och 

dess relaterade problem genom att ta fram en nulägesbild och en målbild för 

personalhantering i organisationen som i sin tur ska ligga till grund för en ny eller uppdaterad 

HR-strategi. 

Kaj Hansson är HR-chef på såväl lokal- som koncernnivå. Han är även vice VD på Arctic 

Paper Grycksbo AB, där han arbetat sedan år 2004. Han har tidigare arbetat inom 

försvarsmakten, bland annat som stabchef, där han utbildade sig inom ledarskap på 

högskolenivå.  

3.1.2 Identifiera och formulera aktuella problem 

Steg två går ut på att problemen identifieras och formuleras. Identifieringen av problem 

startas av att någon upplever ett problem i nusituationen. När man sedan går vidare och 

arbetar fram problemen som orsakar detta är det viktigt att inte ha några restriktioner kring 

antal problem utan alla problem som faller inom det avgränsade problemområdet ska vara 

med. Detta genererar en realistisk problembild. En lista över problemen skapas, denna lista 



23 

 

fylls sedan på under probleminventeringen. Detta arbete syftar till att kartlägga vilka problem 

de olika deltagarna upplever.(Goldkuhl och Röstlinger, 1988, s. 66-67) 

Som framgår under rubrik 3.1.2Problemområdesavgränsning ovan har en tydlig avgränsning 

diskuterats fram av studiens författare och HR-chefen på Arctic Paper Grycksbo AB och 

således även den övergripande formuleringen av huvudproblemet. Huvudproblemet är en 

bristande personalhantering. För att identifiera aktuella delproblem har författarna har gjort 

en probleminventering inom området personalhantering. Denna probleminventering har 

genomförts med en totalundersökning där samtliga medarbetare, oavsett hierarkisk nivå, getts 

möjlighet att medverka i en intervju för att framföra sina åsikter.  

Probleminventeringen har utförts under perioden 2012-09-01 -  2013-02-27 på plats i fabriken 

i Grycksbo. Författarna har under hela perioden haft fri tillgång till samtliga medarbetare på 

fabriken. Det förbehåll som funnits var att undersökningen inte fick påverka produktionen, 

vilket gjorde att författarna intervjuade majoriteten av medarbetare på deras arbetsplatser. Av 

företagets 430 anställda har 356 medarbetare deltagit i undersökningen Av dessa utgörs 322 st 

av medarbetare utan chefsbefattningar, 29 medarbetare med chefsbefattningar samt ledning 

och VD, vilka utgör 5 personer. Probleminventeringen har genomförts med totalt 85 

intervjuer, såväl personliga intervjuer (21 st) som gruppintervjuer (64 st). 

3.1.3 Personlig intervju 

En personlig intervju är, enligt såväl Patel och Davidsson (2003, s.78) som Kvale och 

Brinkman (2009, kap. 7), en situation som uppstår då en intervjuare och en intervjuperson 

tillsammans skapar ett samtal. Enligt Denscombe (2009, s. 268) utgör intervjun ett samtal om 

ett område som båda parter har ett intresse i. Patel och Davidsson (2003, s. 78) menar dock att 

intervjupersonen ofta ställer upp utan att ha någon egen nytta av samtalet. Genom att använda 

sig av intervjuer med personer som har kännedom om området, kan forskaren få hjälp att 

belysa forskningsområdet. Intervjuer sker etiskt riktigt under förutsättning att 

intervjupersonen deltar frivilligt, att forskaren för fältanteckningar och styr samtalet så att det 

hålls inom ramen för det aktuella forskningsområdet. Valet av metod grundar sig i att 

forskaren vill ta del av intervjupersonens erfarenheter.(Denscombe, 2009, kap. 10) Resultatet 

blir en subjektiv förståelse av problemområdet författad med intervjupersonens ord 

(Denscombe, 2009, s. 117). Det finns för- och nackdelar med personliga intervjuer. Dess 

styrka är att forskaren kommer åt erfarenheter som är kontextuellt betingade (Denscombe, 

2009, kap. 10). Vidare har intervjupersonen möjlighet att under samtalets gång utveckla och 

fördjupa sina svar. Att berätta om en specifik kontext i en intervju gör ofta intervjupersonens 

erfarenheter begripliga, forskaren ges möjlighet att ställa följdfrågor och be om 

förtydliganden där denne anser att det behövs. (Kvale och Brinkman, 2009, kap. 3) Dess 

svaghet är att det kan vara tidskrävande att bearbeta intervjusvar i jämförelse med exempelvis 

enkätundersökningar (Denscombe, 2009, s. 268). 

Valet att göra intervjuer för att samla in data till föreliggande undersökning var enkelt. 

Författarna ämnade ta del medarbetarnas erfarenheter kring personalhantering på företaget. 21 

personliga intervjuer har genomförts. De personliga intervjuerna har använts i de fall 

intervjupersonerna har ett ensamarbete eller då de själva valt att bli intervjuade på egen hand. 
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Den stora majoriteten av medarbetarna har dock blivit intervjuade i grupp, detta för att 

författarna skulle kunna ge möjlighet till samtliga medarbetare att delta i studien.  

3.1.4 Gruppintervju 

Personliga intervjuer har, enligt Denscombe (2009, s. 236-237) en stor nackdel, vilket är att 

det tar tid om forskaren vill maximera antalet synpunkter och åsikter. Att istället genomföra 

gruppintervjuer gör att forskaren dramatiskt ökar antalet röster som går att göra hörda. 

Gruppintervjuer ger forskaren en större representativitet eftersom fler personer blir 

engagerade i forskningen.  Gruppintervjuer genomförs med samma upplägg som en vanlig 

personlig intervju, det som skiljer metoderna åt är det faktum att intervjuaren måste förhålla 

sig till flera intervjupersoner. Fördelen med detta är att forskaren får svar från flera olika 

individer och att svaren som genereras diskuteras och på så vis blir mer nyanserade. Att ta i 

beaktande som forskare vid gruppintervjuer är dock att utnyttja de sociala och psykologiska 

aspekterna av gruppdynamiken i gruppen, snarare än att låta den begränsa de svar intervjun 

ger. Det är således viktigt att ge förutsättningar för alla deltagare att såväl ge utryck för sina 

egna åsikter som att de ges utrymme att diskutera och reflektera över andras åsikter. Ges inte 

denna möjlighet är risken stor att deltagarna antingen enbart svarar som individer eller enbart 

som del av en grupp. Viktigt är även att forskaren inte tappar greppet om intervjun utan är den 

som styr samtalet genom att hålla deltagarna på rätt spår. Detta görs genom att ställa frågor 

och följdfrågor relevanta för undersökningen. (ibid.)  

Författarna har i föreliggande studie genomfört 64 gruppintervjuer med ett snittdeltagande på 

5 personer per intervjutillfälle. För att tidsmässigt kunna ge samtliga 430 medarbetare 

möjlighet att delta i studien har författarna delat upp de flesta av intervjuerna och således 

intervjuat på egen hand. Gruppintervjuer hart valts, trots de risker de medför, för att möjligöra 

för samtliga medarbetare att göra sin röst hörd. Gruppintervjuerna har genomförts med 

medarbetare inom samma hierarkiska nivå för att undvika att göra deltagarna obekväma. För 

att i så stor mån det är möjligt undvika grupptryck har varje deltagare vid gruppintervjuerna 

getts möjlighet att framföra sin åsikt, i de fall åsikterna gått isär har författarna stannat upp vid 

den punkten och låtit gruppen diskutera. I ytterst få fall har gruppdeltagarna varit oense, det 

har sällan varit så att ett par personer tyckt att en aspekt varit bra medan den andra tyckt att 

samma aspekt varit dåligt skött. I det fall deltagarna varit oense har det handlat om i hur stor 

utsträckning en aspekt utgjort problem.  Författarna har således gett deltagarna utrymme för 

diskussion vilken har tydliggjort gruppens åsikter. 

3.1.5 Förberedelser och genomförande av intervjuer 

Vid forskning där människor ingår har forskaren ett ansvar att bedriva forskningen etiskt 

korrekt. Forskaren bör agera respektfullt gentemot de personer som ingår i studien. Detta gör 

forskaren genom att skydda den enskilde respondentens identitet, informera respondenten om 

studiens syfte, fråga om respondenten vill delta i studien samt undvika att inge falska 

förhoppningar till de som väljer att delta. Att respondenterna informeras om att denna kan 

välja att dra sig ur sitt deltagande vid alla tidpunkter under studiens gång är också av vikt för 

en etiskt korrekt forskning. (Holme och Solwang, 1997, s. 32, Kvale och Brinkman, 2009, 

kap. 4) Innan författarna påbörjade sina intervjuer var de ute på fabriken för att synas och 

presentera sig. Detta gjorde de för att skapa en relation och optimera chanserna till 
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medarbetarnas förtroende och deltagande. Medarbetarna har inledningsvis vid respektive 

intervjutillfälle fått en tydlig information om studiens syfte och att deras deltagande sker på 

frivillig basis, att de kan dra sig ur när de så vill samt att de hanteras anonymt. Författarna 

genomförde de första intervjuerna tillsammans för att säkerställa att de framledes arbetar på 

samma sätt, informerar om samma saker och på så vis ger samtliga intervjupersoner samma 

utgångspunkt och förutsättningar. 

Det är, enligt Kvale och Brinkman (2009, kap. 4), viktigt att forskaren är förberedd inför 

intervjuerna, har studiens frågeställning och syfte klart för sig samt ha frågor att ställa så att 

hela undersökningsområdet täcks upp under intervjutillfällena. Är forskaren väl bekant med 

området som studien omfattar kan denne ställa relevanta frågor och följdfrågor (ibid.). 

Forskaren utgör vid intervjutillfällena en samtalsledare som bör besitta kunskaper i 

intervjuteknik. Studiens kvalitet är kopplad till denna förmåga. (ibid., s. 98) Forskaren 

använder sig fördelaktigt av en intervjumall eller ett intervjumanus som säkerställer att 

undersökningsområdet blir upplyst (Patel och Davidson, 2003, s. 80). Det är även viktigt att 

forskaren anpassar sitt språk till intervjusituationens nivå (Kvale och Brinkman, 2009, kap. 4). 

Författarna till föreliggande studie är genom sina kandidatstudier inom Personal och Arbetsliv 

väl bekanta med området personalhantering ur ett teoretiskt perspektiv. Detta menar 

författarna skapar goda möjligheter att kunna ställa såväl relevanta frågor som följdfrågor. 

Författarna har anpassat sitt språk till den nivå de respektive grupperna krävt. Vissa grupper 

har bestått av människor med akademisk bakgrund och andra inte, i samtliga fall har 

författarna valt att inte använda sig av facktermer som är specifika för akademiker inom 

Personal- och arbetslivsområdet, utan använt sig av det språk gruppen använt. I de fall ord 

inte förståtts har gruppen tillsammans diskuterat fram det begrepp som känns mest gångbart 

vid tillfället för intervjun. 

Intervjuer kan vara såväl strukturerade som semistrukturerade eller ha en låg grad av 

strukturering. Syftet med att välja intervjumetoden är att undersöka exempelvis 

deltagarens/deltagarnas uppfattning om en företeelse eller situation. Detta innebär att en 

intervju nästan uteslutande har en låg grad av strukturering vilket gör att intervjupersonen får 

möjlighet att svara med egna ord. Forskaren kan välja att ställa frågorna i en speciell ordning 

vilket ger intervjun en något högre grad av strukturering. Forskaren kan även ställa frågorna i 

den ordning samtalet flyter på. Att forskaren enbart har ett tema att utgå från och inga i förväg 

formulerade frågor är även det en väg för forskaren att gå för att få så öppna svar som möjligt 

av intervjupersonen. (Patel och Davidson, 2003, s. 78, Denscombe, 2009, kap 10) Denscombe 

(2009, s. 235) utvecklar sitt resonemang kring den ostrukturerade intervjun (jmf. låg grad av 

strukturering ovan) genom att poängtera att den ostrukturerade intervjun i större grad lägger 

vikt vid intervjupersonens tankegångar. Genom att enbart presentera samtalets tema, och på så 

vis i så låg utsträckning som möjligt ingripa i samtalet starta en tankegång hos 

intervjupersonen, kan forskaren komma åt vad intervjupersonen har för åsikter om det 

specifika området. (ibid.) I föreliggande studie har författarna valt en ostrukturerad intervjutyp 

utifrån ett enkelt intervjumanus, se bilaga 1. Detta för att ge intervjupersonerna möjlighet att 

svara med sina egna ord och funderingar kring det specifika området personalhantering. I de 

fall en gruppintervju inte varit möjlig har enskilda intervjuer genomförts.  Samtliga intervjuer 
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har inletts med att författarna presenterat sig själva samt sitt uppdrag. Detta för att ge alla 

medarbetare samma förutsättningar att delta. Vidare har författarna noggrant informerat om 

att samtliga deltagare i studien behandlas helt anonymt, ingen ska av rapporten kunna utläsa 

vilken individ/skiftlag/avdelning som sagt vad. Intervjun har sedan inletts med informationen 

att företaget vill uppdatera sin HR-strategi eftersom de känner att den strategi för 

personalhantering de har i dagsläget inte är hållbar. Sedan har ramen för intervjun varit hur 

medarbetarna ser på personalhanteringen idag och hur deras målbild för personalhantering ser 

ut. I de fall diskussionen svävat utanför personalhanteringsområdet har författarna lett tillbaka 

samtalet till området igen med följdfrågor kring det som tidigare diskuterats. Författarna har 

så långt det varit möjligt inte ställt fler frågor än nödvändigt för att hålla diskussionen 

levande. I de fall de ställt följdfrågor har de varit vida och öppna frågor av typen: finns det 

något mer du/ni funderar på som handlar om hur det är att vara medarbetare här på bruket? 

se bilaga 1. 

Redan efter ett tiotal intervjuer upplevde författarna att det uppnått mättnad i de svar som 

genererades, de såg således tidigt ett mönster i medarbetarnas svar. Då meningen var att 

samtliga medarbetare skulle ges möjlighet att göra sin röst hörd och vara med och påverka sin 

egen situation fortsatte författarna att intervjua. 

Enbart forskarens minne utgör inte ett tillförlitligt forskningsinstrument utan minnet bör 

kompletteras med fältanteckningar och/eller bandupptagning. Fältanteckningar och 

bandupptagning utgör två former av permanent dokumentation av en intervju. I vissa fall, så 

som då känsliga frågor berörs, kan intervjupersonen avböja bandupptagning och anteckningar 

kan vara en kompromiss för att forskaren ska kunna minnas rätt vid sammanställning av 

empirisk data. Fältanteckningar bör göras under själva intervjun, eller i direkt anslutning till 

intervjun. (Denscombe, 2009, s. 258) Vid intervjuerna som ligger till grund för föreliggande 

studie valde författarna på inrådan av HR-chefen att inte använda sig av bandinspelning. Detta 

av anledning att området personalhantering är känsligt på pappersbruket i och med de 

ständiga nedskärningarna som skett de senaste 20 åren. Av denna anledning valde författarna 

att enbart föra fältanteckningar, dessa gjordes under själva intervjuerna. För att undvika 

missförstånd skrevs fältanteckningarna på blädderblock för att samtliga deltagare skulle ha 

möjlighet att direkt korrigera om författaren antecknade något felaktigt. Författarna gjorde 

även en muntlig sammanfattning av anteckningarna vid varje intervjus slut. 

3.1.6 Urval, bortfall och generaliserbarhet 

Finns utrymme och resurser att göra en undersökning som innefattar samtliga individer i ett 

sammanhang benämns studien som en totalundersökning som innefattar hela populationen 

(Ejlertsson, 1996, s. 22, Patel och Davidsson, 2003, s. 54). Det får inte råda någon tvekan om 

vilka som räknas in i populationen och inte (Patel och Davidsson, 2003, s. 54). Föreliggande 

studie är baserad på en totalundersökning där samtliga medarbetare på Arctic Paper Grycksbo 

AB getts möjlighet att delta. Då inkluderas även de högsta cheferna som sitter i 

ledningsgruppen samt företagets VD. Som i de allra flesta studier har ett visst bortfall 

registrerats även i föreliggande studie. Enligt Dahmström (2005, s. 152, 322) talar man 

vanligtvis om två sorters bortfall: 
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 ett partiellt bortfall – bortfall i svarsfrekvens, en eller ett antal frågor har ej blivit 

besvarade. 

 Ett individbortfall – personer som av en eller annan anledning väljer att inte delta i 

studien. 

I båda fall menar Dahmström (2005, s. 152,322) att forskaren måste registrera bortfallet 

eftersom det riskerar att utgöra en grund för snedvridning av resultatet. Om det externa 

bortfallet, jmf.  Dahmströms individbortfall, är mycket stort bör forskaren göra en 

bortfallsanalys för att utreda huruvida bortfallet påverkar studiens resultat eller inte 

(Andersen, 2012, s. 196). 

I föreliggande studie har en låg grad av strukturering använts, se 3.1.5 Förberedelser och 

genomförande av intervjuer. Vid såväl de personliga intervjuerna som vid gruppintervjuerna 

har enbart ett tema att diskutera runt används. Detta betyder att det partiella bortfallet inte går 

att avgöra och inte har någon betydelse. Individbortfallet är relativt litet. Av den totala 

populationen på ca 430 medarbetare har 356 deltagit i studien, vilket utgör en 

deltagarfrekvens på 83 %. De 356 medarbetare som deltagit representerar pappersbrukets 

samtliga funktioner samt hierarkiska led. Såväl tjänstemän som kollektivanställda och 

företagsledninsgruppen har deltagit. Således är alla olika funktioner och hierarkiska nivåer 

representerade i studien. De som fallit bort har endera valt själva att inte delta, varit 

långtidsfrånvarande vid intervjutillfället eller av annan okänd anledning inte velat delta i 

studien.  Författarna har vid samtliga intervjutillfällen lämnat sina visitkort till medarbetarna. 

Detta i syfte att deltagarna skulle kunna lämna kompletterande uppgifter och för att hänvisa 

sina frånvarande kollegor att ta kontakt med författarna. Författarna har även via företagets 

intranät återkommande uppmuntrat medarbetare som inte varit närvarande vid respektive 

intervjutillfälle att ta kontakt med författarna. Då författarna tidigt såg ett mönster i det 

material intervjuerna genererade – mättnad uppstod tidigt, det faktum att detta mönster inte 

förändrades över tid samt att hela 83% av medarbetarna deltagit i studien gör att författarna 

anser att det lilla bortfall som drabbat studien inte påverkar studiens resultat i någon 

nämnvärd utsträckning. 

För generaliserbarheten är det optimala, enligt Denscombe (2009, kap. 1), att forskaren 

undersöker hela populationen, detta är dock i de flesta fall en omöjlighet. Att forskaren kan 

klargöra vilka urvalskriterier som används för den aktuella studien är A och O för att kunna 

argumentera för huruvida studien är generaliserbar eller inte (ibid.). I föreliggande studie 

torde generaliserbarheten inte vara något problem då deltagarfrekvensen är hela 83 %. De 

svar studien resulterar i torde alltså gå att generalisera till hela organisationen och således 

ligga som underlag för framtagandet av en ny/uppdaterad HR-strategi. 

3.2 Den empirinära analytiska nivån 
Den andra, empirinära analytiska nivån, består i föreliggande studie av en 

problemområdesgruppering, samt en empirinära analys av samband mellan problemen. 
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3.2.1  Problemområdesgruppering 

I detta steg används listan med problem för att skapa problemområden, de befintliga 

problemen värderas och grupperas utifrån gemensamma nämnare. Detta med syfte att 

underlätta det fortsatta analyseringsarbetet. I detta arbete tas delproblemområden fram genom 

att strukturera data under respektive problemområde. (Goldkuhl och Röstlinger, 1988, s. 67-

68) 

För att identifiera vad som orsakar huvudproblemet har författarna till föreliggande studie fört 

in sina fältanteckningar i ett Exceldokument efter varje genomförd intervju. Så snart 

datainsamlingen var slutförd kategoriserade författarna anteckningarna från samtliga 

intervjuer, detta genom att ”klumpa ihop” de fynd som ligger nära varandra. Exempelvis har 

allt rörande arbetsmiljö, såväl psykosociala aspekter som fysiska aspekter, lagts under 

kategorin arbetsmiljö och så vidare. Nästa steg för författarna var att under varje kategori para 

ihop fynd med samma gemensamma nämnare till delproblemområden för att få en lättare 

överblick över insamlad data inför fortsatt analysarbete. 

3.2.1.1 Ishikawadiagram – orsak och verkan 

När samtlig data kategoriserats och delproblematiserats gick författarna vidare för att 

undersöka orsak och verkan genom att använda ett så kallat Ishikawadiagram. Ett 

Ishikawadiagram används, enligt Bergman och Klefsjö (2007, s. 125, 142-144), för att 

analysera fram orsak och verkan. Ishikawadiagrammet har sitt ursprung i kvalitetutveckling i 

Japan och togs fram av Kaoru Ishikawa under 1940-talet. Kauro Ishikawa menade att 

variation oftast är av ondo. Relaterat till tjänsteprocesser kan variationer så som bristande 

rutiner samt otydlig och osäker information utgöra orsaker till bristande kvalitet. Oftast är det 

ett flertal orsaker som ligger bakom variationerna. När ett problem valts ut för att lösas är näst 

följande steg att försöka tydliggöra vad som orsakar problemet. För detta krävs en systematisk 

analys, så som det orsaks-verkan-diagram Ishikawadiagramet är. Genom att börja med ett 

huvudproblem borrar man sig genom samtal ner till vad som kan tänkas orsaka 

huvudproblemet. Nästa steg är att gå till botten med dessa delproblem genom att tydliggöra 

vad som orsakar dem. Klassificeringen förfinas alltså ytterligare ett steg. Genom ett 

Ishikawadiagram kan ofta en orsak till observerade problem samt åtgärder till dessa tas fram. 

Det är dock viktigt att bena ut ett ben i taget och verkligen gå till botten med detta innan man 

går vidare till nästa problem och dess tänkbara orsaker. Denna sorts diagram utgör en utmärkt 

grund för problemlösningen då det visar såväl problem som orsaker till problemen. (ibid.) 

Genom att använda sig av Ishikawadiagram tydliggör författarna till föreliggande studie vad 

som orsakar de problem som identifierats inom området personalhantering. I sitt arbete med 

detta har författarna noggrant följt instruktionerna ovan och tagit ett problem i taget med hjälp 

av den kategoriserade data de sammanställt.  

3.2.2  Empirinära analys av problem och dess orsaker 

Detta fjärde steg syftar till att tydliggöra effekterna av de bakomliggande orsakerna till 

identifierade problem. I detta steg kan även åtgärder rörande de bakomliggande orsakerna till 

problemen tas fram. Ett problem kan sällan lösas genom att rikta en enskild lösning mot just 

det problemet. Det är vanligt att problemet beror på ett problem som uppstått i en annan 
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situation. Genom att tydliggöra de bakomliggande orsakerna till ett problem kan man även 

komma till rätta med problemet. Detta innebär således att samtliga delområdesproblem kan 

kräva lösningar för att komma till rätta med problemet. (Goldkuhl och Röstlinger, 1988, s. 68-

69) 

I arbetet med att ta fram Ishikawadiagrammen har författarna till föreliggande studie även 

identifierat de bakomliggande orsakerna till de identifierade problem samt vilka effekter detta 

har på organisationen. Denna information använder författarna för att ta fram en ny plan för 

personalhanteringen på pappersbruket.  

3.3 Handlingsnivån 
Den tredje nivån av det holistiska angreppssättet, handlingsnivån, vilken utgörs av att nå 

visdom via poängrikedom, reflektion och kritiskt tänkande, består i föreliggande studie av en 

jämförelse mellan befintliga strategier på Arctic Paper Grycksbo AB, medarbetarenkät 

(Grycksbodialogen) utförd på företaget, utvärdering av medarbetarskapsprojektet Fokus samt 

den problembild som tagits fram genom Ishikawadiagrammen. Utifrån denna jämförelse, där 

organisationens personalhantering granskats kritiskt med avstamp i den empiriska 

insamlingen och befintliga strategier, har en ny HR-strategi tagits fram med utgångspunkt i 

kunskapsöversikten.  

Studiens analys, (se kapitel 5 Analys) är av två karaktärer. Den stora delen av analyskapitlet 

(avsnitt 5.1 Utmaningar och framgångsfaktorer till avsnitt 5.9 Traditionellt eller strategiskt 

HR?), bygger på en analys av empiriskt material med avstamp i studiens kunskapsöversikt 

och är således baserad på de presenterade teorierna. Författarna har i denna del av analysen 

konkretiserat nuläget i organisationen utifrån befintliga teorier, vilket utgör studiens teoretiska 

bidrag. Analysens avslutande del (se avsnitt 5.10 Framtagande av HR-strategi) fokuserar, 

som rubriken avslöjar, på hur författarna tagit fram ett förslag till en ny eller uppdaterad HR-

strategi, vilken utgör studiens praktiska bidrag. Analysen görs genom att: 

 Utifrån presenterade teorier analysera de problemdelområden och framtagna målbilder 

för personalhantering, vilka tagits fram genom att använda Wright et al. (2004) teori 

”inside-out” där samtliga medarbetare involveras i probleminventeringsprocessen. 

Denna del av analysen görs för att ta fram gemensamma nämnare som på 

pappersbruket upplevs som så viktiga att de bör lyftas och tydliggöras i företagets 

övergripande HR-strategi. Författarna låter således den interna kontexten ligga till 

grund för vidare arbete med att ta fram en ny eller befintlig HR-strategi. 

 Den externa kontexten (jmf. Armstrong, 2009) används i analysens avslutande del för 

att säkerställa att den nya eller uppdaterade HR-strategin stärker organisationen, gör 

den mer effektiv och i förlängningen ger organisationen större konkurrenskraft. För att 

göra detta jämförs studiens problembilder och målbilder med pappersbrukets 

dokumenterade mål, strategier och visioner samt med Armstrongs (2009) aktiviteter 

för att skapa en effektiv organisation. Denna del av analysen genomförs på så sätt i 
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enlighet med såväl Legge (1995), Ulrich och Brockbank (2007), Sheenan (2005), Dyer 

(1999), Becton & Schraeder (2009), Armstrong (2009) som Gaines Robinson och 

Robinson (2005).  

3.3.1 Användning av sekundär data 

Sekundär data är enligt Andersen (2012, s. 50-51) data som inte forskaren själv samlat in. 

Arctic Paper Grycksbo AB har tillhandahållit allt material som författarna till föreliggande 

studie ansett sig behöva för att jämföra sitt empiriska material med, i enlighet med teorier 

kring Best Fit (se avsnitt 2.6 Best Fit), och således ta fram en ny strategi. Författarna har 

således fått fri tillgång till de företagsrelaterade dokument som varit nödvändiga för 

undersökningen. Dessa data utgör det sekundära data författarna använder i sin studie. De 

sekundära data som använts är företagets affärsmål, marknadsstrategi, HR-strategi, 

medarbetarundersökning från 2012 samt en skriftlig utvärdering av medarbetarskapsprojektet 

Fokus. 

Företagets affärsmål presenteras kortfattat i avsnitt 4.6.1  Företagets strategier och mål och 

marknadsstrategin utgörs i samma avsnitt av en kort text, även den tydliggjord i det empiriska 

kapitlet. HR-strategin presenteras i sin helhet i avsnitt 4.6.1  Företagets strategier och mål 

samt som bilaga (Bilaga 2). Grycksbodialogen, som företagets medarbetarundersökning 

kallas, sammanfattas i avsnitt 4.6.2 Grycksbodialogen. Utvärderingen av Fokusprojektet har 

författarna fått sig till handa i form av ifyllda pappersenkäter. Författarna har således enbart 

detta material i form av rådata, vilket de har valt att sammanfatta i avsnitt 4.6.3 Utvärdering 

av projektet Fokus. Anledning till att enbart HR-strategin är det sekundära data som bifogas i 

föreliggande studie är att företaget inte tillät publicering av övriga dokument.  

3.4 Metoddiskussion 
Det är viktigt att forskaren diskuterar metodval och studiens kvalitet, det vill säga dess 

validitet och reliabilitet (Andersen, 2012, s. 15). Med validitet menas, enligt Patel och 

Davidsson (2003, s. 98), att forskaren genomför sin undersökning på ett tillförlitligt sätt. Med 

reliabilitet menas graden av tillförlitlighet i studien (ibid.).   En studie med hög validitet mäter 

det forskaren avser att den ska mäta (Dahmström, 2005, s. 334). En studie med hög grad av 

tillförlitlighet ger resultat som inte varierar beroende på vem som utför studien eller svar som 

inte varierar från tillfälle till tillfälle (Denscombe, 2004, s. 125). Att reliabiliteten är hög är, 

enligt Dahmström (2005, s. 334-335), en förutsättning för att lyckas få en hög validitet. En 

hög reliabilitet är dock inte en garanti för hög validitet (ibid.). Att uppnå validitet och 

reliabilitet i en kvalitativ undersökning kan, enligt Denscombe (2009, kap. 10), vara svårt. De 

metoder man kan använda vid kvalitativa undersökningar är att exempelvis jämföra 

intervjupersonernas svar med varandra för att utröna sanningsgraden i svaren (ibid.).  

Metodvalet har fallit på intervjuer trots att författarna genomfört en totalundersökning på en 

organisation med 430 anställda. Detta då de var angelägna om att diskutera området 

personalhantering med de anställda för att verkligen komma till botten med orsak och verkan 

bakom problemet med bristande personalhantering. För att kunna genomföra en 

totalundersökning på de två terminer författarna haft till sitt förfogande har de valt att 
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genomföra majoriteten av intervjuerna på egen hand. Författarna är medvetna om att 

kvaliteten när forskaren genomför intervjuer på egen hand inte är lika hög som om de båda 

deltagit vid samtliga intervjuer. Faktum är dock att det har vägt tyngre att verkligen ge 

samtliga deltagare möjlighet till delaktighet. För att öka kvaliteten har författarna vidtagit 

åtgärder som redogörs för nedan. 

Studiens kvalitet påverkas av eventuella mätfel. Mätfel kan, enligt Dahmström (2005, s. 335), 

orsakas av: 

 Mätinstrument – ett frågeformulärs mål ska vara att precisera frågorna så väl att de 

mäter det de avser att mäta. Vid en intervju är det viktigt att intervjuaren vet vad den 

vill lyfta under intervjun. 

 Mätmetod – i det fall något är oklart vid intervjutillfället och detta inte åtgärdas kan 

mätfel uppstå. Att använda öppna frågor vid intervjun ökar intervjupersonens 

motivation att svara så genomgående som möjligt. 

 Intervjuaren – vid intervjuer nämns ofta begreppet intervjuareffekt. Detta begrepp 

innebär att intervjuaren påverkar intervjupersonens svar genom exempelvis sitt tonfall 

och sin klädsel. Intervjuareffekten kan minimeras om intervjuaren noga informerar om 

att alla svar kommer att behandlas anonymt. Det är även viktigt att intervjuaren har 

erfarenhet från intervjuer, att denna är väl förberedd och har förberett definitioner om 

olika begrepp definieras olika vid intervjun. Att intervjuaren genomför varje intervju 

på likvärdigt sätt är även det viktigt för att upprätthålla en jämn kvalitet på 

intervjuerna. 

 Respondenten – även intervjupersonen kan vara källa till mätfel och därmed lägre 

kvalitet. Intervjuaren kan minimera detta mätfel genom att exempelvis begränsa 

tidsperioden som frågorna adresserar, tydliggöra att intervjupersonen har utrymme att 

välja att inte svara på frågor och säga att den inte vet svaret på frågor. 

 

Angående Dahmströms (2005) första punkt mätinstrument har författarna till föreliggande 

studie valt att genomföra intervjuer med låg grad av strukturering. De har, som diskuteras 

under rubrik 3.1.5 Förberedelser och genomförande av intervjuer, enbart utgått från temat 

personalhantering och sedan ställt följdfrågor och följt diskussionen för att nå önskvärda 

resultat. Ramen för diskussionen har således varit tydlig och författarna har sett till att 

diskussionen hållits inom dessa ramar. Resultatet utgör intervjupersonernas egna ord kring 

vad de tycker och tänker om nuläge och målbild inom området personalhantering, vilket var 

författarnas syfte. En mättnad i intervjuresultaten uppstod relativt tidigt i undersökningen, 

redan efter ett tiotal interjuver. Detta, parallellt med det faktum att intervjuerna genererat den 

sorts data som författarna strävat efter att generera menar författarna tyda på att rätt 

mätinstrument använts. 

Angående den andra punkten mätmetod har författarna till föreliggande studie byggt sina 

intervjuer kring enbart öppna frågor. Intervjupersonerna torde således ha svarat så 

genomgående som möjligt. Författarna har även under intervjuerna sett till att räta ut 

eventuella frågetecken genom att ställa relevanta följdfrågor och menar således att de så långt 

det är möjligt undvikit mätfel. 
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Intervjuaren kan även den påverka svaren, som framgår av punkt tre ovan. Författarna har 

arbetat aktivt för att undvika intervjuareffekten genom att tydligt informera om studiens syfte 

och att samtliga svar kommer att hanteras absolut anonymt. Definitioner av olika begrepp har 

diskuterats då olika tolkningar i gruppen uppstått. Författarna har även anpassat sitt språk och 

sina ordval kring facktermer efter nivån i de olika grupperna de har intervjuat. Författarna 

genomförde de första intervjuerna tillsammans för att säkerställa att de framledes arbetar på 

samma sätt, informerar om samma saker och på så vis ger samtliga intervjupersoner samma 

förutsättningar. Dessa åtgärder sammantaget med det faktum att författarna genom samtliga 

intervjuer i största möjliga mån strävat efter att genomföra intervjuerna på ett likvärdigt sätt 

och i likvärdiga miljöer anser författarna bidra till att intervjuareffekten undvikits så långt det 

är möjligt att undvika den. Genomgående har författarna möts med positiv inställning och 

som de studenter de är. 

Genom att tydliggöra att intervjupersonen kan välja att inte svara på frågor anser författarna 

att de har öppnat upp för en så ärlig dialog som möjligt. Författarna har även anpassat sitt 

språk och medvetet hållit diskussionen inom överskådliga ramar, detta anser de bidra starkt 

till att respondentens inverkan på resultatet inte utgjort något större mätfel, i så stor 

utsträckning det går att garantera. 

Diskussionen ovan, menar författarna, visa att föreliggande studie har en acceptabel 

reliabilitet och validitet, så acceptabel som tillförlitligheten kan bli inom 

samhällsvetenskapen. 
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4 Empiriskt resultat 
Enligt Denscombe (2009, s. 414) presenteras aktuellt insamlat 

datamaterial under rubriken empiriskt resultat. Datamaterialet som 

presenteras ska vara sammanfattat och utvalt för att redovisa olika 

aspekter av forskarens fynd.  

4.1 Företagspresentation 
Arctic Paper Grycksbo AB har anor tillbaka till 1740-talet och är, nu som då, en bruksort där 

pappersbruket i mångt och mycket står i centrum i samhället. Pappersbruket är arbetsgivare åt 

cirka 430 medarbetare och har tre pappersmaskiner samt fem arkmaskiner. De producerar 

högkvalitativt bestruket grafiskt papper, deras varumärken är G-print och Arctic. Av brukets 

produktion (cirka 265 000 ton/år) går 86 % på export. Företagets största marknader är 

Storbritannien, Tyskland, polen samt de nordiska marknaderna. (B: Arctic Paper, internet) 

Pappersbruket ingår i koncernen Arctic Paper S.A  med säte, koncernledning och styrelse i 

Poznań, Polen. Koncernen består av totalt fyra pappersbruk belägna i Sverige (2st), Polen 

(1st) och Tyskland (1st) samt 15 försäljningskontor i olika europeiska länder. (C: Arctic 

Paper, internet) Företaget styrs från Polen, men såväl VD:n i Grycksbo som HR-chefen sitter 

med i en utökad ledningsgrupp (Extendend Management Board). Ledningsgruppen på Arctic 

Paper Grycksbo AB har stor handlingsfrihet då det gäller den egna verksamhetens bedrivande, 

inom de ekonomiska ramar som koncernledningen satt. De kan även besluta om mindre 

investeringar lokalt. Större investeringar måste godkännas centralt av koncernledningen. 

Organisationen är hårt styrda att rapportera av koncernledningen gällande gemensamma 

koncernfunktioner, så som ekonomi. (HR-chef, 2013-04-10)  

4.2 Problemområdesgruppering 
Som framgår under rubrik 3.1.2 Identifiera och formulera aktuella problem är 

huvudproblemet framtaget i diskussion mellan HR-chefen och författarna. Huvudproblemet 

bristande personalhanteringligger till grund för föreliggande studie där författarna undersökt 

vilka problem som orsakar den bristande personalhanteringen. Som även framgår av rubrik 

3.1.2 Identifiera och formulera aktuella problem gjordes probleminventeringen genom 85 

intervjuer med 356 av 430 medarbetare på företaget – en så kallad totalundersökning där 

samtliga medarbetare gavs möjlighet att delta i studien. Initialt kategoriserade författarna 

insamlad data enligt tabell 3 nedan. När samtlig data kategoriserats gick författarna vidare för 

att undersöka orsak och verkan genom att använda ett så kallat Ishikawadiagram. Nedan 

presenteras dessa orsaks-verkan diagram för såväl medarbetarnivå som chefsnivå, se diagram 

1 och diagram 2. 
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Positiva röster på chefsnivå 

Arbetsmiljö 

• Rehabrutiner 

• Hög delaktighet 

Ledarskap 

• Bra stöd från närmsta chef 

• FLG har visioner 

• Ges utrymme i vårt eget ledarskap 

• Kommunikation och information 

• Fungerande information 

Förmåner och friskvård 

• Trivselpeng 

• Företagshälsovård 

Medarbetarskap och lön 

• Löner 

Vi-känsla 

• Fokus 

• Vi-känsla bland de närmaste 

Chefsstöd 

• Gott stöd från HR 

• Rutiner finns för den dagliga 

personalhanteringen 

Delaktighet 

• Bra inom chefsnivå 

 

Tabell 3: Överblick över framtagna kategorier vilka ligger till grund för den bristande 

personalhanteringen. 

Medarbetar-

nivå 

 

Lön Medarbetarskap Kompetens Ledarskap Arbetsmiljö Projekt och 

förbättringar 

Rekrytering Vi-känsla Förmåner 

och 

friskvård 

Information och 

kommunikation 

Delaktighet  

Chefsnivå 

Kompetens Vi-känsla Friskvård 

och 

förmåner 

Delaktighet Arbetsmiljö Medarbetarskap 

och lön 

 

Rekrytering Information och 

kommunikation 

Ledarskap Chefsstöd   

 

  

Positiva röster på medarbetarnivå 

Arbetsmiljö 

• Bra/acceptabel psykosocial arbetsmiljö 

• OK fysisk arbetsmiljö 

Ledarskap 

• Bra närmaste chef 

Information 

• Bra med VD-möten 

Förmåner och friskvård 

• Bra förmåner och friskvård 

Medarbetarskap och lön 

• Bra introduktion 

• Hänsyn tas till privat situation 

• Bra lönenivåer 

Vi-känsla 

• Trivsamt att arbeta på bruket 

• Inom avdelningen finns vi-känsla 

Rekrytering 

• Viss delaktighet 
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Diagram 1: Ishikawadiagram över orsak och verkan för problemet bristande personalhantering. Respondenter: Medarbetare.  
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Diagram 2: Ishikawadiagram över orsak och verkan för problemet bristande personalhantering. Respondenter: Chefer. 
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4.3 Analys av problemområden och dess orsaker 
Genom de framtagna ishikawadiagramen ovan tydliggörs vad som är orsak och verkan. Nedan 

redogörs i löpande text författarnas analys av aktuella delproblemområden och vad 

medarbetarna anser vara dess orsaker. Deltagandet har varit jämt fördelat över de olika 

avdelningarna och författarna anser således att samtliga medarbetares röst kan sammanställas. 

Nulägesanalysen består även av utvalda citat som författarna anser vara representativa för den 

sammanfattande åsikt som framkommit under intervjuerna. 

Författarna kan i sin analys av resultatet inte se några skillnader i medarbetarnas åsikter 

gällande personalhantering vare sig mellan avdelningar eller i de hierarkiska leden. Däremot 

kan perspektiven på problembilden ibland skilja sig. Detta i synnerhet hierarkiskt. Författarna 

förvånas över att det till allra största del är samma problemområden som identifieras i hela 

organisationen.  

Varje delproblemområde har en egen rubrik, under varje rubrik presenteras såväl medarbetare 

utan chefsposition som chefers åsikter sammanvävt. Detta då samma saker lyfts av såväl 

medarbetare utan chefsposition som av medarbetare med chefsposition. I de fall enbart en av 

grupperna står bakom uttalandet framgår detta, de två olika grupperna benämns då 

”medarbetare” och ”chefer”. Nederst under varje rubrik presenteras företagsledningens 

åsikter gällande problemområdet samt deras spontana respons på medarbetarnas åsikter. 

4.3.1 Ledarskap 

Resultatet av intervjuerna visar att respondenterna generellt upplever ledarskapet från sin egen 

chef bättre än ledarskapet på högre nivå. Majoriteten av grupperna lyfter att högre chefer och 

tjänstemän aldrig syns i fabriken, vilket ses som negativt. Detta nämns totalt sett hela 119 

gånger under studiens intervjuer. Flertalet av grupperna upplever att förtroendet för 

personalen är lågt och att inte personalen ses som en resurs. Personalen ges inte heller 

utrymme till delaktighet och flera respondenter upplever det som att det inte finns något 

intresse från företaget att involvera personalen och göra dem delaktiga.  Man menar att de 

”lägre cheferna” inte har tillräckliga sakkunskaper i personalfrågor och att de många gånger 

upplevs som fega. Fegheten hos cheferna tror medarbetarna kan vara en av orsakerna till att 

kollektiv bestraffning är tämligen vanligt på pappersbruket. Medarbetarna ser också att 

cheferna inte har de rätta förutsättningarna för att utöva ett bra ledarskap. Respondenterna 

menar att ledarskapet på pappersbruket är ”toppstyrt”. Vidare upplever flera grupper att 

företagsledningen inte är enade och överens och att de är svävande i sina svar. 

”Vid neddragningar önskar jag att de informerade löpande om vad som sker, även fast inget 

nytt hänt så kan de ju informera om det. Nu känns det mest som ´hyrs hyrs´ och att cheferna 

gömmer sig” 

 (Anonym medarbetare) 

”Högre chefer och FLG visar sig aldrig i fabriken, hur ska de då förstå arbetet? Det är konstigt 

att de är helt ointresserade av vad vi faktiskt producerar här på bruket”     

(Anonym medarbetare)  
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”Vi skulle ha större förtroende för ledningen om ledningen visade sig i fabriken och vågade 

svara på frågor” 

(Anonym medarbetare)  

 

”Chefer vågar inte ta tag i problemen med den enskilde person det gäller utan tar till en enklare 

metod – kollektiv bestraffning” 

                           (Anonym medarbetare) 

Cheferna upplever att cheferna ovanför dem inte lever som de lär. Flera chefsgrupper menar 

dessutom att deras chefer inte själva vågar fatta obekväma beslut utan att de obekväma 

besluten tenderar delegeras nedåt i hierarkin. Vidare menar cheferna att de ges olika 

förutsättningar i sitt ledarskap. De har otydliga befogenheter och förutsättningar. Många 

menar att de vill göra ett bra jobb, men att de i dialog med sina egna och andra chefer har 

svårt att få klarhet i vad de har för befogenheter. De saknar mål och visioner. Vidare lyfter de 

att det är illa att projekt inte fullföljs. Många chefer menar också att deras kompetens inte 

alltid motsvarar det personalansvar deras chefsroll innebär. 

”Jag skulle ta ledningen mer på allvar om de levde som de lärde” 

 (Anonym chef) 

4.3.1.1 Ledarskap - ledningsgruppens respons 

Ledningsgruppen upplever att cheferna på pappersbruket har en tendens att agera olika. Detta 

menar de troligen beror på den individuella kompetensnivån samt var chefernas eget intresse 

ligger. Företagsledningen förvånas över det faktum att en stor del av medarbetarna anser att 

ledaregenskaper är viktigare än sakkunskaper för en chef på pappersbruket. Detta, menar man, 

talar emot deras egen medarbetarundersökning, vilken visar att medarbetarna vill att chefen 

ska vara ”lite av en expert, chefen ska vara den kunniga i gruppen och kunna svara på alla 

frågor” vilket i sin tur förvånat ledningsgruppen.  

Ledningsgruppen förvånas över att de upplevs som oeniga. De menar att medarbetarna sällan 

direkt berörs av företagsledningens beslut. Detta då företagsledningen menar att de inte fattar 

operativa beslut. De tror därför att medarbetarna kan ha blandat ihop företagsledningen med 

produktionsledningen. Besluten som tas i produktionsledningen berör det dagliga arbetet i 

betydligt större utsträckning och har därför större direkt påverkan på medarbetarna. 

Ledningen menar att det är viktigt att synliggöra skillnaden mellan företagsledningen och 

produktionsledningen. Företagsledningen är medveten om att medarbetarnas förtroende för 

dem är lågt, det har Grycksbodialogen visat och detta menar man vara ett problem. Gällande 

att företagsledning och tjänstemän upplevs som osynliga menar man i ledningen att tid inte 

finns för att röra sig i fabriken. De menar att denna tidsbrist är ömsesidig för då de 

uppmuntrar och bjuder in medarbetarna att komma förbi eller komma med synpunkter är 

”responsen i stort sett alltid lika med noll”. Man menar också att inte alla medarbetare vågar 

gå in i ”gula huset”
 1

, det har hänt många gånger att medarbetarna besvarat en muntlig 

                                                 
1
 ”Gula huset” är benämningen på det hus som ligger utanför fabriksområdet där bland annat stora delar av 

företagsledingen samt ekonomi- och HR-avdelningen har sitt säte. 
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inbjudan med ”aldrig i livet, jag sätter inte min fot där, det skulle jag aldrig våga”. Vidare 

menar de att det första steget att synas i fabriken måste tas från cheferna som är närmast 

produktionen och att därefter även företagsledningen kan involveras. De tycker dock att detta 

är en god idé. Någon i företagsledningen tycker att det är en bättre och mer effektiv metod för 

att öka synligheten är att bjuda in representanter från företagsledningen till skiftlags- och 

avdelningsmöten. Vidare tycker företagsledningen att det är en bra idé att praktisera ute i 

fabriken någon gång per år. Företagsledningen ifrågasätter vad det är medarbetarna uppfattar 

som kollektiv bestraffning efter att ha fått några konkreta exempel beskrivna tror det att det 

kan vara en kommunikationsfråga – ”att cheferna inte kan ge uttryck för var de står”. 

4.3.2 Medarbetarskap 

Medarbetarsamtalen och medarbetarundersökningen får mycket kritik i intervjuerna, många 

respondentgrupper upplever dem som onödiga och ser inte att de uppnår något syfte. Detta till 

viss del beroende på att återkoppling och uppföljning saknas. Främst i intervjuer med chefer 

lyfts kritik mot dålig uppföljning av såväl medarbetarsamtal som medarbetarundersökningar. 

En del har inte medarbetarsamtal, trots att chefen många gånger redovisar att samtalet ägt 

rum, och andra upplever det som att inte ansvarig chef har några kunskaper i att ansvara för 

dessa samtal.  

”Medarbetarsamtalet är ett skämt, en pappersprodukt som cheferna gör enbart för att kunna 

bocka av det på sin lista. Det används inte till något mer än det” 

 (Anonym medarbetare) 

”Grycksbodialogen skulle bli användbar om de redovisade alla resultat samt vad de planerar 

att göra för att åtgärda de brister som finns. Som de hanterar resultaten idag är det inte lönt att 

lägga tid på att fylla i den” 

 (Anonym medarbetare) 

”Det skulle kännas mer meningsfullt för mig att fylla i medarbetarundersökningen om den gav 

något, de måste ta åsikterna i den på allvar” 

 (Anonym medarbetare) 

Flera medarbetare menar att planeringen av bemanningen inte är optimal, man menar att detta 

skulle kunna effektiviseras och stressen därigenom skulle kunna minskas. Några 

respondentgrupper anser att personalen på pappersbruket behandlas respektlöst, detta 

exemplifieras bland annat genom att man vid nedskärningar får bristande information och att 

kommunikationen är obefintlig. Andra exempel som lyfts vid flera tillfällen är att chefen inte 

visar respekt utan kan skrika åt sina medarbetare och behandla dem allmänt illa samt att 

medarbetare på grund av medicinska hinder omplaceras till arbete de inte har en chans att 

klara. Vidare anser man att introduktionen vid nyanställning är bristfällig, bland annat tycker 

respondenterna att den nyanställde borde få tid att gå runt och presentera sig på, och se, hela 

fabriken. Många respondentgrupper upplever också en ökad arbetsbelastning, vilket de många 

gånger ser som negativt. Cheferna menar att den ökade arbetsbelastningen många gånger går 

ut över deras personalansvar. 

På chefsnivå menar flera grupper att deras kompetensutveckling inte sker i den takt som 

arbetsuppgifterna utökas, de anser således inte att de själva alltid har den kompetens som 
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deras arbetsroll kräver. Som exempel lyfts bland annat att man inte anser sig ha de rätta 

kunskaperna i att hålla utvecklingssamtal. Detta lyfts också på medarbetarnivå, men inte i 

samma utsträckning. Cheferna menar vidare att det inte finns tid och resurser från HR-

avdelningen att ge cheferna den hjälp och det stöd de faktiskt skulle behöva i sitt ledarskap. 

4.3.2.1 Medarbetarskap – ledningsgruppens respons 

Ledningsgruppen menar att resultat och åtgärder gällande såväl medarbetarsamtal som 

Grycksbodialogen är ett ansvar som respektive chef har att ta fram för den egna avdelningen. 

Det förvånar därför ledningen att även cheferna själva lyfter detta som ett problem: ”I mångt 

och mycket är det upp till cheferna själva att redovisa resultaten för att göra något vettigt av 

dem. Cheferna kan inte sitta och vänta på att någon annan ska göra detta åt dem”. 

Företagsledningen funderar på om det kan vara så att inte cheferna själva vet att det är deras 

eget ansvar. 

Avseende de orättvisa omplaceringarna som lyfts ovan, menar ledningsgruppen att en 

medarbetare som, trots vidtagna rehabiliteringsåtgärder, inte längre klarar sitt ordinarie arbete 

ska ställas till arbetsmarknadens förfogande. På pappersbruket vill man ändå ge sina 

medarbetare en chans att stanna kvar på bruket genom att ge dem sex månader att träna en ny 

befattning. Det finns inte utrymme för att skapa en befattning som medarbetaren klarar av. 

Denna omplacering är alltid en överenskommelse mellan medarbetaren själv och 

organisationen. Såväl försäkringskassan som företagshälsovården påpekar ofta att man i 

Grycksbo är väldigt snälla mot och månar om sina medarbetare. Mot bakgrund av detta tror 

företagsledningen att upplevelsen av orättvisa omplaceringar kan bero på bristande 

kommunikation – att man inte känner till hur rehabiliterings- och omplaceringsrutiner 

egentligen ska se ut. Således bör man informera och kommunicera bättre kring rutinerna för 

rehabilitering och omplacering, tycker ledningsgruppen. 

4.3.3 Lön 

Olika problematik lyfts kring befintligt lönesystem, en del tycker att det är otydligt medan 

andra tycker att det är orättvist. Man tenderar att tycka att lönesättningen är otydlig, man 

förstår inte varför vissa yrkesgrupper tjänar mer än andra trots att tjänsterna kräver samma 

erfarenhet och bakgrund. Många chefer tycker att lönesystemet är svårt att hantera både vad 

det gäller hantering av den egna lönen och hantering av medarbetarnas löner. Många 

respondentgrupper påtalar att lönesamtalen inte uppfyller något syfte. Flera grupper menar 

också att dagens lönesystem inte fungerar optimalt, skillnaden i lönenivåerna är så små att de 

är ”skit det samma”. Man menar att idéer och utbildning inte lönar sig. Många tycker att det är 

beklagligt att lönespecifikationerna inte längre fås per post utan att man måste till en 

arbetsdator för att kunna logga in och se dem. Detta menar man i synnerhet vara ett problem 

för de som går skift och således har perioder av längre ledigheter. Vidare menar medarbetarna 

att stämplingssystemet fungerar dåligt, att det inte går att lägga in den exakta tiden i de fall 

man exempelvis haft kortare raster eller ingen rast alls. 

”Engagemang borde vägas in i lönesättningen” 

 (Anonym medarbetare) 
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”Medarbetarsamtalet och lönesamtalet måste kopplas ihop så att vår prestation och vårt 

engagemang i slutändan påverkar vår löneutveckling” 

 (Anonym medarbetare) 

4.3.3.1 Lön – ledningsgruppens respons 

Företagsledningen blir inledningsvis förvånad över att avsaknaden av lönespecifikationer 

utgör ett problem. Detta då medarbetaren själv i Medvind, som är pappersbrukets 

stämplingssystem, varje månad måste godkänna sin arbetade tid. Stämmer inte den redovisade 

tiden med den faktiska arbetstiden kan medarbetarna själva korrigera det. Här har 

medarbetarna ett eget ansvar; de ska själva godkänna den arbetade tiden innan den går till 

löneavdelningen. I det fall inte medarbetaren själv godkänner sin arbetade tid går ansvaret för 

detta över till närmsta chef och denne kan i sin tur tycka att det verkar stämma även om det 

egentligen felar med tid. Således menar ledningsgruppen att den felaktiga lönen och 

lönespecifikationen grundas på en felaktig hantering av medarbetaren själv. Är det dock så att 

den godkända och attesterade tiden inte stämmer överens med den faktiska lönen menar man 

att det är ”ett superallvarligt problem”. Efter en stunds diskussion kommer ledningsgruppen 

fram till att det nog, tyvärr, kan bli fel i systemen så att den godkända tiden inte alltid 

stämmer överens med lönen. Avseende medarbetarnas kritik mot stämplingssystemet tror 

ledningsgruppen inte att det är själva systemet det är fel på utan snarare kunskapen om 

systemet. Information och manual om stämplingssystemet finns på Intranätet och i 

stämplingssystemet. Ledningsgruppen menar att medarbetarna själva måste ta ett visst ansvar 

för att söka information. Man hänvisar också till Arbetstidslagen: att man måste ha rast och att 

det är på grund av detta som det inte går att ta bort hela eller delar av sin lunchrast i systemet. 

4.3.4 Arbetsmiljö 

Den empiriska undersökningen visar att respondenterna generellt ser brister i sin arbetsmiljö. 

Säkerheten uppfattas av flertalet grupper som låg och en del av respondenterna upplever sina 

arbetsuppgifter som direkt livsfarliga. Vidare menar många att arbetet med att förebygga 

ohälsa är bristfälligt. Man tycker också att hälsokontrollerna av företagshälsovården är för få.  

Många respondentgrupper ser nedskärningarna som en orsak till försämring av såväl den 

fysiska som psykosociala arbetsmiljön. Många upplever att stressen ökat och att 

arbetsklimatet försämrats. Även ensamarbete upplevs som negativt. Många ser brister i det 

ergonomiska arbetet, vilket tros kunna bero på ekonomiska aspekter. Trots de brister som lyfts 

anser många att det finns en god sammanhållning ”på golvet” och då inte enbart inom den 

egna avdelningen. Flertalet respondentgrupper anser också att de har en god relation till sin 

närmsta chef. 

”Man ids inte rapportera samtliga tillbud eftersom man vet att chefens chef skiter i vilket. Och 

det gör såklart att det finns många rätt stora säkerhetsrisker här ute i fabriken” 

(Anonym medarbetare) 

Cheferna anser att deras egna ramar gällande arbetsmiljöarbete är otydliga. 
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4.3.4.1 Arbetsmiljö – ledningsgruppens respons 

Företagsledningen menar att det finns rutiner för i princip allt arbete rörande arbetsmiljö och 

säkerhet. Därför förvånas de över problembilden författarna presenterar kopplad till säkerhet. 

De menar att de troligen är kunskap om dessa rutiner som saknas. 

Avseende arbetsmiljö och hälsoarbete menar ledningen att medarbetare ska ha stort utrymme 

till att påverka dessa aspekter. Medarbetarna förväntas lyfta idéer och påståenden kring dessa 

aspekter med sina närmsta chefer. Det skulle kunna vara så att chefer prioriterar bort dessa 

frågor på grund av begränsat utrymme av tid och resurser. 

Möjligheten till flera och tidigare hälsokontroller av företagshälsovården är ett problem av 

ekonomisk karaktär, det finns helt enkelt inte resurser till kontinuerliga hälsokontroller för 

alla anställda. Idag görs ingen hälsoundersökning innan 55 års ålder såvida inga särskilda skäl 

föreligger. Ledningen berättar att även företagshälsovården framfört önskemål om att få göra 

kontrollen tidigare för att på så sätt förhindra ohälsa i tid. 

4.3.5 Delaktighet 

I majoriteten av intervjuerna framgår att respondenterna upplever att de inte har någon som 

helst möjlighet till delaktighet. Många menar att organisationen är topstyrd och några grupper 

uttrycker det som att ”personalen är pjäser som kan flyttas runt utan vidare”. Man upplever 

inte att organisationen har någon vilja att involvera personalen i diverse frågor.  Flera grupper 

påtalar också att delaktigheten blivit sämre sedan Arctic Paper tog över och att ägarbytet 

inneburit att man gått femtio år bakåt i tiden gällande delaktighet. En förklaring till detta tror 

man vara att företagskulturen är olika i Sverige och Polen samt att man blivit en del i en 

koncern. Cheferna som deltagit i undersökningen menar, de flesta, att de själva vill involvera 

sina medarbetare och göra dem delaktiga, men att de inte ges utrymme till detta av sin egen 

chef. Flera respondentgrupper menar också att de saknas motiveringar/underlag gällande 

beslut – att de inte vet varför ett beslut fattas. Medarbetarna menar att den stora fokuseringen 

på ekonomisk framgång inte ger utrymme till delaktighet. Flera respondentgrupper påtalar 

också att förståelsen för processen kring produktionen generellt är för låg hos högre chefer 

och tjänstemän. Flera grupper uttrycker också att föreliggande studie är ett bra initiativ från 

pappersbrukets sida avseende delaktighet.  

”Sa du att du kommer från HR-avdelningen?! Jag har arbetat här i 30 år och aldrig sett någon 

från HR-avdelningen och när de väl visar sig så skickar de en praktikant!” 

          (Anonym medarbetare när vi presenterade oss inför intervju) 

”Förut var chefer mer engagerade i oss på golvet, nu var det flera år sedan någon högre chef 

satte sig i kuren och diskuterade med oss” 

           (Anonym medarbetare) 

”Hur ska vi kunna vara engagerade och motiverade när allt vi säger sopas under mattan?” 

           (Anonym medarbetare) 

Många chefer upplever att de i allt för liten utsträckning tillfrågas vid förändringar som rör 

deras avdelning/skiftlag. De menar att detta leder till en del kostsamma felprioriteringar. 

Vidare saknar cheferna visioner och mål, de frågar sig vad de egentligen arbetar mot. De 
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menar också att det inte är ovanligt att motsägelsefulla beslut fattas eller att de får 

motsägelsefulla besked från företagsledingen.  

4.3.5.1 Delaktighet – ledningsgruppens respons 

Företagsledningen uppfattar frågan om delaktighet som att den till stor del bottnar i att 

medarbetarna vill se cheferna och samtidigt själva bli sedda – ”man vill se och bli sedd”. 

Avseende att delaktigheten ses ha minskat har företagsledningen samma känsla. De menar 

liksom övriga medarbetare att det är troligt att det beror på förändringen som det inneburit att 

gå över till att bli en del av en koncern. 

4.3.6 Information och kommunikation 

Många av respondenterna tycker att information och kommunikation är bristfälliga delar på 

pappersbruket. Flera grupper nämner att det var bättre på Accents
2
 tid. De menar att de idag 

får för lite information och att informationen ofta är sen. De menar också att informationen 

försvinner i de hierarkiska leden och inte når ända ner ”på golvet”. Vidare menar 

respondenterna att informationen många gånger är otydlig, Grycksbodialogen (som är 

företagets medarbetarundersökning) lyfts som exempel i flertalet intervjuer. Respondenterna 

ser inte att de får något resultat tillbaka till sig och tycker då att medarbetarundersöknigen 

tenderar att bli onödig. Många menar att flera kommunikationskanaler krävs. Idag tycks 

intranätet vara den huvudsakliga informationskällan, vilket försvårar tillgängligheten för 

många. Dessutom menar man att intranätet är svårnavigerat och man saknar information kring 

det faktiska arbetet. Enligt intervjuerna är tillgången på datorer på flera avdelningar låg. Man 

saknar intern information på intranätet, vad händer i fabriken? Vidare saknar man information 

och kommunikation gällande motiv till beslut. Många respondentgrupper menar att bristen på 

intern kommunikation är pappersbrukets största brist.  

”Sedan vi blev Arctic Paper har förflyttat oss 50 år bakåt i tiden” 

(Anonym medarbetare) 

”Företaget slutade kommunicera med oss medarbetare när vi blev Arctic” 

(Anonym medarbetare) 

”Intranätet är ofta den enda informationskällan, vilket är trist eftersom det enbart utgör 

envägskommunikation” 

 (Anonym medarbetare) 

”Intranätet är som en djungel, svårnavigerat. Det borde finnas en google-funktion så att det är 

lättare att hitta eftersom chefernas svar många gånger är – det står på intranätet” 

 (Anonym medarbetare) 

Cheferna menar att den stora bristen på information skapar ett tungrott arbetsklimat och att de 

många gånger framstår som idioter inför sina medarbetare. Vidare anser cheferna att de vill ha 

mer information från FLG, de saknar främst information kring företagets strategier. Cheferna 

                                                 
2
 Författarnas förtydligande: Accent var företaget som ägde pappersbruket innan det blev sålt till Arctic Paper-

koncernen. 
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saknar vidare rutiner för informationsspridning. Cheferna saknar även information från 

koncernen. 

”Vi får bara höra vad som går dåligt, skulle vara kul att höra om någonting går bra också” 

(Anonym chef) 

4.3.6.1 Information och kommunikation – ledningsgruppens respons 

Företagsledningen förvånas över att vissa medarbetarna har låg tillgång till datorer. Det finns 

idag rutiner för vilka som ska informera om vad i organisationen, man har även lyft in en 

produktionsansvarig för att sprida information om produktionen på intranätet. Dessa rutiner 

spelar ingen roll, menar ledningsgruppen, om personerna som ska ansvara inte tar till sig 

ansvaret och känner sig motiverade till att informera och kommunicera. Dessutom måste de 

som ansvarar för informationsspridning förstå vikten av information och kommunikation, 

vilket de inte anses göra.  

Intranätet har på olika sätt kritiserats och mer eller mindre ständigt varit på tapeten sedan år 

2005. Att säkerställa att intranätet blir mer lättnavigerat samt att flytta fokus till vad som 

faktiskt händer på pappersbruket tror ledningsgruppen skulle kunna lösas med någon slags 

omvandling av intranätet, där man har ett flöde för vad som händer på pappersbruket och ett 

flöde för aktiviteter som inte rör det faktiska arbetet, såsom friskvård och KUL fritid. Detta 

menar företagsledningen optimerar medarbetarnas möjligheter att välja vad de själva är 

intresserade av. Finns mycket information samlad är risken att den information som 

medarbetaren är intresserad av försvinner i mängden. 

Företagsledningen menar att det finns en rutin kring information och kommunikation. Denna 

rutin finns tillgänglig på intranätet och är kommunicerad”x antal gånger”. Det är viktigt att 

var och en tar sitt ansvar i denna rutin. Man menar att chefer inte följer rutinen och tar det 

ansvar de är ålagda att ta. Kommunikation står högt upp på företagsledningens 

prioriteringslista att arbeta med. Å andra sidan menar man att ”om inget intresse finns för 

kommunikation spelar det ingen roll hur många rutiner man har”. Även medarbetare utan 

chefsposition har ett visst eget ansvar vad gäller att söka samt ta till sig information. En 

svårighet i kommunikationen menar man vara att det faktum att kommunikation sker på 

mottagarens villkor och att alla inte är mottagliga för att läsa sig till information på intranätet. 

Andra har inte tid eller möjlighet att besöka intranätet kontinuerligt medan en del skiter i det, 

trots att de har förutsättningar. Företagsledningen menar att information måste spridas på alla 

sätt som är möjliga just på grund av att alla inte kan ta åt sig av endast en 

kommunikationskanal. Företagsledningen uppmanar avdelningar/skiftlag att bjuda in någon i 

ledningsgruppen på möten för at på detta sätt kommunicera och ta till sig information. Man 

tycker att detta utgör ”ett suveränt forum till kommunikation med direktkontakt”. 

Med avseende på att cheferna saknar information från koncernen menar företagsledningen att 

det inte finns någon information att tillgå därifrån. 

4.3.7 Projekt och förändringar 

Majoriteten av respondentgrupperna anser att projekt följs ut och utvärderas alldeles för 

dåligt. Man ser det som att det ständigt startas nya projekt, utan att hänsyn tas till tidigare 
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resultat. Respondenterna saknar mål för projekt och förändringar och därför finns en dålig 

förståelse hos dem. Vidare upplevs det som att inte tillräcklig tid avsätts för implementering 

av projekt eller förändringar. Projekt rinner ofta ut i sanden vilket ger lågt engagemang vid 

nya projekt. Som exempel lyfts Fokusprojektet som majoriteten av respondenterna upplever 

lagts på is.  

”Det startar hela tiden nya projekt” 

 (Anonym medarbetare) 

”Man ger aldrig projekt tid att sätta sig” 

(Anonym medarbetare) 

”Vi på golvet kan processen och kan vara med och lösa problem, men behandlas som mindre 

vetande” 

(Anonym medarbetare) 

”Det är konstigt att vi som jobbar i produktionskedjan aldrig blir tillfrågade vid projekt och 

förändringar. Det är ju vi som är här varje dag och vet hur verkligheten ser ut” 

(Anonym medarbetare) 

4.3.7.1 Projekt och förbättringar – ledningsgruppens respons 

Avseende den dåliga uppföljningen av Fokusprojektet menar ledningsgruppen att 

medarbetarna själva måste ta sitt ansvar för att saker och ting ska bli gjorda. En stor del av 

diskussionerna i Fokusprojektet gick ut på just det; att man måste ta eget ansvar och fråga sig 

”vad gör vi själva för att påverka och förbättra?”. ”Om man sitter i arbetsgruppen och klagar 

över att vi får inga föreläsningar, vi får ingenting arbetar förmodligen inte med det ansvar 

man ska ta som medarbetare”. Ledningsgruppen menar att innehållet i fokusprojektet således 

”tydligen ändå inte gått hem.” 

Som utbildningsprojekt menar ledningsgruppen, till skillnad från övriga respondenter, att 

Fokusprojektet är väl avslutat och utvärderat. Ledningsgruppen menar att VD:n varit väldigt 

tydlig med att det nu är varje chefs ansvar att ta innehållet i Fokus vidare inom sin avdelning 

och göra en intern handlingsplan. Detta menar man nu slår tillbaka på de chefer som inte tagit 

sitt ansvar för att ta Fokus vidare. 

Gällande den generella uppfattningen att det ständigt startas nya projekt och att dessa följs 

upp och utvärderas dåligt funderar företagsledningen över vilka projekt man då syftar till. 

Projekt som går via företagsledningen är ”kanske max två om året”. Således tror 

företagsledningen att man syftar till ”småprojekt på avdelningarna”. Det är upp till varje chef 

eller projektledare att utvärdera och kommunicera sina projekt.  

4.3.8 Vi-känsla 

Många respondenter upplever att det är för mycket fokus på ”dem” istället för på ”vi”.  Detta i 

synnerhet i det hierarkiska ledet, men även mellan avdelningar. Man arbetar inte åt samma 

håll, vilket man delvis tror bero på att målen är väldigt otydliga. Många menar att det över 

huvudtaget inte existerar någon vi-känsla mellan tjänstemän och ”kollektivare”.  Vidare lyfter 

flera respondentgrupper att de tycker att personalen hanteras respektlöst och att 
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Grycksboandan och företagets värdeord bara är pappersprodukter som inte är implementerade 

i organisationen. Många medarbetargrupper menar att en stor problematik gällande 

avsaknaden av vi-känsla på många sätt går att härröra till cheferna inte lever som de lär. Man 

menar exempelvis att den dag cheferna börjar leva efter värdeorden så kommer man själva 

också gärna att göra det. Vidare saknar man information om vilka som arbetar på 

pappersbruket, vem som gör vad, vilket man tror kan vara en del av förklaringen till avsaknad 

av vi-känsla. 

”Rotation mellan både avdelningar och skiftlag för att skapa bättre stämning” 

(Anonym medarbetare) 

”Hur ska vi kunna känna vi-känsla då det inte är tydligt vad vi strävar efter och om vi gör det 

tillsammans eller inte?” 

(Anonym medarbetare) 

”Det måste starta med att företagsledningsgruppen präglar sin attityd med vi-känsla” 

(Anonym medarbetare) 

Även cheferna upplever att vi-känslan existerar bland de närmaste kollegorna, att det är på 

hierarkisk nivå det brister. Cheferna menar vidare att vi-känslan på högre hierarkisk nivå 

försvunnit sedan pappersbruket övertogs av Arctic Paper. 

4.3.8.1 Vi-känsla – ledningsgruppens respons 

Ledningsgruppen menar att medarbetarna själva, framförallt cheferna, har ett ansvar vad det 

gäller att vara värdegrundsbärare. Därför förvånas de över att denna problematik även lyfts på 

chefsivå. ”Cheferna har ansvar för att bära värdegrunden och tillämpa de grundläggande 

värderingar som finns i det dagliga arbetet och att genom dessa bland annat också skapa vi-

känsla”. Företagsledningen menar att ansvaret tenderar att skjutas upp till ledningsgruppen 

och att cheferna glömmer bort sitt eget ansvar. Det kan kanske vara så att cheferna själva inte 

får stöd från sina respektive chefer i detta arbete, funderar man vidare. 

Företagsledningen berättar att pappersbrukets värdeord från början bygger på ett omfattande 

arbete. Värdeorden har byggts nedifrån i organisationen. Alla chefer utbildades och fick 

verktyg för att deras medarbetare skulle kunna ta fram värdeord. Vissa chefer gjorde detta bra 

medan det visade sig att andra chefer ”fullständigt skitit i detta arbete”. Efter en tid insåg man 

att värdeorden inte var laddade, utan att det bara var ord. Därför laddades orden med uttryck 

som arbetades fram under Fokusprojektet, där alla var med. Även därefter har man haft 

uppföljningsmöten just gällande värdegrunden och värdeorden. Därför finner ledningsgruppen 

det märkligt att en del medarbetare inte känner till företagets värdeord. De menar att en 

förklaring skulle kunna vara att en del chefer tycker att det är viktigt att arbeta med 

personalfrågor medan en del tycker att själva produktionen är så pass mycket viktigare att de 

prioriterar bort en hel del personalarbete. 

Avseende att medarbetarna saknar information om vilka som arbetar på pappersbruket menar 

ledningsgruppen att man tidigare hade en ambition att varje medarbetare skulle presenteras 

med bild på Intranätet. Detta fick dock prioriteras bort på grund av att resurser inte fanns för 

att hålla det vid liv. Avseende de otydliga målen menar företagsledningen att det finns en 
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målprocess samt en rutin för denna. Företagsledningen har dock identifierat att det inte 

fungerar som önskvärt. Målen når inte ända ner och det brister också i såväl kommunikation 

som information kring målen. Inom företagsledningen pågår diskussion för att förbättra 

rutinerna kring målsättning. 

4.3.9 Kompetens 

Många av de intervjuade grupperna ser en fara i de stora kompetenstapp som 

omstruktureringar och pensionsavgångar innebär. I dag finns inte möjlighet i form av tid att ta 

till sig av den kompetens som försvinner.  Respondenterna menar också att pappersbruket inte 

tar till vara på den kompetens som finns på ett optimalt sätt och att kompetensutvecklingen är 

bristfällig. Många menar också att det inte finns någon rekryteringsrutin som säkerställer 

kompetensnivå, man lyfter bland annat att kravet på teknisk kompetens måste specificeras och 

att man måste skapa bättre rutiner för framtagande av kravprofiler. Några respondentgrupper 

lyfter faran med att den låga kompetensen genererar försämrad kvalitet. 

”Kompetens rinner oss mellan fingrarna när pensionärerna går hem efter att ha jobbat här hela 

livet utan att företaget gör minsta lilla för att försöka bevara den kunskap de har” 

(Anonym medarbetare) 

Cheferna menar att personalen inte ses som den resurs den borde. Många chefer menar också 

att man har svårt att tillgodose sig den kompetens som är på väg att försvinna från 

pappersbruket. 

4.3.9.1 Kompetens – ledningsgruppens respons 

Företagsledningen menar att man känner till att kravet på teknisk kompetens vid rekrytering 

kan vara snedvridet, därför håller man på att se över detta. Klart är att det måste finnas något 

att grunda urvalen på i rekryteringsprocessen. Även företagsledningen ser det framtida 

kompetenstappet som ett allvarligt problem. 

Avseende kompetenstappet som oroar medarbetarna menar företagsledningen att de är väl 

medvetna om denna problematik och att de gått ut och sagt att möjlighet ska ges till 

kunskapsöverföring genom exempelvis lång introduktion. Detta för att säkerställa 

kompetensen på pappersbruket. Därför blir företagsledningen förvånade över att 

medarbetarna upplever att inte möjlighet finns i form av tid för att ta till sig av den kompetens 

som försvinner. Företagsledningen menar vidare att problemet med kompetenstappet blir 

större på grund av den låga personalomsättningen. ”De kunskaper medarbetare förvärvat 

under 30 års anställning på pappersbruket lär sig inte en ny medarbetare trots att den får gå 

bredvid ett halvår”. På pappersbruket är det många av de som pensioneras inom kort som 

arbetat mer än 30 år. Dessa medarbetare och deras kompetens går inte att ersätta. 

4.3.10 Rekrytering 

Många respondenter upplever att de inte har någon delaktighet vid rekryteringar.  Någon 

grupp menar att det är för stort fokus på utbildning. Några grupper talar om den 

Sverigedemokratiska andan som finns på pappersbruket och menar att den sätter stopp för 

potentiella kandidater med utländsk bakgrund, de menar att det förekommer att de utländska 

namnen sållas ut i ett tidigt stadie av rekryteringsprocessen. Flera grupper utan 
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chefsbefattning anser att de tär för lite extern rekrytering, att det behövs ”nytt blod ”på 

pappersbruket. Medarbetare med chefsposition tenderar i stället tycka att det är för lite intern 

rekrytering, de vill ge sina medarbetare chans att avancera på pappersbruket. Vad gäller 

chefer så tycker man att fokus är för stort på deras sakkunskap och att ledaregenskaper vid 

chefsrekryteringar inte alltid finns internt. Vidare tycker respondenterna att introduktionen är 

bristfällig och att inte pappersbruket ses som någon attraktiv arbetsplats vilket försvårar vid 

rekrytering. Många menar att det ibland är för mycket och är fel fokus på teknisk utbilning vid 

personaltillsättning. Flera grupper lyfter att rutinerna för rekrytering av sommarvikarier är 

bristfällig. Medarbetarna menar att de många gånger inte har något inflytande kring vilka 

tjänster som överhuvudtaget behöver tillsättas och att de sällan eller aldrig tillfrågas om vilka 

vikarier som fungerat bra och bör tas in igen. Detta menar man vara ineffektivt. 

”Här råder en stor del sverigedemokrati och jag tror att den tyvärr påverkar rekrytering av ny 

personal, har du ens sett någon med annan hudfärg här?” 

                (Anonym medarbetare) 

Cheferna upplever att de har ett brisande stöd från HR-avdelningen vid rekrytering. 

4.3.10.1 Rekrytering – ledningsgruppens respons 

Avseende rekrytering av sommarvikarier menar ledningsgruppen att det finns en rutin för hur 

man ska följa upp och utvärdera vikariernas insatser. Detta ska göras såväl i de berörda 

arbetslagen som på företagsnivå. Att detta inte fungerar är nytt för företagsledningen, de har 

tidigare inte fått några signaler på att rutinen brister. Enligt företagsledningen ligger ansvaret 

för denna utvärdering på respektive chef och således har medarbetarna olika förutsättningar 

till att påverka detta beroende på vilken chef de har. 

Gällande den påstådda diskrimineringen blir företagsledningen oroade, de menar att detta är 

mycket allvarligt och något de måste reda ut omgående. Det måste noggrant undersökas om 

det faktiskt är så att det kommer in kompetenta ansökningar som någon stans sorteras bort. 

Pappersbrukets jämställdhetsgrupp ska kopplas in i detta arbete. Man menar att det är jättebra 

att detta påstående kommer upp till ytan ” är det så här så är det alldeles åt helvete och är det 

så att det inte är så här, men att det ändå påstås så är det också alldeles åt helvete!”. 

Avseende att medarbetarna tycker att fokus på teknisk utbildning ibland är felvridet och för 

stort menar ledningsgruppen att detta krav är satt för att man ska ha något att gå på vid 

gallringen av sökande. Bakgrunden till detta beslut är också att man inte ska kunna plocka in 

sina släktingar eller grannar för att arbeta på pappersbruket i de fall de saknar kompetens. 

Man berättar att man de första somrarna med krav på teknisk kompetens blev fullständigt 

nedringda av ”förbannade föräldrar och chefer i fabriken” för att inte deras 

barn/släktingar/vänner fått sommarjobb. Man tycker i företagsledningen att då den nya rutinen 

med teknisk kompetens fått sätta sig har man kommit ifrån problemet med 

”kompisrekrytering”. Även i ledningsgruppen är man dock medveten om att fokus på teknisk 

utbildning ibland kan vara fel. 

Avseende att pappersbruket inte är en attraktiv arbetsplats frågar sig företagsledningen varför 

personalomsättningen är så låg; ”om man inte trivs med sitt arbete och inte upplever det 
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attraktivt varför byter man då inte jobb?” Vidare menar man att det skulle vara intressant om 

författarna ställt följdfrågan ”Hur många andra arbetsplatser har du jobbat på/vad har du att 

jämföra med?” Ledningsgruppen är överens om att en del av problematiken med att 

pappersbruket inte upplevs som attraktivt är att medarbetarna inte själva tar sin del av 

ansvaret för att höja attraktiviteten. Man menar att en del medarbetare går till jobbet utan 

motivation och engagemang och helt enkelt inte vill bidra till att göra arbetsplatsen attraktiv. 

Ledingsgruppen menar att det många gånger tenderas att medarbetarna skjuter problemet på 

ledningen i för stor utsträckning och inte ser och/eller inte tar sitt eget ansvar. En del av syftet 

med det tidigare Fokusprojektet var att skapa en gemenskap och att motivera medarbetarna att 

ta ett eget ansvar. ”Fokus var väldigt positivt när det pågick, men nu är det bortsopat känns 

det som”. Således upplever inte ledningsgruppen som att Fokusprojektet genererat i något 

långsiktigt resultat. 

4.3.11 Förmåner och friskvård 

Resultatet av intervjuerna visar att många respondenter tycker att de har bra förmåner och en 

välfungerande friskvård. Det som främst nämns som dåligt är utbudet och valfriheten främst 

gällande friskvård likaså möjligheten att utnyttja sin friskvård. Information saknas också kring 

vad som egentligen erbjuds. Många respondentgrupper nämner att de anser att skidor har ett 

för stort fokus gällande friskvård. Flertalet grupper är vidare missnöjda med att 

företagshälsovård erbjuds i så liten utsträckning. Många respondenter tycker inte att 

pappersbruket satsar tillräckligt på förebyggande hälsoarbete. Flera respondenter upplever 

även en brist på tillit, detta exemplifieras bland annat genom att man inte får ta en promenad 

runt byggnaden för att sträcka på sig och få lite frisk luft när arbetssituationen tillåter.  

”Vi har säkert fina förmåner och bra friskvård, så varför kan det inte framgå tydligt på 

intranätet?” 

(Anonym medarbetare) 

Många chefer menar att trivselpengen är ett bra verktyg för att främja sammanhållningen i 

arbetsgruppen. Cheferna tycker också att det är för lite organiserad friskvård, någon menar 

även att det finns dåligt med förslag på alternativ kopplade till trivselpengen. 

4.3.11.1 Förmåner och friskvård – ledningsgruppens respons 

Företagsledningen håller inte med om att fokus på skidor är för stort. De menar att det är 

skröna som man levt med i många år – ”Skidorna är något medarbetarna hakar upp sig på 

och så har det varit länge”. De menar att det endast under en kort period på året som fokus på 

skidåkning över huvudtaget finns. Detta beror bland annat på att man samarbetar med Daniel 

Tynell
3
, som skriver väldigt bra och gärna delar med sig av information på intranätet. Efter en 

stunds diskussion tycks ledningen enade om att det inte finns något rätt eller fel kring 

skidåkningens vara eller inte vara, utan att det faktum att medarbetarna upplever att fokus är 

för stort på just skidåkning ändå är ett problem. Företagsledningen tror att upplevelsen av 

detta skulle kunna minska i det fall intranätet, som nämnts tidigare, gjordes om så att det 

                                                 
3
 Författarnas förtydligande: Daniel Tynell är en framgångsrik skidåkare från Grycksbo. Han har bland annat 

vunnit Vasaloppet tre gånger. 
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fanns ett flöde för vad som faktiskt händer på jobbet och ett flöde med information om det 

som sker utanför fabriken.  

Avseende den organiserade friskvården menar företagsledningen att man tidigare haft olika 

typer av organiserade friskvårdsaktiviteter, men att ”uppslutningen varit jättedålig”. Man 

frågar sig därför om det är värt att fortsätta med detta. Man berättar att man haft uppe frågan 

om implementering av friskvårdsinspiratörer för att öka delaktigheten i friskvård. Det är dock 

en resursfråga och man menar att det inte finns tid eller möjlighet att arbeta på detta sätt. 

Avseende att cheferna efterlyser fler förslag på alternativ kopplade till trivselpengen menar 

företagsledningen att det är ett ypperligt tillfälle att göra medarbetarna delaktiga genom att 

fråga vad de önskar göra. Detta kan utgöra en uppgift i teambuilding; att låta medarbetarna 

själva komma fram till en aktivitet där alla är med. 

4.3.12 Chefsstöd 

Cheferna menar att HR-system tenderar att skapa merjobb. De upplever att HR-systemen som 

egentligen är avsedda att underlätta för dem inte gör det i praktiken. De tycker vidare att det 

är svårt att personalhanteringen sker i olika system. Cheferna anser sig sakna både tid och 

kunskap för att kunna utöva sitt ledarskap på egen hand. De saknar i dag stöd från HR-

avdelningen och framförallt från sina närmsta chefer. Vad det gäller stöd vid 

rehabiliteringsarbete är merparten av cheferna nöjda med de stöd de ges från 

företagsledningen, här saknar man i stället stöd från den närmsta chefen. De menar att 

rehabiliteringsarbete ofta är en tung del av chefsansvaret. 

4.3.12.1 Chefsstöd – ledningsgruppens respons 

Företagsledningen förvånas över att påståendet om att personalhanteringen sker i olika 

system.  De system som används är Medvind (lönesystemet) och HR–plus. Avseende det 

bristande stödet från chefernas chefer tror man att de som ser personalhantering som en viktig 

del av ledarskapet och har goda kunskaper kring personalhantering ger cheferna under sig ett 

bättre stöd.  Vidare berättar ledningsgruppen att HR-avdelningen får en hel del kritik över det 

ökad ansvar som läggs på cheferna. I flera fall tycker man, i ledningsgruppen, att kritiken 

gäller ”sysslor som man faktiskt ska göra som chef”. Man menar i ledningsgruppen att: ”HR-

avdelningen självklart måste tillhandahålla verktyg, men att det faktiska problemet många 

gånger bottnar i att cheferna inte vill göra det som förväntas av dem som chefer”. Det finns 

de chefer som är intresserade av ledarskapsbiten och de chefer som inte är det. De som inte 

är det vill inte arbeta med det här alls, förut kunde chefer skita i detta för att HR-avdelningen 

hade kapacitet att sköta saker åt dem. På den tiden bestod HR-avdelningen av flera 

medarbetare som då kunde ta hand om personalhanteringen på ett annat sätt och ´curla´ 

cheferna.” 

4.4 Sammanfattning av målbild 
Nedan presenteras den sammanfattande målbilden, som framkommit under intervjuerna, per 

kategori. Om inget annat presenteras gäller sammanfattningen såväl medarbetare utan 

chefsposition som medarbetare med chefsposition. Där sammanfattningen enbart bygger på 
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uttal fån medarbetare utan chefsposition anges det, precis som det anges om 

sammanfattningen bygger på chefsintervjuer. 

4.4.1 Ledarskap 

Ett gott ledarskap: rätt chef på rätt plats med rätt verktyg, tydliga rutiner och befogenheter 

menar respondenterna bidra till ett ledarskap som präglas av delaktighet med en syn på sin 

personal som betydelsefull och där alla medarbetare blir involverade i implementering och 

utvärdering av projekt och dylikt och där alla medarbetare ges utrymme för inflytande. Detta 

från VD:n och neråt i organisationen. Vidare önskas en enad och entydig företagsledning och 

chefer på alla nivåer och tjänstemän som är synliga ute i fabriken. 

Cheferna menar även att gemensamma mål att arbeta mot utifrån gemensamma strategier, 

stöd från HR-avdelningen i ledarskapsfrågor, en aktiv och implementerad värdegrund är en 

förutsättning för ett gott ledarskap. Vidare bör ledarskapet vara transparent i alla led i 

organisationen, från VD ner till Produktionsledare. Rutiner för hur medarbetare som har ett 

oönskat beteende hanteras för att skapa ett positivt beteende hos medarbetare utan att det går 

så långt som till erinran. 

4.4.2 Medarbetarskap och lön 

Delaktiga medarbetare genom att företagsledningen och chefer på alla nivåer visar att 

medarbetare på pappersbruket ses som en viktig resurs. Vidare är det viktigt med fungerande 

rehabiliteringsprocesser där ingen blir omplacerad till jobb den ej klarar och i förlängningen 

säger upp sig själv. Med en givande introduktion, en bemanning fördelad efter faktiskt behov 

samt medarbetarundersökningar som används som ett hjälpmedel för utveckling och att 

fackföreningen har högre status i ledningsgruppen skapas bättre förutsättningar för ett gott 

medarbetarskap. 

Att medarbetarsamtal genomförs och hålls aktuella hela året genom uppföljning bör ses som 

en självklarhet och tillgång till HR-plus hemifrån bör vara en realitet för alla. 

Lönesamtal som är givande, där chefen faktiskt har mandat att göra mer än att diskutera 

lönen, en ny rutin för lönesättning, ett transparent och tydligt lönesystem samt rättvis 

stämpling är förutsättningar för att komma till rätta med bristande hantering kring lönefrågor. 

Cheferna menar även att kompetensutveckling kring ledarskap behövs, samt användbara 

chefsverktyg, utbildning och chefsstöd i bland annat medarbetarsamtal och lönesamtal samt 

en arbetsbelastning som ej går ut över personalhanteringen. 

4.4.3 Chefsstöd 

Chefer menar att stöd från HR-avdelningen, förenklande system som fungerar och arbetar för 

att underlätta en fungerande personalplanering utgör goda förutsättningar för att göra ett bra 

jobb som chef. 

4.4.4 Arbetsmiljö 

Medarbetarna på pappersbruket vill ha en god arbetsmiljö med gott arbetsklimat, rättvisa 

ergonomiska förutsättningar där de har balanserad bemanning och arbetstider och där de 
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känner att de är av betydelse för pappersbruket. Vidare ska delaktighet och återkoppling vara 

en självklar del av personalhanteringen på pappersbruket. Ensamarbete bör enbart förekomma 

korta perioder under dygnet. Först då dessa kriterier uppnås kan en bra säkerhet uppnås. 

Cheferna ser även en utökad företagshälsovård med ett förebyggande tänk kring hälsa som en 

målbild för arbetsmiljön på pappersbruket. 

4.4.5 Vi-känsla 

En arbetsplats präglad av stark vi-känsla utan ryktesspridning. En vi-känsla bygger på en 

gemensam värdegrund, att personalen ses som och hanteras som en resurs samt gemensamma 

mål att arbeta mot. Vi-känsla även mellan avdelningar och hierarkiska nivåer en förutsättning. 

För att skapa vi-känslan är det viktigt att det är tydligt vem som arbetar med vad inom 

pappersbruket, genom exempelvis en bild och en kort presentation av varje medarbetare på 

intranätet, att introduktionen av nyanställda innefattar att träffa även andra avdelningar än den 

egna. Företagsledning och chefer bör vara goda exempel och föregå med gott uppförande. 

Cheferna menar även att öppenhet och transparens gentemot personalen från chefer i alla led 

utgör en förutsättning för en stark vi-känsla. 

4.4.6 Delaktighet 

Med en öppen dialog, där personalens delaktighet är en självklarhet upplever personalen att 

de är betydelsefulla för pappersbruket. Chefer bör ha en viss processkunskap och 

nedskärningar bör vara genomtänkta och långsiktiga. 

Cheferna menar även att delaktighet i alla led skapas genom att undvika motstridiga beslut 

från FLG, gemensamma mål att arbeta mot, att de får större inflytande i beslut som rör den 

egna avdelningen samt en tydlig gemensam värdegrund som belyser delaktighet krävs för att 

kunna skapa den delaktighet som människor behöver för att utvecklas. 

4.4.7 Information och kommunikation 

Med rätt information i rätt forum, där informationen är enkel och tydlig, med fri tillgång till 

intranätet, där kombinerade informationskällor används blir informationsspridningen på 

pappersbruket tillfredsställande och skapar den förståelse som så många gånger saknas. 

Vidare bör företagsledning, högre chefer och närmaste chef kommunicera med sina 

medarbetare, berätta om beslut och bakgrunden till dessa för att skapa förståelse. 

Cheferna menar att med konsekvent information från så väl företagsledning som 

koncernledning, tydliga strukturer för informationsspridning samt utrymme att faktiskt 

informera och kommunicera med medarbetare skapas förutsättningar till ett tillfredsställande 

informationsflöde och en tillfredsställande kommunikation i organisationen. 

4.4.8 Förmåner och friskvård 

Tydligt presenterade förmåner och friskvårdsutbud på intranätet under en lättillgänglig flik. 

Företaget visar förtroende för personalen att friskvårdsaktiviteter och förmåner används som 

tänkt, ett ökat utbud av friskvårdsaktiviteter där aktiviteter finns som skapar gemenskap bidrar 
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till en mer sammansvetsad och tillfredsställd personalstyrka. Företagshälsovården bör vara 

mer lättillgänglig. 

Cheferna menar att friskvård för alla, som fler ges utrymme att utnyttja, skapar en hållbar 

personal på sikt. 

4.4.9 Kompetens 

Den kompetens som finns i organisationen ska användas och förvaltas väl: rätt man på rätt 

plats med utrymme för utveckling, kompetensutveckling och kunskapsöverföring. 

Chefer menar att personalen ska ses som företagets största resurs och kunskap ska tas till vara 

vid exempelvis pensionsavgångar och andra tillfällen då personal slutar. 

4.4.10 Rekrytering 

Rekrytering bör bidra till nya tankar och nya idéer samt en arbetsplats med mångfald som ses 

som attraktiv. En tydlig rekryteringsrutin, som även inkluderar sommarrekryteringar, vilken 

involverar och gör medarbetarna delaktig i behovsanalys inför rekryteringen samt som bidrar 

till rekrytering efter verkligt behov. Rekryteringen bör avslutas med en fungerande och 

givande introduktion av den nyanställde. 

Enligt cheferna skapar rätt medarbetare på rätt plats genom en stöttande HR-avdelning samt 

arbete med kunskapsöverföring en bredare kunskap bland medarbetare. Tydlig information 

när medarbetare börjar och när medarbetare slutar är vidare en önskad målbild som cheferna 

ger utryck för. 

4.4.11 Projekt och förbättringar 

Varje projekt bör utvärderas. De erfarenheter projektet genererar bör tas till vara och 

användas vid nästa projekt. Använd den kompetens som finns i fabriken för att göra projekt 

lyckade. Planera projekten noga, ha tydliga mål att arbeta mot i projektet, visa att personalen 

är viktigt i projektarbetet, chefer som utgör goda exempel och skapar delaktighet bland 

personalen samt slutför samtliga projekt och tydliggör för hela fabriken att detta är gjort.  

En fungerande förslagsverksamhet med tydliga rutiner. 

4.5 Sammanfattad bild av företagsledningens syn på 
medarbetarna 
Nedan presenteras en diskussion om företagsledningens syn på medarbetarna på 

pappersbruket, vilken grundar sig på den diskussion författarna förde med ledningsgruppen i 

samband med presentationen av resultatet av den empiriska insamlingen syn på 

personalhanteringen på pappersbruket. 

Ledningsgruppen tycks överens om att medarbetarna tillsammans med maskinerna utgör 

företagets viktigaste resurser. ”Medarbetaren är oerhört viktig den är en resurs precis som en 

maskin”. Man menar att personalhanteringen är oerhört viktig för pappersbrukets 

konkurrenskraft. Vidare menar man att personalens handhavande kan göra stor skillnad i 
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produktiviteten, som exempel nämns driftstopp, med duktiga medarbetare blir dessa kortare. 

Ledningsgruppen tror att det som gjort pappersbruket ”så framgångsrikt som det varit är den 

lojala, engagerade och duktiga personal som arbetat på bruket”. Mot bakgrund av detta 

påstående menar de ”att det är klart att medarbetaren är en superviktig resurs”. Vidare menar 

ledningsgruppen att det finns flera faktorer som spelar in på företagets framgång ”det är ett 

pussel av saker där bitarna måste stämma överens för att det ska fungera. Att säga att en 

maskin går före en medarbetare, eller vice versa går inte; en maskin kan inte köras utan en 

människa, men en människa kan inte heller tillverka papper utan maskiner”.  Man talar om 

MTO (Människa, Teknik och Organisation) och om hur viktigt det är att hitta balansen mellan 

dessa faktorer. Ledningsgruppen tror att synen på medarbetaren som en resurs finns med även 

i de lägre hierarkiska leden i organisationen och menar att det kanske till och med blir ännu 

tydligare ju längre ner man kommer. 

Trots den positiva synen på medarbetaren och det faktum att de olika parterna i 

ledningsgruppen är överens om att medarbetaren utgör en viktig resurs råder det delade 

meningar om i hur stor utsträckning företagsledningens medlemmar och företagets övriga 

chefer inser det verkliga värdet av medarbetaren. Någon menar att alla inte ser den viktiga 

kopplingen mellan människa, teknik och organisation. Detta påstående möter kritik av någon 

som istället tror att de flesta människor är mycket medvetna om hur viktigt detta samspel är 

samt hur viktig personalen är och menar att det är en förlegad syn att man har ett ”jädra 

tekniskt fokus”. Några är säkra på att man genomgående i organisationen har kännedom om 

vilken kritisk resurs personalen faktiskt utgör. Detta tycker ledningsgruppen även märks i 

föreliggande studie där problemet med kompetenstapp och kunskapsöverföring kommer 

tillbaka: ”Det är ett jättetydligt kvitto på att man är jädrigt medveten om hur viktig personalen 

och personalens kompetens är för att föra organisationen framåt”. Företagsledningen menar 

att man från företagets sida lägger rätt mycket resurser på frågor som rör personalhantering 

och personalens välmående. Som exempel lyfts utveckling av lönesystem, 

kunskapsöverföring och det genomförda Fokusprojektet. 

Det man ville lyfta fram med Fokusprojektet var det personliga ansvarstagandet. Detta menar 

företagsledningen att föreliggande studie visar att ”man misslyckats fatalt med”. De menar att 

om det är något som är gemensam nämnare i många av de presenterade problemområdena så 

är det att man förväntar sig att någon annan ska ta ansvaret. Man diskuterar vidare att 

medarbetarna på olika hierarkiska nivåer måste ges verktyg och förutsättningar för att ta eget 

ansvar. Därtill behövs motivation och engagemang till att ta sitt ansvar och det är en del av 

medarbetarnas kompetens, menar man. Man menar vidare att synen på skillnaderna mellan 

”vanliga” medarbetare och medarbetare med chefsposition behöver förändras bland 

medarbetarna på pappersbruket. Flera i ledningsgruppen har aldrig, på tidigare arbetsplatser, 

varit med om att så mycket sitter i väggarna som det gör på pappersbruket. Detta 

exemplifieras bland annat med följande fraser;  

”här är det fritt, du får sitta precis var du vill, men inte här och här och här, den platsen finns 

kvar”  

(Anonym medarbetare i företagsledningen) 
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”man plockar fram sitt gamla excelldokument från 70-talet och hänvisar till att tre chefer 

tillbaka i tiden har sagt att jag ska göra så här, man skiter i vad nya chefer säger” 

(Anonym medarbetare i företagsledningen) 

Tänket kring ”modern personalhantering” har tidigare inte funnits på pappersbruket utan 

”cheferna har varit chefer, inte ledare, medarbetarna var anställda, de var arbetare, inte 

medarbetare”. Man upplever från företagsledningens sida att mycket av detta tänk sitter kvar, 

något som man arbetar med att ändra på. Det finns dock medarbetare på alla nivåer både med 

och utan chefsposition som sitter kvar i den gamla synen. De är uppfostrade så, deras föräldrar 

jobbade på pappersbruket och det var så på den tiden. Man berättar att då en ny tjänsteman 

började på pappersbruket så sent som på åttiotalet stannade en medarbetare på parkeringen 

och bugade och tog av sig kepsen. I den världen lever man fortfarande till viss del på 

pappersbruket. På grund av den låga personalomsättningen tar det tid för denna förändring att 

ske. ”Det finns flera gamla stötar på pappersbruket som inte vill att något ska förändras, 

därför krävs såväl tid som mod för att medarbetare ska våga ta eget ansvar”. 

Företagsledningen menar att man har ett arv att förvalta och att detta är en viktig bit i det 

kommande strategiska arbetet. Man menar även att det är viktigt att från ledningsgruppens 

sida visa sig eniga och dra åt samma håll. Man hoppas vidare på en ökad insikt till eget 

ansvarstagande hos envar av medarbetarna på pappersbruket. 

4.6 Sammanfattande presentation av sekundär data 
Nedan presenteras kortfattat företagets strategier, senast gjorda medarbetarundersökningen –

Grycksbodialogen samt utvärderingsundersökning av trivselprojektet Fokus, vilka författarna 

till föreliggande studie behöver för att kunna ta fram en ny strategi och jämföra sitt empiriska 

material med. (jmf.  2.1 Strategi, 2.3 Strategisk HRM, 2.4 HR-strategi samt rubrik 2.5 

Organisatoriska framgångsfaktorer samt 2.6 Best fit) 

4.6.1 Företagets strategier och mål 

En av två strategier företaget arbetar efter är en marknadsstrategi, vilken författarna menar 

mer utgör marknadsmål. Dessa mål består av att pappersbruket ska: 

 gå för full kapacitet,  

 optimera vinsten per ton producerat papper, 

 utveckla säljområden selektivt, 

 utveckla nya tillämpningsområden. 

Den andra strategin som finns är HR-strategin (bilaga 2). Enligt denna strategi ska företaget ” 

[…] kontinuerligt utveckla och anställa de för företaget bästa medarbetarna” Vidare ska 

företaget ”skapa en kultur och miljö som motiverar och tillåter medarbetarna att bidra med 

det bästa av deras förmåga”. För att nå denna strategi har pappersbruket identifierat tre 

områden: En kunddriven och resultatinriktad kultur där medarbetarna förstår kundernas 

behov samt sina roller och hur de själva kan bidraga till att uppnå affärsmålen. 

Attraktionskraft- genom att utveckla och marknadsföra sig som en attraktiv arbetsgivare kan 

man rekrytera samt behålla de bästa medarbetarna. Kompetens – genom rätt kompetens hos 
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medarbetarna ska möjlighet skapas till fortlöpande utveckling och lärande i organisationen 

vilket i sin tur skapar konkurrensfördelar. (ibid.)  

Vidare finns för företaget sex uppsatta mål för år 2013 vilka behandlar kostnader, effektivitet, 

antal reklamationer, antal sjukdagar till följd av olycksfall, energi samt miljö.  

4.6.2 Grycksbodialogen 

Grycksbodialogen som genomfördes 2012 visar att organisationens förmåga att skapa värde 

för sina kunder så smått har ökat sedan föregående Grycksbodialog (2010). Idag ligger 

företagets VOICE
4
-index på 544 på en skala mellan 0-1000, år 2010 låg det på 526. 

Processindustrin har i snitt ett VOICE på 576 av 1000. 

År 2012 deltog 371 av organisationens då 460 medarbetare, vilket ger en svarsfrekvens på 

81%. Av undersökningen går att utläsa att individfrågorna (kompetens, motivation, ansvar, 

initiativ och befogenheter) får högre värden när medarbetarna tycker till än de organisatoriska 

frågorna (samarbete, effektivitet, lärande och förnyelse). Vidare går att utläsa att 

organisationens styrka är ansvarstagande, medan organisationens utvecklingsbehov ligger i 

effektivitet och ledarskap. Stora delar av medarbetarna menar att följande kategorier är 

undermåliga: 

 Ledningens ledarskap 

 Ledarskapet generellt  

 Kommunikation 

 Bättre maskiner/verktyg/underhåll 

 Kvaliteten måste vara i fokus 

Chefernas ledarskapsindex ligger på nivån ”behöver utvecklas”. Gapet mellan chefer och 

medarbetare utan chefsposition har enligt undersökningen ökat då främst inom frågor kring 

mål, befogenheter, motivation, effektivitet och engagemang. I en självskattning visar 

undersökningen att 16 % av cheferna har ett lågt engagemang i arbetet, vilket TNS Sifo anser 

vara ovanligt. Det som undersökningen visar kan öka medarbetarnas engagemang och därmed 

ökad organisatorisk effektivitet är möjlighet att ta ansvar och initiativ, tydliga och tillräckliga 

befogenheter samt ett ledarskap som gör det möjligt för medarbetare att växa. Strax under 5 % 

av medarbetarna som besvarat enkäten menar att de får stöd och uppmuntran när de kommer 

med idéer och vill bidra till utveckling. TNS Sifo menar att det i alla organisationer är viktigt 

att arbetet är välorganiserat och att medarbetarnas kompetenser används på bästa sätt. 

Undersökningen visar att medarbetarna anser att det finns en klar potential att utveckla detta 

till det bättre på Arctic Paper Grycksbo AB. 

Enligt undersökningen anser medarbetarna inte att arbetsmiljön är tillfredsställande medan 

säkerhetsarbetet ses som fungera ganska bra, men kan bli bättre. Medarbetarna efterlyser ett 

mer aktivt ledarskap i arbetsmiljöfrågor.  

                                                 
4
VOICE är en medarbetarundersökning som TNS Sifo tillhandahåller företag. Den utgör ett verktyg som 

organisationen kan använda för att mäta sina medarbetares och organisationens förmåga att skapa värde för sina 

intressenter. (D: TNS-sifo, internet)  
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Undersökningen visar att resultaten skiljer sig mycket åt mellan olika avdelningar, 

yrkeskategorier och medarbetarnas ålder och kön. Vidare visar undersökningen att de äldsta 

och yngsta medarbetarna är mest positiva och kvinnor är mer positiva till sin arbetssituation 

än männen i organisationen. Organisationen och avdelningens mål är kända av ca hälften av 

medarbetarna. Målen anses följas upp något bättre än 2010 men undersökningen visar att det 

inom detta område finns en klar förbättringspotential.  

När det kommer till värderingar visar undersökningen tydligt att de värderingar som 

organisationen ska präglas av inte alltid efterlevs av alla. Det framgår även att värderingar 

anses efterlevas sämre än år 2010. 

Strax under 10 % av medarbetarna känner förtroende för företagsledningen medan närmare 30 

% känner förtroende för sin närmsta chef. Av undersökningen framgår tydligt att 

medarbetarna anser att ledarskapet är viktigt och påverkar deras och företagets förmåga att 

prestera. 

Sammanfattningsvis menar TNS Sifo att följande områden bör prioriteras för att nå utveckling 

och effektivitet i organisationen: 

1. Effektivitet – många medarbetare har varit med länge. Hur kan man på bästa sätt 

använda erfarenheter och kompetenser, när det gäller hur verksamheten kan 

organiseras på bästa sätt? Även när det gäller hur lärande, förnyelse och arbete med 

ständiga förbättringar organiseras och leds. 

2. Ledarskap – det finns en förväntan från medarbetarna om en större tydlighet, ett mer 

aktivt och närvarande ledarskap. Hur ser chefernas förutsättningar ut? Har de de bästa 

möjligheterna att utföra ett bra ledarskap? Vad prioriteras och belönas i 

ledarskapsarbetet? 

4.6.3 Utvärdering av projektet Fokus 

Författarna till föreliggande studie har tagit del av de enkäter som utgör medarbetarnas 

utvärdering om Fokus-projektet. En överhängande del av respondenterna menar att 

totalintrycket samt framförandet i Fokus varit bra eller mycket bra. Många lyfter att Fokus-

projektet bidragit till ökad vi-känsla och att det varit nyttigt att i projektet få samarbeta med 

medarbetare från såväl andra avdelningar, skiftlag som hierarkiska led. Många av 

respondenterna uttrycker en spontan tacksamhet över att de fått genomgå Fokus-projektet.  
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5 Analys 
En analys innehåller, enligt Denscombe (2009, s. 414-415), en 

analyserande text utifrån forskningsfynden med hänvisning till de 

teorier som lyfts i rapportens kunskapsöversikt. Forskaren sätter således 

sina fynd i relation till det bredare perspektivet som tidigare forskning 

utgör. (ibid.) 

Enligt Mintzberg (1990) är begreppet strategi varierande. Grant (2005) menar att företag 

behöver företagsstrategier. Enligt honom handlar företagsstrategier om hur företaget ska agera 

för att bli framgångsrikt (ibid.). Empirin visar att det på pappersbruket i Grycksbo idag finns 

ett begränsat utbud av strategier. Företaget tycks inte ha någon övergripande affärsstrategi och 

de strategier författarna tagit del av; marknadsstrategin och den befintliga HR-strategin är 

båda knapphändiga. Av intervjuerna framgår att medarbetarna saknar strategier, visioner samt 

såväl långsiktiga som kortsiktiga mål. Enligt Boxall och Purcell (2011) kan tidsperioden för 

strategisk planering sträcka sig från cirka tre till 25 år. Tidsskillnaden kan bero på om gjorda 

investeringar i företaget är långsiktiga eller kortsiktiga, vilka mål organisationen har, vilka 

aktiviteter som planeras för att uppnå målen samt vilka funktioner i verksamheten som 

kommer att integrera med varandra (ibid.). Strategiska planer används ofta i syfte att 

samordna insatserna i organisationen mot företagets gemensamma mål (Grant, 2005). 

Heracleous (2003)  menar att företag som lyckas panera långsiktigt och strategiskt ger högre 

avkastning till sina investerare i större utsträckning än andra företag. I konkurrenskraftiga 

branscher är det ofta företagens strategier som skiljer företagens framgång. (ibid.) 

 

5.1 Utmaningar och framgångsfaktorer 
Suarez & Utterback (2005)  menar att överlevnad är den största utmaningen ett företag står 

inför. Det är nödvändigt för företaget att bli och förbli livskraftigt inom sin marknad (ibid.). 

Boxall och Purcell (2011) menar att det således är företagets lönsamhet som kan anses utgöra 

det största strategiska problemet.  Det som ligger bakom problem kopplade till lönsamhet är 

företagets konkurrenskraft, därför behöver företaget bygga och skapa konkurrensfördelar 

(ibid.). Enligt företagsledningen på pappersbruket är personalhanteringen oerhört viktig för 

företagets konkurrenskraft. Man talar om ”MTO” – Människa, Teknik och Organisation, som 

de avgörande faktorerna. Vidare menar företagsledningen att personalens handhavande kan 

göra stor skillnad i produktiviteten, som exempel nämns driftstopp, med duktiga medarbetare 

blir dessa kortare. Boxall och Purcell (2011) presenterar de fyra nyckeldimensionerna HRM, 

Marknadsföring, Produktionssystem och Finansiering som viktiga för ett framgångsrikt 

företag. De menar att det för dessa nyckeldimensioner krävs effektiva system för val av mål. 

De menar vidare att dessa avseenden kan hjälpa till att tydliggöra två viktiga aspekter 

avseende HRM i ett företags strategi; det går inte att uppnå lönsamhet utan duktiga 

medarbetare och samtliga aspekter hör ihop med varandra, således påverkas flera funktioner 

av ett samma beslut. (ibid.) Av empirin framgår att det på pappersbruket finns sparsamt med 
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uttalade mål.  Det finns en marknadsstrategi vilken författarna till föreliggande studie 

snararare anser utgöra marknadsmål. Det finns vidare en HR-strategi, men synliga strategier 

för produktionssystem och finansiering saknas dock på pappersbruket. Således kan 

pappersbruket ses arbeta aktivt med system och mål endast i två av de fyra nyckel-

dimensionerna. 

Enligt Boxall och Purcell (2011) ska HRM syfta till att rekrytera, behålla och motivera 

anställda som har den kompetens som behövs för företaget. Pappersbrukets nuvarande HR-

strategi uttalar bland annat att genom att utveckla och marknadsföra sig som en attraktiv 

arbetsgivare kan man rekrytera samt behålla de bästa medarbetarna. Boxall (1993) menar att 

strategisk HRM har en oerhört viktig roll för att se till att företaget har den kompetens och det 

humankapital det behöver för att överleva.  

Enligt Armstrong (2009) är det övergripande målet med Human Resource Management 

(HRM) att säkerställa att organisationen når framgång och detta genom sina medarbetare. 

Enligt Fojt (1995) och Tovstiga (1999) ses den mänskliga resursen i allt större utsträckning 

som den främsta faktorn till organisationers produktivitet och framgång. Sheehan (2005) 

menar att detta fokus är en av orsakerna till övergången från personaladministration till HRM. 

Av empirin framgår att medarbetarna uppfattar att de inte har något värde, en del upplever det 

som att de behandlas som ”djur”. En grupp menar att pappersbruket har gått 50 år bakåt i 

tiden vad gäller graden av delaktighet hos medarbetarna. Företagsledningen hävdar dock att 

medarbetarna ses som viktiga resurser. Det faktum att medarbetarna själva upplever att de inte 

ses som resurser menar författarna till föreliggande studie att företagsledningen måste arbeta 

med att förändra. Detta diskuteras vidare längre fram i analysen. 

5.2 Överensstämmelse med strategier mål och visioner  
Enligt Armstrong (2009) påverkar företagets interna och externa kontext de strategier som 

finns i företaget. Affärsstrategin påverkar i sin tur hur HR-strategin kommer att se ut. I ett 

omvänt orsaks-verkansamband kan även faktorer som företagets ekonomiska läge, hur 

försäljningen ser ut, hur vinsten ser ut och hur aktievärdet ser ut, påverka företagets HR-

strategi. (ibid. jmf figur 2) Författarna till föreliggande studie menar att det är tydligt att 

företagets ekonomiska läge idag påverkar hur personalhanteringen ser ut. Detta framkommer i 

intervjuerna med såväl medarbetare som chefer.  Författarna till föreliggande studie har dock 

valt att inte vidare undersöka vad det är som påverkar det ekonomiska läget. 

Enligt Kearns (2010) ska ett företags strategier medvetet interagera med varandra för att 

kvalificeras som bra strategiska val. Legge (1995) menar att personalpolitiken bör integreras 

med den strategiska affärsplaneringen. Hon menar att det är avgörande för företagets resultat 

att HRM-policyn integreras med affärsstrategin (ibid.). Enligt såväl Boxall och Purcell (2011) 

som Ulrich och Brockbank (2007) är det viktigt att företagets HR-strategi stämmer överens 

med företagets affärsstrategi och mål för att nå framgång. Som tidigare nämnts finns sparsamt 

med strategier, mål och visioner på Grycksbo pappersbruk. Det som finns tycks dessutom 

vara dåligt kommunicerat i organisationen. Således menar författarna till föreliggande studie 

att det för pappersbruket är svårt att integrera personalpolitiken med den strategiska 
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affärsplaneringen samt säkerställa att den befintliga HR-strategin stämmer överens med 

papperbrukets affärsstrategi och mål. Detta menar författarna kunna vara en av förklaringarna 

till att den befintliga HR-strategin på pappersbruket inte fungerar varför man söker hjälp att 

uppdatera eller skapa en ny.  

5.3 HR som strategisk affärspartner 
Värde för organisationen skapas först när HR-organisationen arbetar i linje med 

affärsorganisationen (Ulrich och Brockbank, 2007). Författarna till föreliggande studie anser, 

mot bakgrund av diskussionen ovan angående överenstämmelse mellan strategier, mål och 

visioner och det faktum att företagets strategier är relativt tunna och dessutom många gånger 

inte förankrade i hela organisationen, att det är tämligen omöjligt att HR-organisationen 

arbetar helt i linje med affärsorganisationen. Detta trots att pappersbrukets HR-chef sitter med 

i företagsledningen och således borde ha insikt i samtliga organisationsövergripande 

strategier, mål och visioner. Wright et al. (2004) hävdar i sin studie att HR-funktionen måste 

arbeta för att öka lönsamheten på alla områden, inte enbart HR-området. En HR-strategi ska 

således syfta till detta. Bästa förutsättningarna för att en stödjande HR-strategi ska kunna tas 

fram är att HR-chefen sitter i ledningsgruppen och kan vara med och påverka den 

affärsstrategi som HR-strategin sedan ska stödja. Enligt Sheehan (2005) ska SHRM skapa 

förmågan att se HR som en strategisk affärspartner. Han menar att en HR-chef med bredare 

bakgrund än just bara HR kan vara att föredra. Detta på grund av att en sådan HR-chef kan ha 

lättare att lyckas i det strategiska arbetet samt för att denna typ av HR-chef är mer trovärdig 

för ledningsgruppen då det gäller att fatta strategiska beslut. (ibid.) HR-chefen på 

pappersbruket i Grycksbo har tidigare arbetat som stabchef i det militära och som VD för 

Svenska Skidspelen. Han har således inte enbart arbetat med HR-frågor. Beer (1997) menar 

liksom Becton & Schraeder (2006) att det även är viktigt att övriga medarbetare på HR-

avdelningen har en klar uppfattning kring hur HR passar med och stödjer organisationens 

uppdrag och strategi.  Medarbetarna på HR-avdelningen har vidare en viktig roll för vad det 

gäller implementering av strategisk HR. (ibid.) Av empirin framgår att pappersbruket 

generellt saknar såväl uttalade och i organisationen förankrade strategier som visioner och 

mål. Detta påtalas också av medarbetarna i intervjuerna.  Författarna till föreliggande studie 

menar att pappersbrukets strategier, visioner och mål tenderar att var undermåliga och att dess 

avsaknad innebär är försvårande faktor för medarbetarna på HR-avdelningen vad gäller att ha 

en uppfattning kring hur HR passar med och stödjer pappersbrukets uppdrag och strategier. 

Becton & Schraeder (2009) hävdar att uppfyllselsen av verksamhetsmålen är avgörande för 

ett framgångsrikt företag. De menar att SHRM innebär att HR-strategier och strategiskt HR-

arbete bidrar till effektivitet i organisationen samt att de övergripande verksamhetsmålen 

uppnås. Vidare menar de att det är viktigt att säkerställa att det humana kapitalet i 

organisationen bidrar till att verkssamhetsmålen uppnås på ett effektivt sätt. (ibid) Av studiens 

empiriska resultat framgår, som tidigare nämnts, att det på pappersbruket inte finns några 

tydliga vare sig strategier, visioner eller mål. Detta är något som medarbetarna vill se mer av. 

Medarbetarna efterfrågar också mål i det dagliga arbetet samt vid diverse projekt. En del 

menar att det helt saknas visioner i företaget.  Becton & Schraeder menar att motstånd till 
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förändringar i organisationen samt avsaknad av kompetens kring strategiskt HR-arbete utgör 

svårigheter när det gäller att etablera HR som strategisk affärspartner.  Av föreliggande 

studies empiriska resultat framgår genom intervjuerna att förändringsmotståndet är relativt 

lågt så länge förändringarna är motiverade och kommunicerade. Detta trots det kulturarv som 

företagsledningen lyfter som en orsak till den ibland ålderdomliga synen på medarbetarskap. 

Avseende kompetensen kring strategisk HR på pappersbruket visar det empiriska resultatet att 

den är av varierande grad, vilket diskuteras längre fram i analysen. 

5.4 Medarbetarnas kompetens 
Enligt Becker et. al (2001) är syftet med en HR-strategi att dra nytta av de kompetenser som 

finns inom organisationen och genom att effektivt använda medarbetarna som resurser som 

skapar värde för organisationen. I pappersbrukets befintliga HR-strategi står följande att läsa; 

pappersbruket ska kontinuerligt utveckla och anställa de för företaget bästa medarbetarna. 

Av intervjuerna framgår att många av pappersbrukets medarbetare är missnöjda med hur 

medarbetarnas kompetens tas till vara på pappersbruket. De menar att företaget har ett 

kortsiktigt tänk gällande planering kring kompetens, i synnerhet kring hur man ska ta till vara 

den kompetens som försvinner genom bland annat pensionsavgångar. En del medarbetare 

befarar att detta kommer att påverka pappersbruket så negativt att de till slut inte kommer att 

kunna producera papper med bra kvalitet. Detta kan alltså bli företagets ”undergång”, enligt 

en del medarbetare. Mot ovanstående bakgrund anser författarna till föreliggande studie att 

det är oklart huruvida pappersbruket i praktiken uppnår syftet med HR-strategin.  

5.5 Delaktighet och ansvar 
HRM handlar enlig Boxall och Purcell (2011) om att bygga det humana och sociala kapitalet. 

Det humana kapitalet avser de aktiviteter som medarbetarna kan och vill göra, vilka skapar ett 

värde för organisationen. (ibid.) Det sociala kapitelet avser relationer och nätverk mellan 

medarbetare på individnivå samt gruppnivå, vilka bidrar till ökat värde för 

organisationen.(Boxall och Purcell, 2011, Ghosal & Nahapiet, 1998, Leana & van Buren 

1999) Boxall och Purcell (2011) menar att företag kan vinna på att vara det starkaste företaget 

sett till utvecklingen av HR-system genom att de bygger och utnyttjar värdefulla skillnader i 

humana och sociala kapital (ibid.)  

Av empirin i föreliggande studie framgår att kunskapen idag för det mesta finns på 

pappersbruket- medarbetarna kan. Dock tycks medarbetarna många gånger vara omotiverade- 

de vill inte. Detta delvis på grund av att de upplever att de inte ges möjlighet till delaktighet.  

Av empirin framgår att medarbetarna på pappersbruket generellt upplever en avsaknad av vi-

känsla. Även om den tydligt förbättras under senare år. Många känner en sammanhållning i 

den egna gruppen, men inte nödvändigvis mellan avdelningar och i synnerhet inte mellan de 

hierarkiska leden. Författarna till föreliggande studie menar att pappersbruket, mot 

ovanstående bakgrund, inte har vare sig ett välfungerande socialt eller humant kapital. Då 

dessa kapital inte fungerar optimalt menar författarna att det är svårt för pappersbruket att 

utnyttja skillnaderna i dessa vilket förespråkas av Boxall och Purcell (2011). 
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Strategisk HRM (SHRM) handlar, enligt Boxall och Purcell (2011) om att personalfunktionen 

kan spela en mer betydande roll för organisationens strategiska ledning. De menar vidare att 

det vid framtagandet av HR-system är viktigt att ta hänsyn till organisationens, i synnerhet 

primära, intressenter som berörs mest av företagets personalpolitik. Dessa grupper utgörs 

främst av chefer och övriga medarbetare. (ibid.) I föreliggande studie har författarna genom 

en totalundersökning försökt fånga åsikter och förslag gällande personalpolitiken från 

samtliga medarbetare, inklusive chefer. Av den empiriska studien framgår att medarbetarna 

känner låg delaktighet och att ingen hänsyn tas till vare sig deras vilja eller deras kompetens 

vad gäller att påverka och vara delaktiga i bland annat personalpolitiska frågor. 

Guest (1987) menar att integrationen av HRM innebär att inte bara HR-avdelningen utan hela 

organisationen med samtliga medarbetare ska ta ansvar för HRM. Detta säkerställer att HRM 

ges en betydligt mer central position i alla beslut som fattas på strategisk eller operativ nivå, 

och påminner beslutsfattare om att en investering i människor är en viktig organisatorisk 

prioritering (Sheehan, 2005). Av studiens empiriska resultat framgår att medarbetarna 

generellt upplever att de inte ges möjlighet till delaktighet. De saknar såväl utrymme och 

motivation som information som möjliggör detta. Vidare saknar de insikt i pappersbrukets 

strategier, visioner och mål. Företagsledningen menar att gemene medarbetare bör ta ett större 

ansvar vad gäller delaktighet och inte skjuta problemet på någon annan. Då författarna till 

föreliggande studie intervjuade de 356 medarbetarna som medverkat i studien har de hittat 

belägg för att de allra flesta vill ta ansvar och vara delaktiga, men att det är som de själva ger 

uttryck för, att de inte ges möjlighet till detta. Författarna menar således att mer och tydligare 

information och kommunikation skulle bereda möjlighet till såväl delaktighet som eget 

ansvarstagande. Vilket bland annat skulle underlätta arbete som rör HRM.  

5.5.1 Motivation och engagemang  

Boxall och Purcell (2011) presenterar modellen AMO, vilken påverkar det individuella 

resultatet och således i förlängningen det totala resultatet för företaget. Modellen visar hur 

företagets resultat påverkas av framgång som i sin tur är förknippad med medarbetarnas 

förmåga att utföra uppgiften (Ability), att de vill göra det (Motivation) och ges möjlighet att 

utföra uppgiften (Opportunity). Motivation är en viktig aspekt, har inte medarbetaren 

motivation har deras kunskaper och erfarenheter ingen betydelse. Motivation skapas till stor 

del av engagemang och delaktighet. (ibid) Av det empiriska resultatet i föreliggande studie 

framgår att förmågan idag finns på pappersbruket för att kunna utföra arbetet. Dock känner 

många en oro för det kompetenstapp som framtida pensionsavgångar medför. Gällande 

medarbetarnas motivation finns, enligt författarna till föreliggande studie, en klar 

förbättringspotential. De viktigaste verktygen för att öka motivationen hos medarbetarna torde 

vara att möjliggöra högre delaktighet genom bland annat mer och tydligare information och 

kommunikation samt genom att arbete med att stärka vi-känslan bland medarbetarna, främst 

mellan de hierarkiska leden. 

5.5.2 Information och kommunikation 

Enligt Thatcher (2006) har forskning kring HR-strategier främst fokuserat på den viktiga 

överensstämmelsen mellan organisationens övergripande strategier och dess HR-strategi. 

Thatcher anser dock att den huvudsakliga utmaningen gällande HR och strategier är att uppnå 
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förståelse hos medarbetarna för att företagets strategier är relevanta. Thatcher anser således att 

det krävs en tydlig kommunikation för realisera organisationens strategier. (ibid.) Även 

Söderlunds och Bredins (2005) studie visar att det är viktigt att företagsledningen eller HR-

avdelningen presenterar HR-strategier och HR-system i organisationen på ett tydligt sätt. Den 

visar vidare att det är oerhört viktigt att finna aspekter som motiverar och engagerar 

medarbetarna. Deras studie visar också att ett bra samarbete mellan företagsledning, HR-

avdelning och linjechefer är en viktig aspekt för ett välfungerande arbete med HR-strategi.  

(ibid.) Författarna till föreliggande studie anser att Söderlunds och Bredins (2005) studie 

stödjer uppfattningarna om vikten av kommunikation och information i föreliggande studie. 

Vidare menar författarna att det empiriska resultatet tyder på att samarbetet mellan linjechefer 

och företagsledning samt HR-avdelning på pappersbruket idag är undermåligt. Detta dels på 

grund av den identifierade avsaknaden av vi-känsla mellan de hierarkiska leden, men också på 

grund av att cheferna på pappersbruket generellt upplever att de inte får tillräckligt stöd, vare 

sig från högre chefer eller HR-avdelningen i sitt eget personalansvar.  

5.6 Ansvar 
Många chefer uttrycker i studiens empiriska del svårigheter kopplade till deras ökade 

personalansvar. De saknar såväl tid och kompetens som stöd från HR-avdelningen och sina 

egna chefer. Vidare menar cheferna att de ges olika förutsättningar i sitt ledarskap. De har 

otydliga befogenheter och förutsättningar. Många menar att de vill göra ett bra jobb, men att 

de i dialog med sina egna och andra chefer har svårt att få klarhet i vad de har för 

befogenheter. De saknar mål och visioner med sitt ledarskap. Företagsledningen menar att 

chefernas förutsättningar kan bero på dels den individuella kompetensnivån, men också var 

chefernas eget intresse ligger – på personalfrågor eller spetskunskap. Söderlund och Bredin 

(2005) menar att utvecklingen mot en mer strategisk HR-funktion inneburit att 

personalansvaret för linjecheferna ökat. De menar att det är viktigt att förtydliga det 

överlämnade ansvaret till linjecheferna samt att tydliggöra HR-funktionens nya strategiska 

roll och att de i den nya rollen endast ska arbeta konsultativt inte administrativt. Gränsen 

mellan linjecheferna och HR-avdelningens ansvar är ofta så otydligt att motstridiga 

rollförväntningar skapas. (ibid.) Författarna till föreliggande studie anser att pappersbruket 

troligen inte kommunicerat tillräckligt kring vad övergången till en strategisk HR-funktion 

innebär i praktiken. Likaså tycks kommunikationen och informationen kring det ökade 

personalansvar för linjecheferna som förändringen resulterat i även den ha varit bristfällig. I 

dag finns tydliga motstridigheter i rollförväntningarna i synnerhet från chefernas sida. 

Ulrich (1997) har identifierat följande kompetensområden som generellt viktiga för HR- 

specialister; kunskap om företaget, kunskap kring HR, kunskap kring förändringsprocesser 

samt personlig trovärdighet. Huruvida HR-specialisterna på pappersbruket besitter dessa 

färdigheter eller inte har inte författarna till föreliggande studie haft för avsikt att svara på. 

Detta då anonymiteten i sådant fall skulle röjas och medarbetarna på HR skulle pekats ut. 

Dock visar det empiriska resultatet att respondenterna i intervjuerna generellt upplever att 

HR-specialisterna, liksom andra tjänstemän och högre chefer, inte har någon kunskap om 

pappersbruket och att de därigenom inte har någon trovärdighet. Detta framförallt med 
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hänvisning till att de är osynliga i fabriken- att de aldrig visar sig. Snell (1999) anser att det är 

viktigt att HR-funktionen spenderar tid för att vårda de förhållanden de, förhoppningsvis, 

byggt upp i organisationen. De behöver med andra ord vårda det sociala kapitalet på samma 

sätt som de behöver arbeta med exempelvis kompetensutveckling (ibid.). Som tidigare nämnts 

är förtroendet för HR-funktionen näst intill obefintlig på pappersbruket. Således menar 

författarna till föreliggande studie att medarbetare på HR-funktionen, liksom andra tjänstemän 

och chefer, genom att synas i fabriken bör försöka bygga upp ett förtroende för att sedan 

kunna arbeta med att stärka det sociala kapitalet. 

5.6.2 HR-transformation 

Enligt Sheenan (2005) är delegeringen av HRM-ansvar till linjefunktionen ett viktigt inslag i 

integreringen av strategisk HRM. Ulrich och Brockbank (2005, 2007) presenterar begreppet 

HR-Transformation (HR-T), vilket innebär att HR-avdelningens roll i organisationen 

förändras från administrativ till konsultativ. Ulrich och Brockbank (2007) menar att i ett 

fungerande HRT-arbete bör HR och dess tillhörande processer utformas med ett tydligt 

strategiskt fokus som kopplas till företagets övergripande strategi och dess affärsmål. För att 

HR ska kunna leverera ett värde krävs att de administrativa rutinuppgifter som är kopplade till 

HR läggs över på linjechefer och/eller någon form av HR-servicefunktion. Att ansvaret för det 

operativa HR-arbetet förskjuts till linjechefer kräver ett nära och fungerande samarbete mellan 

företagets chefer och dess HR-funktion. (ibid.) I föreliggande studie har det inte uttalats att 

man på pappersbruket arbetar med HR-T. Dock menar författarna att en stor del av det 

identifierade problemområdet Ledarskap har kopplingar till pappersbrukets egentliga arbete 

med HR-T. Detta då en stor del av personalansvaret flyttats från HR-avdelningen till 

linjecheferna. Det empiriska resultatet i föreliggande studie indikerar att det inte finns något 

fungerande samarbetet mellan pappersbrukets HR-avdelning och cheferna i organisationen. 

Upplevelsen är att HR-avdelningen inte har tid att stötta organisationens chefer i det 

förskjutna personalsansvaret. Currie & Proctor (2001) föreslår att man istället för att prata om 

decentralisering av ansvar bör prata om ett partnerskaskap mellan HR och linjechefer. Även 

enligt Gennard & Kelly (1997) är ett ömsesidigt deltagande och gott samarbete mellan HR-

avdelningen och linjecheferna viktig för organisatorisk nytta genom att affärsproblem löses 

gemensamt. Författarna till föreliggande studie anser att det ovan föreslagna partnerskapet 

mellan HR-avdelningen och cheferna är något som pappersbruket bör arbeta med att försöka 

uppnå. Detta eftersom det mellan medarbetarna i fabriken och tjänstemännen i gula huset idag 

råder en stor avsaknad av vi-känsla. Ett närmare samarbete mellan chefer och HR-

avdelningen skulle kunna stärka cheferna samt göra att de fick liknande förutsättningar i sitt 

personalsansvar. Detta främst genom tydlig och kontinuerlig information och dialog. Idag 

upplever medarbetare, såväl med som utan chefsposition, att ledarskapet ser olika ut mellan 

pappersbrukets chefer. De menar att de ges olika förutsättningar i sitt arbete och i sitt 

ledarskap. De flesta chefer ser inte att de har ett gott stöd från HR-avdelningen. Gällande 

stödet från närmsta chef är svaren mer splittrade – en del upplever ett gott stöd medan andra 

upplever stödet som så gott som obefintligt. Författarna menar att ett gott samarbete mellan 

HR-avdelningen och cheferna i organisationen skulle bidra till att problemet med stödet 

gällande personalhantering blev mer rättvist för cheferna oberoende av vem som är deras 

närmsta chef. Enligt Sheehan (2005) är faran med att förskjuta alltför mycket HR-ansvar till 
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linjecheferna att synen och tillämpningen av HR inte blir konsekvent inom organisationen. 

Vidare menar Sheehan att linjechefer kan ha svårt att se fördelarna med de förändringar 

ansvarsförskjutning innebär. Det finns också en risk att HR-frågor förminskas som ett resultat 

av att ansvaret förskjuts till linjecheferna. (ibid.) Cunningham & Hyman (1999) menar att 

detta främst beror på att linjecheferna på grund av sin budget och påtryckningar från andra 

väljer att ägna sig åt produktionsfrågor före personalfrågor. Torrington & Hall (1996) 

diskuterar också huruvida linjecheferna har kompetens för sitt personalansvar. Av 

intervjuerna i föreliggande studie framgår att många av pappersbrukets chefer generellt har 

svårt att se den organisatoriska nyttan i sitt utökade personalansvar. Några chefer menar att 

deras kompetens inte alltid motsvarar det personalansvar deras chefsroll innebär. Andra anser 

sig inte ha tid åt personalfrågor i den utsträckning som krävs. Några chefer föreslår tillsättning 

av HR-generalister och andra föreslår att personalansvar och produktionsansvar ska fördelas 

mellan linjecheferna så en ansvarar för personalfrågor och den andra för produktionsfrågor. 

Pappersbrukets företagsledning menar, som tidigare nämnts, att de olika cheferna gör olika 

prioriteringar i sitt ledarskap och att intresset för och kunskapen gällande personalfrågor 

varierar. 

Enligt Sheenan (2005) är en vanlig uppfattning i organisationer att HR-chefen inte känner till 

den egentliga verksamheten och att denne snarare bidrar till skapandet av distraktion än att 

höja värdet på resultatet av den egentliga verksamheten. Detta stämmer väl överens med 

studiens empiriska resultat. Många menar att HR-chefen liksom övriga höga chefer och 

tjänstemän inte har någon insikt i det dagliga arbetet i fabriken. Författarna menar som 

tidigare nämnts att såväl HR-chefen som övriga högre chefer och tjänstmän bör visa sig mer i 

fabriken för att på så sätt bli mer varse om hur det dagliga arbetet ser ut. Detta menar även 

pappersbrukets företagsledning vara viktigt att prioritera och de menar att medarbetarnas 

förslag om någon/några praktikdagar per år för ökad insikt vara bra. Ulrich och Bockbank 

(2005) menar att när HR-avdelningen blivit avlastad gällande de administrativa bitarna finns 

utrymme för HR-personalen att tillhandahålla sig kunskaper om verkligheten i 

organisationens kontext. Författarna till föreliggande studie ställer sig frågande till om 

ansvarsförskjutningen inneburit någon avlastning för HR-avdelningen och därav gett HR-

medarbetarna något större utrymme. Detta då ansvarsförskjutningen på pappersbruket 

inneburit att nedskärningar gjorts på HR-avdelningen. Vidare ställer sig författarna frågan om 

ansvarsförskjutningen på pappersbruket skett på grund av de nedskärningar som gjorts på HR-

avdelningen och att det primära målet således inte varit HR-T.   

5.7 Fokus på resultat 
Enligt Gaines Robinson och Robinson (2006) bör arbete med strategiskt HR innebära att HR 

fokuserar på att optimera företetagets prestationer för att på sätt maximera lönsamheten. Vid 

SHR menar de att fokus flyttas från de HR-relaterade aktiviteterna till själva resultatet dessa 

bidrar till, det vill säga det som ger ett faktiskt värde för organisationen. Författarna till 

föreliggande studie har flera gånger förvånats över pappersbrukets medarbetares förmåga att 

tänka resultatinriktat. Vid samtliga intervjutillfällen har medarbetarna visat prov på att de 

väljer att fokusera på målbild istället för problembild. De har vidare visat stor kreativitet då de 
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givit förslag på aktiviteter för att nå resultatet – målbilden. Även Ulrich och Brockbank 

(2007) menar att störst fokus inte bör ligga direkt på de aktiviteter som utförs, utan på det 

värde de skapar och det resultat som levereras. De menar vidare att HR-funktionens uppgift är 

att leverera värde genom att fokusera på de strategier som levererar affärsresultat. (ibid.) 

5.8 Svårigheter 
Gratton et.al. (1999) menar att ett problem för strategisk HRM är att det ofta finns ett gap 

mellan vad en strategi säger och vad som verkligen görs i organisationen. Detta problem 

menar författarna till föreliggande studie kunna byggas bort genom tydlig information och 

kommunikation. Detta är något som medarbetarna generellt idag saknar på pappersbruket. 

Såväl Becton & Schraeder (2006) som Gratton et. al. (1999) lyfter obenägenhet till förändring 

som ett problem vid arbete med SHRM. Som tidigare nämnts tyder den empiriska delen av 

föreliggande studie på att obenägenheten till förändring är relativt liten på pappersbruket så 

länge information och kommunikation kring målet med förändringen är tydlig. Vidare menar 

Gratton et.al (1999) att ett annat problem med SHRM kan vara att medarbetarna endast 

accepterar initiativ som är relevanta för det egna området. På pappersbruket har man arbetat 

en del med att försöka stärka vi-känslan. I empirin beskriver medarbetarna bland annat att det 

tidigare funnits en osynlig vägg mellan produktionsavdelningen och avdelningen för 

färdiggörning. Projektet Fokus var ett initiativ taget från pappersbrukets företagsledning bland 

annat med syfte att öka sammanhållningen på pappersbruket. Såväl utvärderingen av 

Fokusprojektet som föreliggande studie visar att Fokus var ett lyckat projekt i bemärkelsen att 

vi-känslan ökade på pappersbruket. Idag har man en bättre sammanhållning ”på golvet” i 

fabriken, i synnerhet på den egna avdelningen. Dock har inte vi-känslan i de hierarkiska leden 

ökat. Medarbetarna på pappersbruket upplever fortfarande avsaknad av Vi-känsla som ett 

problem.  

Ett fjärde och ett femte problem gällande strategisk HRM som lyfts av Gratton et.al (1999) är 

tvetydliga initiativ vilka de menar att inte tas på allvar av medarbetarna samt att man inte litar 

på organisationens företagsledning. På pappersbruket är förtroendet för företagsledningen 

lågt. Det visar såväl resultatet från intervjuerna med medarbetare i föreliggande studie som 

pappersbrukets egen medarbetarundersökning. Vidare upplever en relativt stor del av 

medarbetarna att företagsledningen är oense och ger olika signaler. Medarbetarna eftersöker 

en, åtminstone utåt sett, enad företagsledning. Ännu ett problem med SHRM är enligt Gratton 

et.al. (1999) att medarbetare blir fientligt inställda till förändringar som de ser som hot, till 

exempel nedläggningar. Detta menar man framförallt vara vanligt förekommande i företag i 

vars kultur det ligger att man har sina arbeten för livet. (ibid.) Företagsledningen berättar att 

det finns ”gamla stötar” som inte är alls är förändringsbenägna och att mycket sitter i 

väggarna på pappersbruket. Det finns ett kulturarv på pappersbruket som är viktigt att tänka 

på i det strategiska arbetet, menar företagsledningen. Gratton et.al. (1999) menar vidare att en 

byråkratisk kultur som leder till att det känns tungrott att förändra och ta fram initiativ kan 

utgöra ett hinder i arbetet med SHRM. Leonard (2002) beskriver övergången från traditionell 

HR till strategisk HR som en övergång från ett just byråkratisk till strategiskt fokus på HR. 

Det sista problemet med SHRM som lyfts av Gratton et. al. (1999) är att företagets strategier 
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och värderingar inte stämmer överens. Av empirin framgår att pappersbrukets värderingar av 

många ses som en pappersprodukt, alla känner inte till värderingarna. Många medarbetare 

upplever också, som tidigare nämnt, avsaknad av strategier. 

5.9 Traditionellt eller strategiskt HR? 
Becton och Schraeder (2009) presenterar de grundläggande tankesätten när det gäller 

traditionell respektive strategisk HR. De menar att man inom traditionell HR har ett 

mikroperspektiv på organisationen medan man inom SHR har ett makroperspektiv. Tidsramen 

är ofta kort inom traditionell HR medan den tenderar att vara lång i SHR. Generellt 

tillgodoser traditionell HR nuvarande behov medan SHR tillgodoser såväl nuvarande som 

kommande behov. Man arbetar traditionellet med HRM i form av HR-specialister och har en 

begränsad affärsmässighet. Inom traditionellt HR ses medarbetarna som resurser, huvuden 

och kostnader, vilka kan utnyttjas. Inom SHR ses medarbetarna istället som individer och 

tillgångar som är utgör värdefulla resurser. Inom SHR finns en betydligt mer positiv 

inställning till flexibilitet än vad som finns inom traditionellt HR. HR-systemen i SHR är 

anpassningsbara och innovativa och utgörs av system och program anpassade till framtidens 

behov Traditionell HR har en svag status i organisationen medan SHR har en stark status. 

(ibid.) Författarna till föreliggande studie menar att pappersbruket kan ses ha ett 

mikroperspektiv snarare än ett makroperspektiv gällande HR-arbetet. Detta bland annat då det 

inte finns någon tydlig koppling mellan den befintliga HR-strategi och några andra 

företagsstrategier, visioner eller mål på pappersbruket. På pappersbruket arbetar traditionella 

HR-specialister. Många, fram för allt medarbetare med chefsposition, menar att stödet från 

HR många gånger inte är tillräckligt och att detta beror på nedskärningar på HR-avdelningen. 

Neddragningarna på HR-avdelningen bekräftas även av företagsledningen, som bland annat 

menar att HR-avdelningen inte kan bistå med samma service som man tidigare gjort. 

Författarna till föreliggande studie upplever det som att medarbetarna på pappersbrukets HR-

avdelning har hög arbetsbelastning och menar således att det troligtvis inte finns tid att 

tillgodose annat än akuta, nuvarande behov. Av empirin framgår att medarbetarnas upplevelse 

är att de inte fullt ut ses som resurser. Några upplever det som att de halt saknar värde och ses 

som ”djur” eller ”spelpjäser”.  En del av medarbetarna menar att man sedan övergången till 

Arctic Paper gått minst 50 år tillbaka i tiden vad gäller synen på medarbetarskap. Detta 

förklaras bland annat med de kulturella skillnader som föreligger mellan Sverige och Polen. 

Enligt Boxall och Purcell (2011) är det viktigt att utvecklingen av HR-system följer med 

företagets utveckling. Författarna menar att det, i fall det är så att pappersbruket har backat 

flera decennier gällande synen på medarbetarskap, kan vara svårt att arbeta med strategisk 

HR. En framträdande målbild bland respondenterna i studiens totalundersökning är att 

företagsledning och samtliga chefer ser medarbetaren som en viktig resurs. Enligt 

företagsledningen ses medarbetarna som viktiga, man menar att de tillsammans med 

maskinerna utgör företagets viktigaste resurser. Dock är företagsledningen oense om i vilken 

utsträckning man ser medarbetarna som resurser. Författarnas upplevelse är att uppfattningen 

kring vikten av HR och dess status skiljer sig åt inom företagsledningen. 
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Mot ovanstående diskussion menar författarna till föreliggande studie att pappersbruket enligt 

Bectons och Schraeders (2009) kriterier arbetar traditionellt med HR. Enligt författarnas 

analys har de en bit kvar innan de nått fram till SHR. 

5.10 Framtagande av HR-strategi 
Med HR-strategi menas enligt Armstrong (2009) det organisationen gör åt sin 

personalförvaltning och de metoder denna innebär samt hur dessa ska integreras med 

affärsstrategin och varandra. HR-strategins huvudsyfte är att möta såväl affärsbehov som 

mänskliga behov i organisationen. (ibid.) Författarna till föreliggande studie har vid 

framtagandet av den uppdaterade HR-strategin fokuserat på vad pappersbruket bör göra åt sin 

personalhantering och tagit fram förslag på aktiviteter för att uppnå detta. Detta har gjorts 

första hand genom den i det empiriska kapitlet identifierade målbilden, men också genom 

identifierande problemområden. Därefter har författarna utformat HR-strategin och dess 

aktiviteter så att denna kan integreras med pappersbrukets affärsmål samt övriga strategier, 

mål och visioner. Således menar författarna att HR-strategins huvudsyfte enligt Armstrong 

(2009) är; att möta såväl affärsbehov som mänskliga behov i organisationen uppnåtts. 

Wright et al. (2004) presenterar två perspektiv vid framtagning av HR-strategier: Utifrån-och-

in perspektivet är det vanligaste – där mynnar HR-strategin ur affärsstrategin. Inifrån-och-ut 

perspektivet bygger istället på att man använder företagets resurser för att ta fram en HR-

strategi, man börjar inifrån och ofta fokuserar man på personalfrågor och förändrar sina HR-

aktiviteter efter behov. (ibid.) Författarna till föreliggande studie har vid framtagandet av den 

nya eller uppdaterade HR-strategin använt sig av det mindre vanliga inifrån-och-ut-

perspektivet. Detta då man diskuterat personalfrågor med 356 medarbetare på pappersbruket. 

Dock har hänsyn även tagit till företagets affärsmål samt befintliga strategier, visioner och 

mål enligt Best-fit teorin. Tillvägagångssättet presenteras mer ingående nedan. Gratton et al. 

(1999) anser att det är viktigt att HR-strategin tar hänsyn till företagets kontext. Genom att 

säkerställa att HR-aktiviteter stödjer verksamheten och dess affärsmål menar, Gaines 

Robinson och Robinson (2006) att en stödjande HR-strategi kan tas fram. 

Enligt Armstrong (2009) ska en effektiv HR-strategi syfta till att tillfredsställa organisationens 

behov. Den är baserad på ett detaljerat underlag som noggrant analyserats, den kan översättas 

till genomförbara aktiviteter, den kan bemöta eventuella problem, det finns en tydlig plan för 

implementering och den innehåller delar som är kompatibla och stödjer varandra. En effektiv 

HR-strategi tar hänsyn till behoven hos såväl medarbetare, linjechefer och andra intressenter. 

(ibid.) Även enligt Boxall och Purcell (2011) är det viktigt att vid framtagandet av en HR-

strategi och aktiviteter kopplade till denna, lyssna på i synnerhet första linjens chefer, men 

även medarbetarna. Detta då det är dessa grupper som faktiskt har störst vetskap om vilka 

strategier och system som är möjliga att implementera.(ibid.) Det primära syftet med 

föreliggande studie är att ta fram en ny/uppdaterad HR-strategi för Arctic Paper Grycksbo 

AB. För att optimera chanserna att den nya/uppdaterade HR-strategin tillfredsställer 

pappersbrukets behov har författarna varit noggranna med att försöka samla in och läsa på ett 

stort och detaljerat underlag. Författarna har tagit del av, och i studien presenterat, 

pappersbrukets samtliga dokumenterade mål, strategier och visioner. De har involverat 
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samtliga medarbetare i en totalundersökning där medarbetarna med chefsposition och 

medarbetarna utan chefsposition samt företagsledningen intervjuats i egna grupper och 

resultatet från intervjuerna har också i studien presenterats efter denna uppdelning. Då 

författarna avslutat den empiriska insamlingen har de noggrant och systematisk sammanställt 

problemområden och målbilder vilka varit framträdande i intervjuerna. De målbilder som 

identifierats i den empiriska delen av studien har analyserats enligt följande: 

 Målbilder mot problemområden för att försöka hitta gemensamma nämnare som på 

pappersbruket upplevs som så viktiga att de bör lyftas och tydliggöras i företagets 

övergripande HR-strategi. 

 Problembilderna och målbilderna har jämförts med pappersbrukets dokumenterade 

mål, strategier och visioner. 

 Problembilder, målbilder samt strategier, mål och visioner har sedan, såväl var för sig 

som tillsammans, analyserats mot studiens presenterade kunskapsöversikt. 

Författarna har sedan utifrån ovan nämnda analyser skapat en uppdaterad HR-strategi och 

förslag på aktiviteter. De har sedan återkopplat sina förslag till några av pappersbrukets 

linjechefer för att ge dem chansen att även tycka till innan på de färdiga förslagen. Den 

uppdaterade HR-strategin, presenteras i föreliggande studies slutsats.  

Det finns, enligt Armstrong (2009), två bastyper av HR-strategier. Dessa är generella 

strategier och specifika strategier. En generell strategi för ett tillverkande företag syftar enligt 

Armstrong till att stimulera till förändring på bred front och i förlängningen uppnå 

konkurrensfördelar genom medarbetarens insats. I en konkurrensintensiv bransch är de som 

utvecklas snabbas vinnarna. (ibid.) Den generella strategi Armstrong beskriver menar 

författarna till föreliggande studie kunna liknas med vad de ovan nämner som övergripande 

HR-strategi. Vad gäller det syfte Armstrong presenterar för en generell HR-strategi ser 

företagsledningen, som tidigare nämnts och diskuterats, medarbetaren som en viktig resurs 

bland annat för att uppnå konkurrenskraft. Flertalet av medarbetarna själva menar dock att de 

inte ses som resurser, de efterlyser en mer värdig behandling i många av de problemområden 

som lyfts i föreliggande studies empiriska kapitel.  Denna uppfattning måste förändras i hela 

organisationen, medarbetarna måste ses som resurser och själva också uppleva att det så gör. 

Författarna till föreliggande studie menar att det kommer att vara en viktig del i arbetet med 

att implementera den uppdaterade HR-strategin. Den specifika strategin syftar enligt 

Armstrong (2009) till att specificera vad organisationen har för planer inom olika områden. 

De kategorier med förbättringspotential, som identifierats i studien, som skulle utveckla 

pappersbrukets personalhantering till det positiva passar alla in i Armstrongs HR-system (jmf. 

Figur 1). Detta då de i enlighet med det presenterade HR-systemet kan sägas såväl påverka 

som påverkas av HR-strategin. Figur 1 visar ett HR-system och hur det påverkar och påverkas 

av medarbetarna i organisationen, enligt Armstrong.   De kategorier som identifierats genom 

studien, och som vidare ligger till grund för respektive målbild, ligger inom följande områden: 

Arbetsmiljö, Ledarskap, Information och kommunikation, Kompetens, Medarbetarskap, Lön, 

Delaktighet, Förmåner och friskvård, Vi-känsla, Rekrytering, Projekt och förbättringar samt 

Chefsstöd, vilka alla återkommer i Figur 1. Författarna till föreliggande studie ser dem således 
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som relevanta för HR-strategiarbetet och mot bakgrund av detta menar de att flera av de 

målbilder som identifierats i den empiriska undersökningen till viss del kan sägas utgöra 

specifika strategier.  

Genom att arbeta in dessa olika målbilder i en HR-strategi och utifrån målbilderna ta fram 

praktiska aktiviteter för att HR-strategin ska hållas levande, menar författarna att HR-arbetet 

kan ses som strategiskt och på så vis påverka organisationens effektivitet i större utsträckning 

än idag. I detta argument stödjer författarna till föreliggande studie sig mot tabell 1, vilken 

specificerar HR-aktiviteter och hur de kan göra organisationen mer effektiv, enligt Armstrong 

(2009). I tabell 4 nedan visar författarna hur respektive målbild passar in i Armstrongs 

kategorisering av HR-aktiviteter som påverkar organisationens effektivitet. 

 

 

Målbild HR practice area How it impacts 

In
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Rekrytering Attract, develop and 

retain high quality 

people 

Match people to the strategic and operational needs of 

the organization. Provide for the acquisition, 

development and retention of talented employees, who 

can deliver superior performance, productivity, 

flexibility, innovation, and high levels of personal 

customer service and who ‘fi t’ the culture and the 

strategic requirements of the organization. 

Rekrytering, 

Kompetens 

Talent management Ensure that the talented and well-motivated people 

required by the organization to meet present and 

future needs are available 
Delaktighet, Projekt 

och förbättringar 

Job and work design Provides individuals with stimulating and interesting 

work and gives them the autonomy and flexibility to 

perform these jobs well. 

Enhance job satisfaction and flexibility which 

encourages greater performance and productivity 
Kompetens, 

Rekrytering 

Learning and 

development 
Enlarge the skill base and develop the levels of 

competence required in the workforce. Encourage 

discretionary learning which happens when 

individuals actively seek to acquire the knowledge and 

skills that promote the organization’s objectives. 

Develop a 

climate of learning – a growth medium in which self-

managed learning as well as coaching, mentoring and 

training flourish. 
Kompetens, 

Rekrytering, Projekt 

och förbättringar 

Managing knowledge 

and intellectual 

capital 

Focus on organizational as well as individual learning 

and provide learning opportunities and opportunities 

to share knowledge in a systematic way. Ensure that 

vital stocks of knowledge are retained and improve 

the flow of knowledge, information and learning 

within the organization. 

 

 

Tabell 4: Integrerad modell utifrån Armstrong (2009, jmf. Tabell 1) där studiens identifierade målbilder 

paras ihop med de HR-aktiviteter Armstrong menar skapar en effektivare organisation. 
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Målbild HR practice area How it impacts 
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Medarbetarskap, 

Delaktighet, Förmåner 

och friskvård 

Increasing engagement, 

commitment 

and motivation 

Encourage productive discretionary effort by ensuring 

that people are positive and interested in their jobs, 

that they are proud to work for the organization and 

want to go on working there and 

that they take action to achieve organizational and 

individual goals 
Vi-känsla Psychological 

contract 
Develop a positive and balanced psychological 

contract which provides for a continuing, harmonious 

relationship between the 

employee and  the organization. 
Ledarskap, 

Medarbetarskap, 

Chefsstöd 

High performance 

management 
Develop a performance culture which encourages high 

performance in such areas as productivity, quality, 

levels of customer service, growth, profits, and, 

ultimately, the delivery of increased shareholder 

value. Empower employees to exhibit the 

discretionary behaviors most closely associated with 

higher business performance such as risk taking, 

innovation, and knowledge sharing. of knowledge and 

establishing trust between 

managers and their team members. 
Medarbetarskap, lön Reward management Develops motivation and job engagement by valuing 

people in accordance with their contribution. 
Vi-känsla, Delaktighet Employee relations Develops involvement practices and an employee 

relations climate which encourages commitment and 

cooperation. 
Arbetsmiljö Working environment 

– core values, 

leadership, 

work/life 

balance, managing 

diversity, secure 

employment 

Develop ‘the big idea’ (Purcell et al, 2003), ie a clear 

vision and a set of integrated values. Make the 

organization ‘a great place to 

work’ 

 

Enligt Boxall och Purcell (2011) är en av de viktiga aspekterna för att en HR-strategi i 

praktiken ska vara kostnadseffektivt, samt uppnå både långsiktiga och kortsiktiga mål samt att 

de implementeras på ett bra sätt i organisationen. I detta arbete har första linjens chefer en 

viktig roll, liksom medarbetarna själva, HR-specialister och företagsledning. (ibid) För att den 

uppdaterade HR-strategin ska implementeras på ett bra sätt, menar författarna till föreliggande 

studie, att det är viktigt att samtliga medarbetare på pappersbruket hjälps åt genom att ta sitt 

personliga ansvar. Av studiens empiriska kapitel (se kap. 4) framgår det att företagsledningen 

på pappersbruket generellt menar att medarbetarna måste ta ett större ansvar. Medarbetarna i 

sin tur menar att de måste få ökad information för att känna till och kunna ta sitt ansvar. 

Författarna till föreliggande studie menar, mot bakgrund, av detta att det är viktigt att den 

uppdaterade HR-strategin samt dess aktiviteter informeras i hela organisationen samt att 

ansvar och befogenheter i de olika aktiviteterna tydliggörs. 

Sheenan (2002) presenterar aspekter som inverkar vid integreringen av strategisk HR. För det 

första är det viktigt att organisationen som helhet ser behovet av att tillämpa HR-strategiska 

Tabell 4 fortsättning 
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principer. Viktiga faktorer är att HR finns representerat i företagsledningen och att god 

relation avseende HR finns mellan HR-avdelningen och företagets VD. Vidare är det viktigt 

att linjecheferna tar ett ökat ansvar för HR. Linjechefernas ökade ansvar kräver att 

organisationen satsar på kompetensutveckling. Fungerar dessa faktorer är det förväntade 

resultatet för organisationen full integration mellan förretagets HRM och dess affärsstrategi. 

Det är viktigt att såväl HR-chef som ledningsgruppen visar ett tydligt engagemang för initiativ 

gällande HR. Det är vidare viktigt att HR-chefen är engagerad i organisationens verksamhet 

och dess affärer. Likaså är det viktigt att hela organisationen har insikt i arbetet med 

interaktion av strategisk HR och att intresset för HR finns i företagskulturen.(ibid.) 

Författarna till föreliggande studie menar att pappersbruket i mångt och mycket når de av 

Sheenan ovan presenterade aspekterna. HR finns representerat i företagets företagsledning 

och, kanske just på grund av detta, tycks det finnas en god relation mellan pappersbrukets 

HR-avdelning och företagets VD. Huruvida pappersbruket som helhet ser behoven av att 

tillämpa strategisk HR menar författarna dock vara oklart – en del av medarbetarna tycks se 

behovet, andra inte. Den empiriska studien visar inget mönster för vilka delar av 

pappersbrukets medarbetare som, hierarkiskt eller avdelningsmässigt, till störst del ser 

behovet och nyttan av strategisk HR. Även kring huruvida linjecheferna tar sitt ökade ansvar 

för HR skiljer svaret i studiens empiriska resultat. Detta kan som tidigare nämnts bero på det 

individuella intresset för personalfrågor, tidsbrist, kompetensbrist samt chefernas egna 

prioriteringar. Författarna till föreliggande studie anser det vara av yttersta vikt att 

pappersbruket säkrar chefernas kompetens för personalfrågor och ser över vilka verktyg som 

behövs. Chefernas personalansvar bör vidare tydliggöras och man bör säkerställa att de 

nuvarande cheferna har intresset och förståelse för det personalarbete deras ledarskap 

innefattar. Boxall och Purcell (2011) menar att det är av yttersta vikt att linjecheferna förstår 

och engagerar sig i HR. En engagerad linjechef ger engagerade och motiverade medarbetare. 

Vidare menar det att det är viktigt att lyssna på linjechefernas och även övriga medarbetares 

eventuella invändningar. (ibid.) Författarna till föreliggande studie har vid framtagandet av 

underlaget för den uppdaterade HR-strategin involverat och lyssnat på samtliga medarbetares 

åsikter och önskemål. Som ett verktyg för att säkerställa att linjechefernas invändningar 

tillgodoses även framledes föreslår författarna, som tidigare diskuterats, ett partnerskap 

mellan pappersbrukets HR-avdelning och dess chefer (jmf. Currie & Proctor, 2001). 

Thatcher (2006) menar, som tidigare nämnts, att den huvudsakliga utmaningen med HR och 

strategier är att uppnå förståelse för att företagets strategier är relevanta hos medarbetarna. I 

föreliggande studie är det medarbetarna som själva identifierat de problemområden och 

målbilder vilka till stor del ligger till grund för HR-strategin. Mot bakgrund av detta menar 

författarna till föreliggande studie att relevansen i HR-strategin inte bör vara svår att förstå 

bland medarbetarna. Enligt Boxall och Purcell (2011) måste HR-systemen vara anpassade för 

det egna företagets miljö och fungera i denna. Författarna till föreliggande studie har med 

hjälp av, i första hand, en totalundersökning med en deltagarfrekvens på 83 %, men även 

genom att ta del av pappersbrukets befintliga strategier och mål, sökt skapa aktiviteter 

anpassade för just Arctic Paper Grycksbo AB. 
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6 Slutsats 
Föreliggande studie indikerar brister i arbetet med det humana och sociala kapitalen på Arctic 

Paper Grycksbo AB. Detta torde innebära svårigheter att utnyttja viktiga skillnader i dessa 

kapital, vilket är en stor del i arbetet med HRM.  Föreliggande studie visar vidare, utifrån 

Becton och Schraeder (2009), att pappersbruket i dag främst arbetar med traditionell HR och 

att de således har en bit kvar innan de fullt ut når fram till strategiskt HR-arbete. Föreliggande 

studie indikerar också att pappersbruket har ett relativt kortsiktigt tänk vad gäller 

kompetensplanering. Detta trots att företagets nuvarande HR-strategi bland annat säger att 

medarbetarna kontinuerligt ska utvecklas. Författarna menar att detta är ett av flera tecken på 

att den befintliga HR-strategin inte uppfylls i praktiken, vilket i sin tur torde bero på avsaknad 

av strategisk HR. Detta styrker Becker et al. (2001) som menar att syftet med en HR-strategi 

är att dra nytta av de kompetener som finns i organisationen och på så vis skapa värde för 

organisationen. 

Brist på delaktighet, kommunikation och information är faktorer som är framträdande i 

föreliggande studie. Därför anser författarna att det är viktigt att pappersbruket prioriterar att 

arbeta med förbättring inom dessa områden. Detta skulle med stor sannolikhet innebära ökad 

motivation och ett ökat engagemang hos medarbetarna, vilket stödjer Boxall och Purcells 

(2011) definition av HRM – att bygga det humana och sociala kapitalet i en organisation för 

att skapa värde. Ett ökat engagemang hos medarbetarna skulle i sin tur innebära ökade 

förutsättningar till att gemene medarbetare tar ett större eget ansvar, vilket styrker Guests 

(1987) forskning. Ett ökat eget ansvar hos den enskilde medarbetaren är ett återkommande 

önskemål från företagsledningen.  

Resultatet visar att cheferna på pappersbruket generellt upplever att de inte får tillräckligt med 

stöd i sitt personalansvar. Författarna anser att detta stödjer resultaten i Söderlund och Bredins 

(2005) forskning som visar att det är viktigt att tydliggöra HRs konsultativa roll när ansvar 

förskjuts till linjechefer. Vidare indikerar studien att cheferna inte alltid har den kompetens 

deras personalansvar förutsätter. Studien visar även att alla chefer inte har något intresse av 

det personalansvar som ingår i deras arbetsroll.  Dessa faktorer bidrar till att ledarskapet på 

pappersbruket är av varierande kvalitet. Författarna föreslår att ett samarbete mellan chefer, 

HR-avdelning och företagsledning för att förbättra ovan nämnda faktorer. Detta menar 

författarna styrka Gennard & Kellys (1997) resultat som visar att ett gott samarbete mellan 

HR och linjechefer är viktigt för organisatorisk nytta. 

Arctic Paper Grycksbo AB har idag begränsade strategier, visioner och mål. Vilket står i 

kontrast till forskning kring effektiva organisationer, jmf såväl Kearns (2010) som Legge 

(1995), Boxall och Purcell (2011) samt Ulrich och Brockbank (2007). Detta är, enligt studien, 

något som man bör arbeta med att ta fram för att optimera sina chanser till effektivitet och i 

förlängningen framgång på Arctic Paper Grycksbo AB. I arbetet med att skapa strategier, 

visioner och mål bör företaget prioritera att ta fram en övergripande företagsstrategi för att 

sedan utgå från denna i det fortsatta arbetet. Det är vidare viktigt att man på pappersbruket 

kommunicerar strategier,  
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mål och visioner i organisationen. Gör man detta menar författarna att företaget kan komma till rätta med de tillkortakommanden som idag finns 

gällande personalhanteringen. 

Utifrån nuläget i organisationen samt de mål och strategier som finns har författarna till föreliggande studie arbetat fram ett välgrundat förslag på 

uppdaterad HR-strategi (se 6.1 Studiens praktiska bidrag).  

6.1 Studiens praktiska bidrag  
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6.2 Förslag på vidare studier 
Författarna anser att flera svenska studier inom HR-strategiområdet skulle vara av nytta för 

det svenska arbetslivet: 

 Motsvarande studie på ett företag med liknande struktur och kultur som till skillnad 

från Arctic Paper Grycksbo AB har tydligt uttalade strategier och mål. Upplever 

medarbetarna personalhanteringen annorlunda? 

 En motsvarande studie på annat svenskt företag i processindustrin i jämförande syfte i 

förlängningen för att se hur pass överförbar denna studie är på företag med liknande 

struktur och kultur. 

 Liknande studier i andra branscher för att utröna huruvida strategier kan underlätta 

arbetet med att HR utgör en stödjande funktion för organisationers konkurrenskraft. 

För Arctic Paper Grycksbo ABs skull menar författarna att det skulle vara nyttigt att, utifrån 

nyckeltalsinstitutets definition av attraktiv arbetsgivare, kontrollera vilka nyckeltal 

organisationen kan mäta och styra sitt arbete med attraktivitet utifrån. 
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Bilagor 

Bilaga 1 – Intervjumanus 

Presentation av oss 

Vi är Anna Larsson och Nina Sund, två studenter på Högskolan Dalarna. I bagaget har vi en 

treårig utbildning inom Personal och Arbetsliv. I år läser vi påbyggnadskurser som ligger 

inom företagsekonomiområdet men med inriktning på strategiska personalfrågor. 

Vi skriver nu vårt examensarbete och gör det i samarbete med HR-avdelningen här på 

pappersbruket. 

Presentation av studien 

Vårt examensarbete går ut på att ta fram en ny eller uppdaterad HR-strategi för pappersbruket. 

Detta gör vi på uppdrag av Kaj Hansson, er HR-chef. Att valet föll på att skriva vår uppsats i 

samarbete med pappersbruket var att Kaj presenterade det mest intressanta uppslaget av de 

företag vi var i kontakt med inför val av område att skriva inom. 

Uppdraget går som sagt ut på att ta fram en ny eller uppdaterad HR-strategi för pappersbruket 

och i diskussion med Kaj har vi valt att studera personalhanteringen i organisationen för att ta 

fram en nulägesbild och en målbild. Alltså hur ni medarbetare upplever att 

personalhanteringen ser ut idag och hur ni skulle vilja att den ser ut framledes. Anledningen 

till att det finns ett behov av en ny eller uppdaterad HR-strategi är att företaget känner att den 

strategi de har i dagsläget inte är hållbar. 

Information kring studiens genomförande och medarbetarnas deltagande 

Vi kommer att göra en totalundersökning, vilket innebär att vi vill tala med så många som 

möjligt av pappersbrukets medarbetare, helst alla. Det är viktigt för oss att så många röster 

som möjligt görs hörda och att alla olika avdelningar och hierarkiska nivåer på företaget blir 

representerade i studien. 

Trots att vi vill att samtliga medarbetare deltar i studien är det helt frivilligt att delta och man 

kan välja att avstå utan att ange anledning för det. Alla som deltar i studien kommer att 

hanteras helt anonymt. Det ska inte vara möjligt att utläsa vilken individ, vilket skiftlag eller 

vilken avdelning som sagt vad ur resultatet. Målet är att sammanfatta vad tre olika hierarkiska 

nivåer i företaget anser om dagens personalhantering samt deras målbild för 

personalhanteringen framledes. Dessa tre nivåer är medarbetare utan chefsposition, 

medarbetare med chefsposition samt företagsledningsgrupp. 

Sedan har ramen för intervjun varit hur medarbetarna ser på personalhanteringen idag och hur 

deras målbild för personalhantering ser ut. 
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Ramen för diskussionen 

Ramen för studien är att diskutera personalhanteringen på pappersbruket. Detta för att gå till 

botten med orsak och verkan bakom problem med personalhanteringen. Vi kommer inte att 

ställa några ingående specifika frågor utan vi är ute efter att skapa en diskussion i varje 

grupp/intervju där fokusligger på personalhantering. Vi är alltså ute efter att ni med era egna 

ord ska diskutera personalhantering. 

Huvud frågor 

Hur anser du att personalhanteringen fungerar idag och varför? 

Hur skulle ni vilja att personalhanteringen fungerade och varför? 

Fördjupningsfrågor 

Finns det något mer du/ni funderar på som handlar om hur det är att vara medarbetare här på 

bruket? 

Kan ni fördjupa vad ni menar med …. ? 

Hur ser …. ut idag? 

Hur skulle ni vilja att …. såg ut i framtiden? 

Hur skulle man kunna ta sig till…… (målbilden) 
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