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Sammanfattning 

Begreppet Human Resource Management, d.v.s. ledning av de mänskliga resurserna, 

har de senaste åren vuxit sig större. Detta beror bl.a. på att medvetenheten kring 

organisationer och hur man får anställda att öka produktiviteten har blivit större. Idag 

vet vi att de psykosociala faktorerna på en arbetsplats är av stor vikt för att få en ökad 

produktivitet och effektivitet. Före och under 30-talet ansåg forskare att människan 

drevs och motiverades av ackordslöner och andra belöningar. Idag vet vi bättre och 

företag som har ett HR-perspektiv arbetar aktivt för att skapa delaktighet, motivation, 

engagemang, socialt stöd, kompetensutveckling etc. Detta för att personalen ska må bra 

och bidra till organisationen med sin kunskap och kreativitet. På så sätt blir 

organisationen mer effektiv och de anställda mer produktiva. 

Denna studie syftar till att undersöka hur HRM-arbetet ser ut på ett mindre företag där 

det inte finns någon specifik HR-funktion. Lyckas företaget skapa delaktighet, 

motivation, engagemang, kompetensutveckling, goda relationer och socialt stöd och hur 

påverkas de anställda av dessa komponenter? 

Med en kvalitativ metod undersöks dessa frågor. Datamaterialet besår av åtta 

semistrukturerade intervjuer. Utifrån den såkallade Harvardmodellen studeras 

komponenterna delaktighet, motivation, engagemang, kompetensutveckling och goda 

relationer. Vidare studeras även komponenten socialt stöd då detta spelar en avgörande 

roll enligt Krav-kontroll-stödmodellen. 

Resultatet visar att det finns en del brister på arbetsplatsen gällande delaktighet, 

tydlighet, dokumentation och delvis socialt stöd. Företaget har dock lyckats skapa 

trivsel, engagemang och motivation trots avsaknaden av en specifik HR-funktion. 

Studien visar att goda relationer och det sociala stöd som erbjuds verkar ha fungerat 

som en buffert som kompenserar bristerna i delaktighet. 

Nyckelord:  

Motivation, engagemang, kompetensutveckling, delaktighet, inflytande, sociala 

relationer, socialt stöd, gemenskap, öppenhet, Human Resources, HRM.  
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Inledning 

Idag är det viktigt att som arbetsgivare arbeta aktivt för att attrahera och behålla rätt typ av 

arbetskraft. Dagens arbetstagare ställer högre krav på sina arbetsgivare och arbetsplatser än 

tidigare p.g.a. ökad medvetenhet och globalisering. Organisationer har blivit mer komplexa 

och detta ställer även högre krav på arbetsstyrkan och individers kunskaper och färdigheter 

blir allt viktigare. Det handlar inte bara om att attrahera rätt typ av arbetskraft utan företag 

måste även behålla och stimulera den för att få tillgång till individens kompetens, talanger och 

energi. Lika väl som globaliseringen och tekniken ställer högre krav på individen ställer också 

individen högre krav på organisationer. De företag som anammar ett HR-perspektiv bör 

investera i sin personal för att kunna möta deras behov. Ett grundantagande inom Human 

Resource och dess perspektiv är att arbetsstyrkan ses som en investering och inte en kostnad. 

Förhållandet mellan organisation och individ är ömsesidigt och bygger på att de behöver 

varandra. Organisationen behöver individen som förser den med idéer, energi, kunskaper och 

färdigheter och individen behöver organisationen som förser denne med lön, karriär och 

utvecklingsmöjligheter.
1
 Ledning av de mänskliga resurserna, påverkar den anställdas 

prestationsförmåga då deras kompetens och motivation påverkas till det bättre
2
. 

HR står för Human Resources, vilket kan översättas till mänskliga resurser. HRM är ett 

vanligt förkommande begrepp och står för Human Resource Management, vilket innebär 

planering, ledning, organisering och kontroll av de mänskliga resurserna.
3
 Utgår man från ett 

HR-perspektiv innebär detta att man ser människan som en resurs för företaget och av denna 

anledning bör företagsledningen investera i sin personal. Genom att investera i de mänskliga 

resurserna når företaget sina mål
4
. Kort kan man säga att en HR-enhet arbetar med alla de 

frågor som rör personalen, det mänskliga kapitalet. HR-enheter arbetar med 

personalplanering, rekrytering och urval, identifierar och vårdar talanger, hälsa och säkerhet, 

de anställdas välfärd etc. Vidare arbetar de med HR-strategier och policys som behandlar 

organisationens design, utveckling och arbets- och rollutveckling. Andra strategier och 

                                                           
1 Bolman, L.G & Deal, T.E. (2005). Nya perspektiv på organisation och ledarskap. Lund: Studentlitteratur. 149–

203.  

2 Huselid, M.A. (1995). The impact of human resource management practices on turnover, productivity and 

corporate financial performance. The academy of management journal. Vol. 38, No. 3. 635–672. 

3 Schødt, A.C. (2012) Värdeskapande HR-ledning, så utvecklar du mänskliga resurser utifrån verksamhetens 

behov. Stockholm: Liber. 11. 

4 McDonald, J. (2010). Human Resource Management. London: University of London press. 9.  
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policys behandlar individuellt lärande, organisatoriskt lärande, samt chef- och 

ledarskapsutveckling mm. Belöningssystem med nivå och lönestrukturer, arbets- och 

marknadsvärdering, tillfälliga ersättningar och anställdas förmåner är annat som går under 

HR-enhetens ansvar. Relationer till och mellan de anställda är också en del av HR-enhetens 

arbete. Det är ofta även HR som ser till att de lagar som finns på arbetsmarknaden följs, där 

ibland arbetsmiljölagen, medbestämmandelagen och lagen om anställningsskydd.
5
 Viktigt att 

poängtera är att det finns en mängd olika sätt att bedriva HRM-arbete. Det finns lika många 

strategier som det finns företag. Det går ofta inte att anamma ett färdigutvecklat koncept utan 

arbetet bör anpassas till företaget och dess förutsättningar. På de flesta företag bedrivs HRM-

arbetet vanligtvis med en blandning av både mjuk och hård HRM.
6
 Jag kommer att utgå från 

en modell vid namn Harvardmodellen, vilken bedriver en mjuk form av HRM. Vid denna 

mjukare form arbetar man för att förbättra kommunikation, engagera och involvera anställda, 

samt bygga motivation och åtagande hos de anställda
7
. Inom en hårdare form av HRM, 

exempelvis den typ som Michiganskolan representerar, lägger företaget dess ekonomi i 

fokus
8
.  

Specifika HR-enheter brukar inrättas då antalet anställda växer till strax över 100 stycken. 

Hela 36 % av alla anställda i Sverige arbetar på företag med färre än 100 anställda. Detta 

innebär att det är en mängd människor som arbetar i organisationer utan HR-enhet.
9
 När 

företag är små kan man välja att outsourca dessa uppgifter, anställa en person med tillräcklig 

kunskap, dela upp uppgifterna mellan arbetstagare eller så sköter företagets ägare dessa 

uppgifter och frågor.  

Då det är många företag som inte har någon HR-funktion är det intressant att se hur detta 

påverkar de anställda och deras arbetsutförande. I denna fallstudie undersöker jag hur de 

anställda upplever sin arbetssituation på ett mindre företag med 10 anställda, utan HR-

funktion. Frågan är hur de anställda upplever och värderar de områden som vanligtvis sköts 

av en HR-avdelning. Kan det vara så att företaget lyckas skapa delaktighet, inflytande, 

motivation, engagemang, kompetensutveckling, goda relationer och socialt stöd utan en HR-

avdelning just för att det är ett så pass litet företag, eller är det något som personalen saknar? 

                                                           
5 Granberg, O. (2011). PAOU, personaladministration, HRM och organisationsutveckling. Stockholm: Natur och 

Kultur. 21 ff, 66ff. 

6 Schødt. (2012). 11–15. 

7 Huczynski, A. & Buchanan, D. (2013). Organizational Behaviour, Eight edition. Edinburgh: Pearson. 32. 

8 Schødt. (2012). 11–12. 

9 Granberg. (2011). 66. 
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Ahrne skriver att när det talas om organisationer avser man oftast stora organisationer vilka är 

fullt organiserade. De relationer som krävs är utformade genom beslut. I mindre företag, 

menar Ahrne, sker kontrollen och besluten på ett sätt som påminner mer om en familjs 

uppbyggnad 
10

. Min förhoppning är att denna studie kan bidra till forskningen på så sätt att 

den undersöker hur det kan se ut på små företag. Forskning, som presenteras i avsnittet för 

tidigare forskning, visar att de nämna komponenterna påverkar produktivitet och individers 

välmående. Borde det då inte vara så att man behöver jobba med dessa frågor även på mindre 

företag, eller löser det sig på andra sätt när man är så pass få, som i en familj? 

Syfte och frågeställningar  

Syftet med fallstudien är således att undersöka hur de anställda på ett mindre företag ser på ett 

värdeskapande HR-arbete. Hur de upplever och värderar de komponenter som ingår i ett 

sådant arbete, engagemang, motivation, delaktighet, kompetensutveckling etc. Lyckas 

ledingen skapa dessa komponenter och hur påverkas de anställda? För att bringa klarhet i 

detta har dessa två frågeställningar formulerats:  

 Lyckas ledningen skapa en upplevelse av engagemang, motivation, delaktighet, goda 

relationer och socialt stöd hos de anställda, trots avsaknaden av en specifik HR-

funktion? 

 Hur upplever de anställda att de påverkas av dessa komponenter, är det viktigt för 

deras arbetsutförande och välmående? 

Avgränsning 

HR och HRM är två komplexa begrepp som behandlar stora områden i en organisation. Jag 

kommer att fokusera på delar av det värdeskapande HR-arbetet på ett företag. Jag kommer att 

fokusera på de HR-processer som behandlar personal, prestation, information och arbete. Jag 

kommer inte i denna studie undersöka hur företaget går till väga när de bygger upp HR-

resurser såsom strategier och policys. Vidare kommer jag inte heller undersöka områden som 

handlar om hur företaget fokuserar på externa affärsrealiteter såsom teknik, globalisering, 

ekonomi och demografi, vilket ofta ingår i värdeskapande HR-arbete
11

. Inte heller kommer 

                                                           
10 Ahrne, G. (2014). Samhället mellan oss, Om vänskap, kärlek, relationer och organisationer. Malmö: Liber. 

207. 

11 Ulrich, D. & Brockbank, W.(2007), Värdeskapande HR. Malmö: Studentlitteratur. 19 ff. 
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jag att gå in på personalpolitik som styrs av lagar och avtal eller andra HR-uppgifter som är 

relaterat till personaladministration såsom anställningskontrakt och försäkringar etc. 

Sociologisk relevans 

Med ett HR-perspektiv ser man människan som en mycket viktig resurs för företaget och dess 

framgång. Det centrala är relationen mellan organisation och individ och att skapa en bra 

sådan. Enligt Harvardmodellen påverkas arbetsutförandet av relationen mellan individerna i 

organisationen och därför är ett av de yttersta målen att skapa goda relationer, forma och 

vårda dem. I arbetsgrupper och team lägger goda relationer grunden för ett välfungerade 

samarbete, vilket ger bättre resultat. Individerna i organisationen påverkas positivt och/eller 

negativt av sina yrkesrelationer och deras beteenden påverkas.
12

 Goda relationer ger 

effektivitet
13

, medan dåliga ger ineffektivitet, samt kan bidra till ohälsa
14

. Det är därför av 

intresse att se hur relationer skapas, formas och vårdas då detta påverkar individens, gruppens 

och organisationens resultat
15

. Goda relationer utgör även, enligt Harvardmodellen, en grund 

för individens välbefinnande, organisatorisk effektivitet och samhälleligt välbefinnande
16

. Jag 

kommer att utgå ifrån denna modell med ett relationsbaserat perspektiv då denna innehar ett 

humanistiskt synsätt med individen i fokus
17

. Jag kommer titta närmare på hur de anställda 

värderar inflytande, motivation, engagemang etc. och hur detta påverkar de sociala 

relationerna, vilka enligt Harvardmodellen påverkar effektiviteten. I linje med 

Harvardmodellen kommer de sociala relationerna ligga i fokus i denna studie, då dessa enligt 

modellen påverkar individuellt välbefinnande och organisatorisk effektivitet
18

. Vidare 

fokuserar Harvardmodellen på kommunikation anställda emellan, motivation, engagemang, 

och kompetens, med individen i fokus. Harvardmodellen bedriver, som ovan nämnt, en 

mjukare form av HRM – arbete
19

 och ligger därför i linje med mitt relationsbaserade 

perspektiv.  

                                                           
12 Granberg. (2011). 45 ff. 

13 Bolman & Deal. (2005). 225. 

14 Angelöw, G. (2002). Friskare arbetsplatser, Att utveckla en attraktiv, hälsosam och välfungerande 

arbetsplats. Sid: 109, 151. 

15 Schødt. (2011). 18. 

16 Granberg. (2011). 48. 

17 Schødt. (2012). 11–12. 

18 Granberg. (2011). 48. 

19 Schødt. (2012). 11–12. 
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Bakgrund 

Begreppet Human Relations grundades på 1930-talet av en man vid namn Elton Mayo. Man 

bör inte se denna som någon renodlad organisationsteori utan det bygger snarare vidare på 

Scientific management med det löpande bandet, specialisering och arbetsdelning. Syftet är det 

samma, nämligen att öka produktiviteten och organisatorisk effektivitet. Fredrick Taylor, 

grundare till Scientific Management var övertygad om att det var lönen som motiverade 

arbetare. Nyckeln till ökad produktivitet ansågs därför vara ackordslöner. Elton Mayo delade 

inte denna uppfattning efter genomförandet av de såkallade Hawthorn-experimenten. Mayo 

kunde då visa att de sociala faktorerna påverkade produktiviteten markant. Experimenten 

utfördes i en fabrik där man arbetade efter Scientific management med tydlig arbetsdelning 

och specialisering. Arbetarna hade klagat över dålig belysning och för att se om en bättre 

belysning skulle påverka produktiviteten testade man med bättre belysning i ett utav 

arbetsrummen. Produktiviteten ökade markant. Sedan sänkte man belysningen igen, så pass 

mycket att den var sämre än vad den var från början. Följden blev en ännu högre 

produktivitet. Experimenten fortsatte och forskarna förbättrade villkor, bl.a. arbetstiden, för 

att sedan försämra den igen men hela tiden steg produktiviteten. Detta gjorde givetvis 

forskarna fundersamma, hur kunde produktiviteten öka med försämrade arbetsvillkor och 

sämre arbetsmiljö? Dock var det inte så konstigt som det verkade, för första gången var det 

någon som visade intresse för arbetarna och detta motiverade dem. Mayo och hans kollegor 

kom fram till att arbetarens arbetstakt påverkades av arbetsgruppen snarare än av dennes 

kvalifikationer och arbetarens arbetsglädje och trivsel påverkades av den uppskattning hen 

känner. De sociala faktorerna påverkade produktiviteten markant och var avgörande för 

effektiviteten då arbetarna reagerade och agerade kollektivt istället för individuellt. Idag vet vi 

att psykosociala faktorer påverkar produktiviteten men på den här tiden var det ögonöppnare 

för forskare.
20

 Den här starten på forskningsfältet har medfört att mycket av den tidigare 

forskningen har fokuserat på hur HRM-arbete har påverkat produktiviteten
21

.  

 

                                                           
20 Granberg. (2011). 674 ff. 

21 T.ex. Cutcher-Gershenfeld, J. (1991). The impact on economic preformance of transformation in industrial 

relations. Industrial and labor relations review. Vol. 44. 241–260; Katz, H.C. Kochan, T.A. & Weber, M.R. 

(1985) Assesing the effects of industrial relations systems and efforts to improve the quality of working life on 

organizational effectivness. Academy of management journal. Vol. 28. 509–526; Bartel, A. (1994) Productivity 

gains from the implementation of employee traning programs. Industrial Relations, vol. 33. 411–425. 
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Senare ersattes begreppet Human Relations av Human Resources men har fortfarande samma 

fokus på de sociala relationerna. Dock har världen förändrats en del sen det första begreppet 

myntades och därför har även innebörden ändrats en del. Idag finns det inte bara ett intresse i 

en ökad produktivitet utan individens välbefinnande är också av intresse för organisationer 

och företag. För att attrahera och bibehålla sin personal är det viktigt att vårda dem. Om ett 

företag lyckas uppnå individuellt välbefinnande hos sina anställda kommer de förse företaget 

med sin kompetens, energi, kunskaper, färdigheter och idéer, vilket gör att företaget överlever 

i en värld där konkurrensen ständigt är påtaglig. Att förlora kompetent personal till 

konkurrerande företag skulle kunna innebära problematik. Marknaden har förändrats och 

företag attraherar och behåller personal genom att erbjuda sådant som påverkar 

välbefinnandet, genom goda sociala relationer.
22

 

Teori och tidigare forskning 

Det finns som sagt många olika sätt att arbeta med HR. Begreppet HRM står för Human 

Resource Management, som kan översättas till ledning av de mänskliga resurserna. Det är ett 

relativt nytt begrepp som grundades på 80-talet i och med att Harvardskolan, Michiganskolan, 

Warwickskolan och Schulerskolan uppkom. Många forskare menar att det finns ingen 

specifik HR-teori, men däremot finns bl.a. dessa modeller för HR, däribland Harvardmodellen 

som utvecklades vid Harvard Business School på 80-talet.
23

 Se figur 1.0 på kommande sida. 

  

                                                           
22 Bolman & Deal. (2005). 149 ff. 

23 Granberg. (2011). 45 ff. 
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Harvardskolan 

Nedan visas den modell för HRM som Harvard Business School tog fram, den så kallade 

Harvardskolan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Figur1.0: Managing human asset. Beer m.fl.
24

 

 

Om man utgår ifrån Harvardmodellen är de anställda företagets viktigaste resurs och därför 

ska man på ett företag arbeta för att skapa goda relationer och ett förtroende mellan sina 

medarbetare och ledning. Om ett företag lyckas skapa goda relationer med ett stort förtroende 

mellan medarbetare och ledning följs detta av en känsla av delaktighet och engagemang hos 

de anställda, vilket ökar individens välbefinnande och organisationens effektivitet.
25

  

                                                           
24 Beer, M., Spector, B., Lawrence, P., Quinn Mills, D. & Walton, R. (1984). Managing human assets. New York: 

Free Press. 16. 

25 Granberg. (2011). 49–50. 
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Modellen utgår från ett företagsledande perspektiv och menar att man bör anpassa val av 

strategi till företaget. Vidare innehar modellen ett humanistiskt synsätt som säger att den 

anställde ska ledas istället för att kontrolleras. Harvardskolan bedriver, som ovan nämnt, en 

mjuk form av HRM där fokus ligger på människans utveckling, tillväxt för företag genom 

utveckling av kultur och värderingar, kommunikation och motivation.
26

  

I en föränderlig värld där konkurrensen ständigt är påtaglig är de anställda och deras 

kompetens nyckel till ett framgångsrikt företag om man utgår från ett HR-perspektiv. 

Företagsledningens viktigaste mål är därför att skapa och underhålla goda relationer
27

. Dessa 

skapas enligt Harvarsmodellen genom HRM-policys som behandlar medbestämmande, 

personalrörlighet, belöningssystem, arbetsorganisation och valmöjligheter. Resultaten av 

policys som rör dessa områden ska enligt Harvardmodellen skapa engagemang, 

kostnadseffektivitet, kompetens och samverkan vilka ger ett ökat välbefinnande för individen, 

organisatorisk effektivitet och även samhälleligt välbefinnande. Intressenterna av resultaten 

är, som framgår i figuren, aktieägare, företagsledning, grupper av anställda, regering, 

samhället och fackföreningar.
28

  

Modellen visar varför det kan vara av intresse att arbeta med dessa delar, i vilka situationer, 

vilka de gynnar, vad det resulterar i, samt de långsiktiga konsekvenserna. Enligt modellen bör 

ledningen fokusera på fyra olika policyområden, inflytande för medarbetaren, vilket 

motsvarar valmöjligheter och medbestämmande i rutan för HRM-policy, 

arbetsorganisationen, d.v.s. information, aktiviteter, teknologi och ordning av personal, samt 

definiera och designa arbetet. Belöningssystem, samt karriärvägar, vilket motsvarar 

personalrörlighet bör ledningen också fokusera på. Om ledningen får framgång inom dessa 

områden kommer detta ge delaktighet, kompetens, överrensstämmelse, d.v.s. att båda parter är 

överens om vad ett arbete innebär, samt kostnadseffektivitet. 
29

 

I denna undersökning använder jag vissa delar i denna modell eftersom syftet med studien är 

att undersöka hur de anställda värderar frågor, komponenter och faktorer som vanligtvis sköts 

av en HR-avdelning. Främst fokuserar jag på fälten för HRM-policys och HR-resultat. Mitt 

intresse ligger i att se hur de anställda anser sig bli påverkade av dessa komponenter och om 

de anser att deras engagemang, kompetens och delaktighet påverkas. Jag har brutit ner 

                                                           
26 Schødt. (2012). 11–12. 

27 Bolman & Deal. (2005). 151–172, 225. 

28 Beer, Spector, Lawrence, Quinn Mills, & Walton. (1984). 15–17. 

29 Beer, Spector, Lawrence, Quinn Mills. & Walton. (1984). 10 ff. 
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komponenterna i fältet för HRM-policys till sex områden så att de ska bli lättare att studera. 

För att ta reda på valmöjligheter och medbestämmande kommer frågor om inflytande och 

delaktighet att ställas. Vidare undersöker jag individens arbetssituation, engagemang, 

motivation, kompetensutveckling, relationer på arbetsplatsen, samt det sociala stödet. Alla 

dessa påverkar individens välmående och detta i sin tur påverkar organisationens effektivitet. 

Jag undersöker inte hur HR-policys ger resultat som har med kostnadseffektivitet att göra då 

jag i denna studie främst fokuserar på hur HR-policys påverkar individen och relationer och 

inte företagets vinster.  

Jag har valt att lägga till komponenten socialt stöd då forskarna vid Hawthorn-experimenten 

fann att individer agerar kollektivt och inte enskilt. Experimenten visar att de sociala 

relationerna är mycket viktiga och i dessa ingår också socialt stöd. Vidare har jag valt att 

lägga till socialt stöd eftersom detta spelar en avgörande roll i Karaseks utvecklade krav-

kontroll-stödmodell
30

. Denna visar att stöd kan kompensera för brister i egen kontroll vid 

höga krav
31

. Detta kommer jag att förklara närmare under rubriken socialt stöd.  

Jag kommer nu att presentera de sex områden som jag har valt att titta närmare på för att 

undersöka fälten för HRM-policys och HR-resultat. 

Arbetssituation 

Individens arbetssituation har hög påverkan på dennes välbefinnande. Faktorer såsom 

arbetsbelastning påverkar individens välbefinnande och både för hög och för låg 

arbetsbelastning kan ha en negativ inverkan på välbefinnandet
32

. För att uppnå organisatorisk 

effektivitet behöver organisationen välmående anställda.
33

 

Engagemang/motivation  

Det finns en rad modeller och teorier för vad som motiverar människor till att arbeta. Dessa 

kommer jag inte att behandla i detta avsnitt då det saknar relevans för syftet. I linje med 

Harvardmodellen är jag snarare intresserad av hur organisationen men främst individen och 

relationerna påverkas av motivation. Enligt modellen ska engagemang och motivation ge 

                                                           
30 Karasek, A.R. (1979). Job Demands, Job Decision Latitude, and Mental Strain: Implications for Job Redesign, 

Administrative Science Quarterly, Vol. 24, No. 2. 287–288. 

 31 Eriksson, B. & Larsson, P. (2009) Våra arbetsmiljöer. I Berglund, T. & Schedin, S. (red.) Arbetslivet. Andra 

upplagan. Lund: Studentlitteratur. 135–165. 

32 Angelöw. (2002). 47–50, 114.  

33 Granberg. (2011). 48.  
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individuellt välbefinnande och organisatorisk effektivitet
34

. Dessutom betonar många forskare 

att samhörighet till ett organisatoriskt team underlättar för att motivation ska infinna sig
35

. 

Engagemang ger motivation
36

 och enligt Harvardmodellen ger engagemang, tillsammans med 

andra komponenter, individuellt välbefinnande, organisatorisk effektivitet och samhälleligt 

välbefinnande. En studie om engagemang som gjorts på det brittiska företaget Marks and 

Spencer visade att de butiker som hade en hög nivå av engagemang hos de anställda 

presterade bättre än de butiker som hade en låg nivå av engagemang hos de anställda. Högt 

engagemang gav butikerna både lägre personalfrånvaro, högre försäljning och blev tilldelade 

högre poäng av så kallade ”mystery shoppers”, dvs. personer som handlar i butiken med syfte 

att kontrollera kundbemötande och annat.
37

 

Kompetensutveckling  

Med ett HR-perspektiv ser man medarbetarna som en resurs och därför är det viktigt att 

investera i personalen genom att uppmuntra lärande. Medarbetarna vill då använda sin fulla 

kompetens och potential
38

. Med utbildning och annan utveckling i lärande blir även 

personalen ständigt uppdaterad så att företaget kan hänga med i utvecklingen på marknaden. 

Med outbildad personal riskerar företaget lägre produktivitet och kostsamma misstag. 
39

 

Genom att investera i personalutbildningar blir företaget även konkurrenskraftigt då de 

ständigt utvecklas kunskapsmässigt. Genom kompetensutveckling blir personalen även 

stimulerad, vilket leder till en friskare arbetsplats
40

. Då företag erbjuder sina anställda 

kompetensutveckling fungerar detta som en motivationsfaktor och man signalerar ett värde till 

de anställda.
41

  

Delaktighet och inflytande  

Självständighet, påverkbarhet och delaktighet skapar engagemang hos medarbetarna, vilket 

ger en ökad effektivitet. Delaktighet är en viktig komponent för att kunna skapa 

                                                           
34 Granberg. (2011). 48. 

35 Korzynski, P. (2013). Employee motivation in new environment. International Journal of academic Research. 

Vol. 5. 184–188. 

36 Karlöf, B. & Helin Lövingsson, F. (2007). Management från a till ö, Förklaringar till 150 begrepp och modeller. 

Stockholm: SIS FÖRLAG. 75. 

37 Arkin, A. (2011). Is engagemnet working? People management. 25. 

38 Angelöw. (2002). 79 ff. 

39 Bolman & Deal. (2005). 183. 

40 Angelöw. (2002). 79. 

41 Schødt. (2012). 256. 
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högpresterande team.
42

 Delaktighet främjar även personalens hälsa
43

. Thylefors skriver att 

inflytande skapar en effektivare organisation då engagemanget och motivation ökar med mer 

inflytande. Detta resulterar i en lägre stressnivå och en minskad ohälsa.
44

Det finns en hel del 

studier som visar att delaktighet och inflytande i arbetslivet och i sin arbetssituation påverkar 

individen och dennes arbete. En studie visar t.ex. att ett ökat självbestämmande ger en högre 

arbetsglädje och ett högre engagemang, medan en annan visar att ökad en delaktighet 

samvarierar med ett högre engagemang, lägre sjukfrånvaro och ökad effektivitet i arbetet. 

Dessutom visar forskning att delaktighet har en positiv effekt på arbetsklimatet då det blir mer 

öppet och tolerant.
45

 

Relationer 

Att skapa och bibehålla goda relationer är en viktig förutsättning för individers välbefinnande 

och hälsa. Det är också en viktig förutsättning för välfungerande samarbeten vilka bidrar till 

gynnsamma resultat. De sociala relationerna påverkar människor i stor utsträckning, både i 

privatlivet och arbetslivet. Om de sociala relationerna inte fungerar på arbetet finns en stor 

risk för att den anställde påverkas negativt av detta, vilket ofta går ut över arbetet med en 

sämre produktivitet och effektivitet. Goda relationer är en förutsättning för välfungerande 

samarbeten, samt den anställdes hälsa då denna påverkas positivt av goda relationer. 
46

 

Relationer utgör en viktig grund inom organisationer, dels för att de anställda ska uppleva 

tillfredställelse, och dels för de organisatoriska resultaten och dess effektivitet. 
47

 

Anställda som känner en känsla av vänskap med sina kollegor uppger en högre trivsel på 

arbetsplatsen än de som uppger att de inte finner en känsla av vänskap med sina kollegor
48

. 

Ytterligare forskning visar att de anställda som upplever att de har goda relationer på 

arbetsplatsen rapporterar färre psykiska och fysiska problem
49

. En annan studie som 

undersöker varför människor har benägenheten att finna vänner på sin arbetsplats visar att det 

                                                           
42 Bolman & Deal. (2005). 184–188. 

43 Angelöw. (2002). 55.  

44 Thylefors, I. (2004) Inflytande, delaktighet och egenkontroll, en studie bland statligt anställda. Stockholm: 

Trydells tryckeri. 4.  

45 Thylefors. (2004). 5. 

46 Angelöw. (2002). 109, 151–152.  

47 Bolman & Deal. (2005). 206–206. 

48 Blau, G. (1981). An Empirical Investigation of Job Stress, Social Support, Service Length, and Job Strain. 

Organizational behavior and human performance. Vol. 27. 279–302. 

49 LaRocco, J.M, House, J.S & French, J.R.P. (1980). Social support, occupational stress and health. Journal of 

Health and Social Behavior. Vol. 21. 202–218.  
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har med de mänskliga behoven att göra. Denna vänskap inger en säkerhet i arbetet då man 

känner förtroende och tillit i de relationer som finns, vilket i sin tur påverkar åtagandet till 

organisationen positivt och leder till att prestationsförmågan och omsättningen förbättras.
50

 

Socialt stöd 

Socialt stöd är viktigt för individens välbefinnande. Med ett bra socialt stöd blir det lättare för 

individen att nå personliga och gemensamma mål i arbetet. Dessutom säger erfarenheter att 

socialt stöd ökar handlingskraft och initiativförmåga, anställda får en bättre förmåga att 

hantera stress och förändringar, och får lättare att samarbeta med andra. Detta gäller inte bara 

i arbetslivet utan också i privatlivet. Vidare kan det även reducera stress vid olika 

situationer.
51

  

Det sociala stödet kan delas upp inom fyra områden vilka är emotionellt stöd, värderade stöd, 

instrumentellt stöd, samt informellt stöd. Det emotionella stödet handlar om kärlek, omsorg, 

uppmuntran och att ha/få förtroende, medan det värderande stödet handlar om feedback. Det 

instrumentella stödet handlar om samarbete och få tillgång till direkt hjälp vid problem och 

situationer.
52

Informellt stöd innebär att information tillhandahålls vid ett problem eller en 

situation så att personen på egen hand kan ordna det, med hjälp av den informationen denna 

får tillgång till 
53

.    

Krav-kontroll-modellen utvecklades av Karasek. Modellen beskriver fyra olika typer av 

arbeten, passiva, aktiva, lågstress- och högstressarbeten. Vilka arbeten som går under vilka 

rubriker beror på om arbetet innehar låga eller höga krav respektive om arbetet innehar låg 

eller hög egenkontroll.
54

 Denna egenkontroll definieras som kontroll i och över arbetet. 

Kontroll i arbetet handlar om de små besluten och möjlighet att styra i det egna arbetet, medan 

kontroll över arbetet handlar om de större besluten gällande organisation och dylikt.  

Forskaren J. Johnsson lade till dimensionen socialt stöd vilket även Karasek gjorde senare. 

Denna utvecklade version beskriver att det sociala stödet kan fungera som kompensation för 

bristande egenkontroll. Då arbetskraven är höga och egenkontrollen låg innebär detta att 

                                                           
50 Dotan, H. (2009). Workplace friendships: Origins and consequences for managerial 

effectiveness.  Academy of Management Annual Meeting Proceedings. 1–6. 

51 Angelöw. (2002). 109, 152–153. 

52 Eriksson & Larsson. (2009). 146. 

53 Angelöw. (2002). 152–153. 

54 Karasek, A.R. (1979). Job Demands, Job Decision Latitude, and Mental Strain: Implications for Job Redesign, 

Administrative Science Quarterly, Vol. 24. 287–288 
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arbetstagaren hamnar i fältet för högstressarbete, vilket har en negativ inverkan på individens 

hälsa. Dock kan det sociala stödet fungera som en buffert i dessa situationer och kompensera 

för obalansen mellan krav och egenkontroll. Denna kompensation gör att arbetet blir lättare 

att hantera och påverkar inte hälsan negativt i samma utsträckning som en avsaknad av det 

sociala stödet skulle göra.
55

  

Forskning visar att det finns ett samband mellan socialt stöd i arbetet och självskattad hälsa 

hos de anställda. I en studie mättes det sociala stödet efter en skala och de som hade maximalt 

socialt stöd hade en märkbart högre självskattad hälsa. Studien visade även att individer 

värderar emotionellt och instrumentellt stöd högre i arbetet än i privatlivet.
56

  

Teoretisk tillämpning 

För att bringa klarhet i frågeställningarna kommer jag att utgå från Harvardmodellen och dess 

HRM-policys, samt HR-resultat. Jag kommer att undersöka de anställdas arbetssituation, 

motivation, engagemang, kompetensutveckling, inflytande, delaktighet, relationer, samt 

socialt stöd och hur de anställda upplever att de påverkas av dessa.  Detta för att få en djupare 

förståelse för medbestämmande, valmöjligheter, personalrörlighet och arbetsorganisation, 

samt dess HR-resultat, samverkan, kompetens, engagemang och kostnadseffektivitet. 

Metod  

Datainsamlingen har gjorts genom kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer
57

. Totalt 

gjordes åtta intervjuer. Jag utgick ifrån en intervjuguide med sammanlagt 41 frågor exklusive 

följdfrågor. Frågorna var fördelade på sex områden, arbetssituation, motivation/engagemang, 

kompetensutveckling, delaktighet/inflytande, relationer och socialt stöd. Utöver dessa ställde 

jag inledande bakgrundsfrågor. En specifik intervjuguide, som täckte samma områden som 

den andra guiden, utformades för Vd:n på företaget. Detta för att få även ledarens perspektiv 

på dessa frågor. Dennes svar kommer inte att analyseras lika djupt som de andra utan gjordes 

främst för att jag skulle få en bättre insyn i verksamheten. Vidare har jag arbetat deduktivt 

                                                           
55 Eriksson & Larsson. (2009). 135–165. 

56 Falkenberga, A., Nyfjall, M., Hellgren, C. & Vingård, E. (2012) Social support at work and leisure time and its 

association with self-rated health and sickness absence. Work. Vol. 43 Issue 4, p469–474. 

57 Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. Stockholm: Liber. 413–415. 
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genom hela studien. Teoriavsnittet författades innan intervjuerna och inga teorier har 

kompletteras efter intervjuerna för att förklara resultatet.
58

 

Urval 

Urvalet gjordes med en direkt koppling till de forskningsfrågor som jag har för avseende att 

undersöka. Ett målstyrt urval blev därför aktuellt
59

, där jag valde ett mindre företag med 10 

anställda. Jag fick tillgång till företaget genom personliga kontakter. Efter att jag hade fått 

tillgång till organisationen fick jag en lista över de anställda och vad de arbetade med. Då 

företaget är litet så valde jag att intervjua dem som ville delta. Som nämndes ovan 

genomfördes åtta intervjuer inklusive Vd:n. De flesta hade möjlighet, samt var villiga att delta 

i undersökningen. Då jag fick tillgång till alla anställda kan jag utesluta att urvalet skulle ha 

manipulerats för att få en mer positiv bild av företaget. 
60

 

Utformning av intervjuguide 

Intervjuguiden är utformad med öppna frågor där intervjupersonerna kan svara med sina egna 

ord. Jag valde semistrukturerade frågor eftersom mitt syfte har ett tydligt fokus på 

värdeskapande HRM-arbete. Med detta fokus gjorde jag bedömningen att semistrukturerade 

intervjuer var den mest lämpliga metoden då jag hade specifika teman som skulle beröras men 

fortfarande lämna utrymme för intervjupersonernas egna svar och reflektioner. Jag ville 

undvika att styra intervjupersonernas svar i någon riktning, samt ha en flexibilitet i 

intervjuerna så att vi kunde hoppa från tema till tema om intervjupersonen själv talade om 

sådant som skulle komma senare in i intervjun.
61

 

Jag har utformat intervjuguiden på ett speciellt sätt för att få så sanningsenliga svar som 

möjligt på de frågor jag värderar mest. Studier visar att människor kan vara mindre benägna 

att ge ett ärligt svar om det förkommer en inkonsekvens mellan frågorna
62

. I min studie är det 

lämpligast att ställa frågor om attityder och värderingar före beteenden då syftet är att 

undersöka hur de anställda värderar de frågor som vanligtvis sköts av en HR-avdelning. Hur 

de agerar på företaget är också av intresse men utgör inte huvudsyftet. Bryman skriver att om 

frågor om kunskaper och beteenden ställs före frågor om värderingar och attityder tenderar 

                                                           
58 Bryman. (2011). 26–29. 

59 Bryman. (2011). 434. 

60 Eriksson-Zetterquist, U. & Ahrne, G. (2011). Intervjuer. I Ahrne, G. & Svensson, P. (red.) Handbok i 

kvalitativa metoder. Stockholm: Liber. 42. 

61 Bryman. (2011). 415–416. 

62 Bryman. (2011). 416. 
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svaren att påverkas mer. 
63

Ordningsföljden i guiden var därför mycket viktig och jag valde att 

ställa frågor som handlar om attityder och värderingar innan jag följde upp med frågor som 

handlade om beteenden på företaget. Ett exempel är en fråga inom området för 

kompetensutveckling: 

- Är det viktigt för dig att känna att du utvecklas i ditt arbete? Varför/varför inte? 

Känner du att du utvecklas…? 

Om jag istället hade inlett frågan med att fråga om intervjupersonen känner att denna 

utvecklas och får ett nej som svar kan det bli svårare för intervjupersonen att vara ärlig på 

kommande fråga, om det är viktigt för intervjupersonen att känna att hen utvecklas. Jag 

riskerar då att förlora viktig information i förhållande till mitt syfte.   

Ett annat exempel kommer från relationstemat där jag valde att dela upp en fråga till två för 

att öka sannolikheten för sanningsenliga svar.  

- Är det viktigt för dig med god relation till dina kollegor och chef? Varför/varför inte?  

-  Känner du att ni har goda relationer på företaget? Hur gör ni för att skapa och vårda 

goda relationer? Om inte vad saknar du?  

Jag valde att inte endast ställa frågan om hur de värderar dessa relationer först utan också 

ställa några andra frågor emellan. Detta för att frågor om relationer kan vara känsliga och 

eftersom jag ville generera ärliga svar bedömde jag det lämpligt att ställa ett par frågor 

emellan för att avdramatisera frågorna. Kommer de direkt efter varandra kan det bli svårt att 

få ett ärligt svar. Vidare valde jag att ställa dessa frågor senare in i intervjun då min 

uppfattning och förhoppning är att jag vid den här tiden in i intervjun har hunnit bygga upp ett 

förtroende mellan mig och intervjupersonen. Med detta förtroende uppfattas frågan troligtvis 

inte som lika känslig som den hade kunnat göra om den ställdes i inledningen.  

Vidare utformades frågorna med ett begripligt språk i syfte att undvika missförstånd och 

otydlighet med begrepp. Jag undvek även att formulera ledande frågor då jag inte ville styra 

intervjupersonernas svar.
64

 

I samband med att intervjuguiden utformades skapade jag en bilaga till denna som senare fick 

ligga till grund för kodningsschemat. Bilagan behandlade de teman som vidrörs i intervjuerna, 

                                                           
63 Bryman. (2011). 216–217. 
64 Bryman. (2011). 258–259, 419.  
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d.v.s. arbetssituation, motivation/engagemang, delaktighet/inflytande, kompentensutveckling, 

sociala relationer och socialt stöd. Denna bilaga fungerade som ett hjälpmedel vid analysen.  

Inför intervjuerna  

Innan jag genomförde intervjuerna på företaget valde jag att göra två pilotintervjuer med två 

utomstående personer. Detta för att se hur frågorna uppfattades, om de var svåra att förstå, 

samt om ordningsföljden kändes naturlig. Det visade sig att det krävdes vissa 

omformuleringar och omstruktureringar för att förtydliga och undvika missförstånd. När dessa 

korrigeringar hade gjorts kände jag mig mer förtrogen med min intervjuguide, vilket gav en 

trygghet i min roll som intervjuare. Innan jag genomförde intervjuerna besökte jag företaget 

och presenterades för personalen. Jag berättade kort om mitt arbete och vad det innebar, samt 

om intervjuerna. Detta för att jag ville bekanta mig med den miljön där intervjupersonerna 

arbetar, samt för att de skulle veta vem jag var innan det var dags för intervjuerna.
65

 

Insamling av datamaterial – Intervjusituation 

Intervjuerna bokades in efter varje intervjupersons önskemål. Det var viktigt för mig att låta 

dem veta att jag anpassade mig efter deras scheman. Alla intervjuer utfördes på arbetsplatsen i 

respektive intervjupersons arbetsrum då detta föll sig som naturligt. En person valde dock att 

bli intervjuad i det rum som jag hade blivit tilldelad, på eget initiativ. De fick själva välja var 

vi skulle sitta då min förhoppning är att detta inger en trygghet och förhoppningsvis känner de 

sig mer avslappande i sin egen miljö. Då vi satt i enskilda rum med stängd dörr kunde vi 

avskärma oss från yttre störningar och fick på så sätt en lugn och ostörd intervjumiljö där 

intervjupersonen inte behövde oroa sig för att någon skulle höra. Alla intervjuerna spelades in 

med intervjupersonens godkännande.
66

 

Jag inledde intervjun med praktisk information där jag berättade lite om mig själv, beskrev 

studiens syfte, vilket universitet jag kommer ifrån, tidsåtgång, samt de forskningsetiska 

principerna
67

, såsom att deltagande är frivilligt, rätt att avbryta, anonymitet, samt att inga 

enskilda kommer att kunna identifieras i studien.  

Jag följde intervjuguiden i den mån det var lämpligt. Då vi kom in på teman som rörde ett 

annat område kunde jag ställa följdfrågor som snart skulle komma och bocka av dem tidigare. 

                                                           
65 Bryman. (2011). 420. 

66 Eriksson-Zetterquist & Ahrne. (2011). 44–52. 

67 Vetenskapsrådet (1990). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning.  
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Då jag inte fick tillräckligt uttömmande svar ställde jag uppföljningsfrågor för att få veta mer. 

Vid vissa tillfällen räckte det med en tystnad från min sida för att ge intervjupersonen mer tid 

till att tänka efter. När jag inte riktigt förstod ställde jag tolkande frågor där jag 

sammanfattade på det sätt som jag hade förstått det för att kontrollera att jag hade tolkat svaret 

rätt. 

När vi hade berört alla områden och jag ansåg mig ha fått den informationen jag behövde 

avrundade jag intervjun genom lite småprat och tackade intervjupersonen för deltagandet. Jag 

frågade även om denna ville läsa igenom min transkribering när den var klar. Detta för att ge 

intervjupersonen möjlighet till ändringar, samt kontrollera att allt kändes ok. Ingen valde dock 

att läsa igenom transkriberingen. Genomgående i alla intervjuerna lyssnade jag 

uppmärksammat, visade hänsyn, var öppen, samt styrande för att föra tillbaka samtalet till 

syftet då det behövdes.
68

 

Tolkning av datamaterialet 

Efter insamlingen av datamaterielat transkriberades alla intervjuer. Detta för att sedan kunna 

göra en noggrann analys av materialet. Samtidigt som jag transkriberade intervjuerna gjorde 

jag vissa anteckningar vid intressanta observationer. När transkriberingarna var klara läste jag 

igenom allt material ett antal gånger för att sedan markera viktiga citat och kommentera i 

sidofältet. 

Då jag hade en stor mängd material var det nödvändigt att göra en tematisk analys för att 

strukturera och ordna materialet. Jag plockade ut teman och underteman i materialet och 

behandlade sedan intervjuperson för intervjuperson. Jag tog med det som var viktigast för 

studiens syfte. Jag plockade ut citat och försökte behålla intervjupersonernas språk i den mån 

det var möjligt. Detta gjordes för att få ett mer överskådligt material som var lättare att arbeta 

med. Den tematiska analysen gjorde att jag kunde analysera mitt material djupare. Denna 

process gjordes förhand med post-it-lappar som hjälpmedel. Detta för att kunna flytta runt och 

gruppera citat och annat beroende på tema och undertema. Jag sökte efter repetitioner, d.v.s. 

återkommande teman, samt likheter och skillnader mellan intervjupersonerna. Vissa 

övergångar var också av intresse, d.v.s. då en intervjuperson övergick till ett annat tema vid 

frågor om annat, som exempelvis en fråga om delaktighet där svaret övergår till 

relationstemat. Dessa övergångar uppmärksammades då de var av intresse för analysen 
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eftersom de anställda kunde lyfta fram andra viktiga aspekter för ett tema.
69

 Då det är ett litet 

företag är det inte svårt att urskilja vem som sagt vad om enskilda personer presenteras, p.g.a. 

detta valde jag att presentera intervjupersonerna som en grupp och inte som enskilda personer. 

Detta för att intervjupersonerna inte skulle kunna identifieras. Min tro och förhoppning är att 

vetskapen om att ingen kommer att identifieras ger intervjupersonerna en trygghet och 

därmed kan jag få tillgång till ett rikare material. 

Kritik 

Kritik som riktas mot kvalitativa studier handlar ofta om subjektivitet. Metoden kritiseras då 

det kan vara svårt att replikera en kvalitativ undersökning då undersökningen präglas av 

forskarens subjektivitet, egna tolkningar och egna intressen.
70

 Denna subjektivitet innebär att 

min analys blir färgad av mina tolkningar och intressen. Jag har försökt att anamma ett 

objektivt förhållningssätt genom hela studien men troligtvis har studien påverkats av min 

subjektivitet trots detta. Annan kritik som framförts är brister i tillförlitlighet då 

intervjusituationen kan ses som en identitetsskapande arena. Detta innebär att 

intervjupersonen framställer sig själv och situationer på ett sätt som inte behöver stämma 

överens med verkligheten och därmed kan tillförlitligheten ifrågasättas. Då denna kritik 

främst riktas mot intervjupersoner och att dessa inte behöver vara helt ärliga kan jag inte 

påverka detta. Viktigt är dock att ha i åtanke att det kan finnas brister i tillförlitligheten i 

studien p.g.a. detta. Min förhoppning är givetvis att de har varit uppriktiga. Ahrne och 

Eriksson-Zetterquist är av den åsikten att intervjuer bör kompletteras med andra metoder för 

att stärka tillförlitligheten
71

 men i denna studie fanns det tyvärr varken tid eller utrymme för 

kompletterande metoder. 

Generaliserbarhet 

Då detta är en fallstudie på ett mindre företag kan man inte säga att mina resultat gäller 

generellt för små företag, Det krävs omfattande vidare forskning för att kunna göra den typen 

av generaliseringar. Dock kan jag genom denna studie bidra till en teoretisk förståelse för att 

förstå andra sammanhang. Min förhoppning är att denna studie kan bidra till en förståelse för 

värderingar och åsikter hos de anställda som visar om, och i så fall varför, ett värdeskapande 

HRM-arbete är viktigt. Då jag har genomfört åtta intervjuer inom ett och samma företag är 
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denna studie inte representativ för andra småföretag. I denna studie finns det inget som tyder 

på att det kan se ut på likande sätt inom andra organisationer. För att kunna göra en sådan 

generalisering krävs vidare studier med större omfattning. 
72

 

Resultat och analys 

Jag kommer i denna del presentera det resultat som framkommit ur intervjumaterialet i teman 

med tillhörande underteman.  

Arbetssituation 

Samtliga intervjupersoner uppger att de trivs på arbetsplatsen och med sina arbetsuppgifter. 

Majoriteten nämner gemenskap som den främsta faktorn för trivsel. Uppskattning för det man 

utför, meningsfullhet i arbetet, delaktighet och frihet uppges också vara viktiga komponenter 

för att trivsel ska infinna sig. Det uttrycks en önskan om ökad delaktighet och på vissa håll 

uttrycks en önskan att planera sina dagar mer självständigt, samt möjlighet att arbeta hemifrån 

vissa dagar. Majoriteten uttrycker att delaktighet är en viktig komponent för trivsel och att de 

önskar att de kunde mer delaktiga i beslutsprocesser.  

”Ibland kan jag reta mig på att det inte är så bra flyt i beslutsprocesser... Man känner sig inte 

alltid så delaktig...” 

Detta svar fick jag när jag frågade vad som var bäst med att jobba på företaget. Istället för att 

lyfta det positiva med arbetsplatsen valde intervjupersonen att berätta om det som fungerar 

sämre. Detta tolkar jag som att den bristande delaktigheten är något som upplevs som 

frustrerande. Trots den avsaknad som framhålls uppger alla att de trivs. Orsaken till detta 

tycks främst vara de teman som ständigt är återkommande, öppenhet, gemenskap och vi-

känsla. Det framkommer att det förekommer brister i delaktighet, vilket majoriteten uppger 

vara en viktig komponent för trivseln. Detta är värt att undersöka närmare då majoriteten 

uppger att de behöver känna sig delaktiga för att trivas men samtidigt uppger samtliga att de 

trivs på arbetsplatsen. 

Deras önskan om större möjlighet att planera sina dagar går enligt Harvardmodellen under 

HRM-policyn arbetsorganisation då det handlar om design av arbetsutförandet. Enligt 
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Harvardmodellen bör dessa policys fungera väl för att uppnå HR-resultat som engagemang, 

kometens, samverkan och kostnadseffektivitet.
73

 Detta innebär att denna brist i att planera 

sina dagar mer självständigt skulle kunna påverka de olika HR-resultaten negativt. 

Delaktighet går också under HRM-policys och bristerna i delaktighet kan också tänkas 

påverka HR-resultaten negativt enligt Harvardmodellen. Dock kan det tänkas att den goda 

gemenskapen, vi-känslan och öppenheten ger HR-resultaten en positiv påverkan. Det skulle 

kunna vara så att de brister som finns i egenplanering och delaktighet vägs upp av de ovan 

nämna komponenterna. Tyvärr så vet vi inte hur det HR-resultaten hade påverkats om 

önskningar om delaktighet och egenplanering hade infriats. Därav blir det omöjligt att säga att 

bristerna i dessa kompenseras fullt ut av gemenskap, vi-känsla och öppenhet. Dock visar 

forskning att anställda som känner en känsla av vänskap med sina kollegor uppger en högre 

trivsel på arbetsplatsen. I enighet med detta skulle den starka gemenskapen kunna fungera 

som kompensation för brister i delaktighet och egenplanering.
74

    

När det kommer till arbetsbelastning uppger majoriteten att de har en hög sådan men alla 

upplever den som hanterbar. För att klara av den höga arbetsbelastningen uppges det goda 

relationerna vara en räddning då de fungerar som en ventil då arbetsbelastningen är hög. 

Utöver de goda relationerna framhålls även erfarenhet. Flera uttrycker att de med åren har lärt 

sig att hantera hög arbetsbelastning. Även arbetsbelastning går under HRM-policyn 

arbetssituation enligt Harvardmodellen
75

.   

Motivation/Engagemang 

Samtliga känner sig motiverade och engagerade, vilket enligt Harvardmodellen är ett HR-

resultat av HRM-policys
76

. Detta är mycket intressant då Harvardmodellen menar att 

motivation och engagemang skapas genom HRM-policys som valmöjligheter, 

medbestämmande, belöningssystem och arbetsorganisation. Av materialet har det 

framkommit att det finns brister i både arbetsorganisation, samt medbestämmande och 

valmöjligheter men trots detta uppger samtliga att de känner sig motiverade och engagerade. 

En tanke om vad detta beror på är att den gemenskap som upplevs skulle kunna fungera som 

motivationsfaktor då återkommande teman är gemenskap, att arbeta mot ett gemensamt mål 

och att arbetsuppgifterna i sig ska kännas roliga.  
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”Jag blir motiverad av massa saker men det viktigaste för mig för att kunna leverera är att vi 

är ett skönt gäng som gör roliga saker ihop...” 

Forskning visar att samhörighet till ett organisatoriskt team kan skapa motivation, vilket 

stödjer tolkningen om att gemenskap kan vara en motivationsfaktor
77

. Utmaningar, 

gemenskap, gemensamt mål/vision, roliga och spännande uppdrag, feedback från kunder, 

känslan av att man tillför något och arbetsuppgifterna i sig uppges vara motiverande och 

engagerande faktorer.  

Enligt den presenterade forskningen kan motivation och engagemang ge en lägre 

personalfrånvaro, högre försäljning och ett bättre kundbemötande
78

. Detta gynnar företaget 

ifråga då det förekommer en hel del kundkontakt för vissa anställda.  

När jag frågar de anställda hur de ser på mål, uppger majoriteten att detta är viktigt. Dock 

finns det ingen tydlighet i målen och det verkar snarare som att de arbetar efter visioner.  

- Arbetar du efter några individuella mål eller ni i grupp mot några mål? 

”Ja, men det gör man väl. Jag gör det i alla fall, vill bli bättre på det jag gör. I grupp 

jobbar vi väl också efter mål, vi vill bli större, Norden pratas det om. Det ligger ju 

långt fram men det är bra tankar i alla fall.” 

Det förekommer inte någon tydlighet i vilka mål som finns. Det är inte överskådliga mål som 

kan komma att nås inom snar framtid. Snarare är det visioner om hur det ska bli i framtiden, 

vilket är bra och verkar genomgående i intervjuerna skapa en vi-känsla, samt en drivkraft. 

Dock kan det komma att behövas en tydligare målbild. Främst individuella sådana som 

exempelvis IP3 efterfrågar. Hen är av den uppfattningen att det är bra för välmående att känna 

att man når sina mål och utvecklas inom arbetet. Mål ingår i HRM-policys och 

arbetsorganisation då det handlar om design av arbetet.  

Kompetensutveckling 

Majoriteten anser det vara viktigt att utvecklas i sitt arbete. Detta för att det påverkar 

självförtroendet och där med även arbetsutförandet. Med en tilltro till sin egen förmåga är 

många intervjupersoner av uppfattningen att det påverkar arbetsutförandet till det bättre. Även 

välmående uppges påverkas av utvecklingen.  
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”Det är viktigt för mig att känna att jag utvecklas, jag vill utvecklas i mig själv. Jag har lärt 

mig otroligt mycket sen jag började här och det är roligt för jag märker att jag tror mer på 

mig själv och känner, jag är verkligen bra på det här... Allt blir så mycket roligare då.”  

Om man inte känner att man utvecklas blir arbetet tillslut rutinmässigt och ostimulerande, 

vilket gör arbetet tråkigt och detta i sin tur påverkar välmående. Dock nämns även här att det 

viktigaste är gemenskapen.  

Gällande utbildning förekommer delade uppfattningar. Majoriteten anser sig behöva 

utbildning och uppskattar om det erbjuds. Vissa blir erbjudna onlinekurser men finner inte tid 

för det. Dock anser de att tillräckliga möjligheter finns. En person har uppfattningen att 

möjlighet finns men är inte intresserad av det, medan en annan vill ha en viss typ av 

utbildning men känner inte att hen får möjlighet till det. Ledningen vill dock erbjuda sina 

anställda detta för att signalera att de vill satsa på sina anställda, vilket enligt Schødt fungerar 

som en motivationsfaktor för de anställda
79

.  

Vidare är det flera av intervjupersonerna som efterfrågar internutbildning i det egna systemet. 

Något som inte erbjuds. Denna utbildning är viktigt med ett HR-perspektiv där man ser de 

anställda som företagets viktigaste resurs. Denna resurs bör företaget utbilda för att få tillgång 

till de anställdas fulla kompetens och för att hänga med på marknaden.
80

  

Enligt Angelöw bidrar kompetensutveckling till en stimulans bland de anställda, vilket ger en 

friskare arbetsplats
81

. Detta stämmer överens med de anställdas uppfattning då majoriteten 

uppger att de upplever att utbildning och utveckling påverkar arbetsutförandet och välmående. 

Detta ligger även i linje med Harvardmodellen som menar att kompetens på lång sikt leder till 

bl. a. individuellt välbefinnande.
82

 

Delaktighet och inflytande 

Under denna rubrik kommer jag att behandla HRM-policys som medbestämmande och 

arbetsorganisation. Medbestämmande definieras i detta avsnitt som delaktighet i 

beslutsprocesser, medan informationsspridning och eget ansvar går under HRM-policyn 

arbetsorganisation. Dessa policys påverkar, som tidigare nämnts, HR-resultat som 

engagemang, kompetens, samverkan och kostnadseffektivitet.   
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Samtliga anser det vara viktigt att få vara med och bestämma i beslutsprocesser. Det anses 

inte vara själva beslutet som är det viktiga utan snarare att få vara med och komma med input 

och att deras åsikter, samt önskemål ska ligga med som underlag till besluten. Detta bidrar till 

en känsla av delaktighet och motiverar.  

”Jag vill vara med och komma med input. Att man inte får vara delaktig till underlagen i 

besluten är tråkigt. De är inte själva beslutet som är viktigt utan snarare att man får vara 

delaktig i underlaget till beslut som fattas... Det skulle motivera mig om jag kände att jag fick 

vara med.” 

Idag är det många beslut som tas av ledningen och det anses vara mycket toppstyrt. Dock 

känner alla att de har en möjlighet att framföra sina åsikter men har ingen vidare tilltro till att 

beslut ändras p.g.a. deras framföranden.  

”Jag vet inte riktigt hur besluten fattas men jag tror att det är Vd:n som bestämmer rakt upp 

och ner... sen om man har tankar eller åsikter om något så kan man absolut framföra dem 

men jag vet inte om det blir så mycket av det.” 

Klimatet kännetecknas av en öppenhet och respekt men de anställda bjuds inte in till 

beslutsprocesser. Genomgripande uppfattas det som något negativt och det uttrycks en önskan 

om större delaktighet. När jag frågar om exempel då de har fått vara med och bestämma kan 

två av dem inte komma på något. De andra som kommer med exempel uttrycker att det var en 

härlig känsla som motiverade dem, vilket ligger i linje med den teori och forskning som 

presenteras i avsnittet för teori och tidigare forskning. Thylefors skriver att inflytande ger en 

högre motivation och presenterar forskning som visar att ett ökat självbestämmande leder till 

ett högre engagemang
83

. Detta är enligt Harvardmodellen nödvändigt för att ett företag ska få 

ta del av de långsiktiga konsekvenserna som ett aktivt HRM-arbete leder till såsom 

organisatorisk effektivitet, individuellt välbefinnande, samt samhälleligt välbefinnande
84

. 

Vidare uppfattas en otydlighet gällande vissa beslut. Ett beslut kan fattas men sedan upphävas 

eller falla i glömska, vilket kan uppfattas som frustrerande. Det efterfrågas dokumentation på 

de beslut som fattas för att åstadkomma en tydlighet och veta vad som gäller.  

Samtliga anser det vara viktigt att få information om olika processer, vad som händer och var 

företaget är på väg. Majoriteten anser att den sprids dåligt. Alla är överens om att det har 
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blivit bättre sista tiden genom veckobrev och månadsmöten. Mycket information har tidigare 

spridits och sprids fortfarande i korridorerna, vilket i sig kan vara oundvikligt då det är ett så 

pass litet företag där alla har goda relationer till varandra. Fikastunderna på morgon och 

eftermiddagar är också ett sätt att få tillgång till information. Likt beslutsfattande efterfrågas 

information i skrift. Enligt den teori som presenteras i denna studie är detta en viktig punkt för 

att uppnå de HR-resultat som Harvardmodellen presenterar. 

Majoriteten anser att det är viktigt att känna eget ansvar. Dels för att känna utmaningar och 

växa i det när man övervinner dem och dels för att det påverkar arbetsutförandet. Alla känner 

att de har ett eget ansvar och det gör att de vill ge det där lilla extra. Intervjupersonerna är av 

uppfattningen att välmående påverkas av ansvaret då det ger ett större självförtroende och att 

de växer i sig själva. Då det förekommer brister i informationsspridning, samt delaktighet 

betyder detta, om man utgår från Harvardmodellen, att det kan bli problematiskt att nå 

samverkan, kompetens, engagemang och kostnadseffektivitet. Dock uppger samtliga att de är 

engagerade, kanske skulle de vara ännu mer engagerade om de nämna bristande 

komponenterna utvecklades. 

Relationer 

Samtliga intervjupersoner lägger stor vikt vid de sociala relationerna på en arbetsplats. Utan 

goda sådana uppger en IP att den troligtvis inte hade jobbat kvar. En annan uppger att hen kan 

tänka sig arbeta med något tråkigt sålänge relationerna är goda. Denna beskriver goda 

relationer som en förutsättning för att arbetet ska fungera. Tre intervjupersoner uppger de 

sociala relationerna som det viktigaste på en arbetsplats. Alla dessa är av uppfattningen att det 

påverkar arbetsutförandet. Samtliga är av uppfattningen att goda relationer ger bättre 

kommunikation, välmående och ett bättre arbete då energin läggs på arbetsrelaterade 

uppgifter istället för relationer.  

Genomgående för alla intervjuerna framhålls goda relationer som en mycket viktig faktor för 

trivsel, motivation, engagemang, välmående och arbetsutförande, vilket ligger i linje med den 

teori och tidigare forskning som presenteras. Angelöw skriver att goda relationer är en 

förutsättning för individers välbefinnande och hälsa
85

, vilket stämmer överens med 

intervjupersonernas uppfattning. Återkommande inom relationstemat är att det förkommer en 

tydlig vi- och gruppkänsla. Anledningen till att de trivs och stannar på företaget verkar till stor 
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del vara gemenskapen och de goda relationerna. Kan det vara så att dessa goda relationer 

fungerar som en buffert med kompensation för bristande delaktighet, eventuellt tillsammans 

med socialt stöd, vilket ligger i linje med krav-kontroll-stödmodellen 
86

. 

Alla intervjupersonerna upplever att de har mycket goda relationer på företaget. 

Arbetsklimatet beskrivs som ”högt i tak”, ”mitt andra hem” och ”öppet”. Relationerna liknas 

vid familj och nära vänner. Ofta talar intervjupersonerna i vi-form och en tydlig gruppkänsla 

går att utläsa. Vid en fråga om rolltydlighet svarar en intervjuperson:  

”Det finns en otydlighet i roller men det påverkar mig inte… men för bolagets bästa är det 

bra med en tydlighet” 

Det förkommer ofta att man ser till gruppen och företagets bästa. Den enskilda uppfattningen 

ligger inte alltid i fokus utan snarare är det gruppen och företaget.  

Det går även att utläsa en tydlig omsorg för medarbetare. Alla bryr sig och rår om varandra. 

En person menar att det viktigaste med hens arbete är att alla kollegor mår bra. En annan 

menar att om det är någon som verkar nere en dag så är alla där för en. Genomgående uttrycks 

en stark gemenskap och gruppkänsla. Tidigare forskning visar att individer som upplever 

goda relationer på sin arbetsplats uppger en högre känsla av trivsel, vilket stämmer överens 

med denna studie
87

. Samtliga uppger att de trivs på arbetsplatsen och uppger främst de goda 

relationerna som orsak.   

Samtliga är överens om att en god stämning är viktigt. Med denna goda stämning blir det 

roligare att arbeta, kreativiteten ökar, kommunikation förbättras och det lägger grunden för ett 

välfungerande samarbete kollegor emellan. Detta påverkar välmående då det blir roligare att 

gå till arbetet och därmed påverkas även arbetsutförandet. Alla är av uppfattningen att om 

man mår bra så arbetar man bättre.  

Av intervjuerna framkom att alla medarbetare trivs på arbetsplatsen. En mycket intressant 

observation är att alla trivs och känner sig engagerade och motiverade trots brister i 

delaktighet vilket majoriteten anser vara en viktig komponent för att trivas. Detta stödjer min 

tolkning om att de goda relationerna de har med varandra och de stöd de upplever fungerar 

som en buffert för brister i delaktighet. Karaseks modell
88

 tar hänsyn till det sociala stödet 
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men vad de anställa i denna studie framhåller som största anledningen är de relationer de har 

till varandra. Med denna buffert behöver brister i delaktighet inte påverka trivsel, motivation 

och engagemang i lika stor utsträckning som utan bufferten eftersom de anställda blir 

kompenserade med stöd och goda relationer. Dock kan jag inte med detta material, konstatera 

att engagemang och motivation blir kompenserade fullt ut av de goda relationerna då vi inte 

vet hur dessa skulle påverkas om delaktigheten förbättrades. 

Socialt stöd 

Samtliga anser det vara viktigt att känna stöd från kollegor och chef. Detta för att få en 

möjlighet att ventilera sina tankar men också för att veta att man är på rätt väg. Om man får 

stöd från en kollega eller chef motiverar det till fortsatt arbete.  

”Det kan vara skönt att ventilera sina tankar. Man får en push när man känner stöd till att 

man är på väg åt rätt håll och att kollegorna tycker att man gör bra ifrån sig.” 

När det kommer till emotionellt stöd uppger samtliga att de har förtroende för varandra. Att 

visa varandra uppskattning däremot är det sämre med. Minoriteten upplever att de får 

tillräckligt med uppskattning och majoriteten är av uppfattningen att det kan bli bättre.  

”Det är ju inte så att man går runt och klappar varandra på axeln, vi skulle nog kunna bli 

bättre på att visa uppskattning.” 

Samtliga är av uppfattningen att de får feedback för sitt arbete, både positiv och negativ 

sådan. Majoriteten anser att de ser negativ feedback som en möjlighet att utvecklas men trots 

detta finns det en gräns för hur mycket sådan man kan ta emot. De anställda verkar inte 

uppleva några brister i det värderande stödet.  

Samtliga är av uppfattningen att de får direkt hjälp om de behöver, vilket tyder på att det 

instrumentella stödet fungerar väl. Majoriteten är av uppfattningen att de inte får tillgång till 

informellt stöd alla gånger. De flesta får själv söka reda på information via internet. Detta dels 

för att utvecklarna arbetar med nya tekniker där det inte finns tillräckligt med kunskap och 

dels för att supporten skriver sina egna manualer. Dokumentation efterfrågas då det inte finns 

någon information på pränt. Bristen på dokumentation är ett återkommande tema genom hela 

materialet.  

Vi kan konstatera att det förekommer en del brister i det sociala stödet, främst när det kommer 

till det informella stödet men också det emotionella stödet gällande uppskattning. Detta tyder 
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på att det inte endast kan vara det sociala stödet som fungerar som kompensation vid bristande 

delaktighet, vilket ligger i linje med krav-kontroll-stödmodellen
89

. Det skulle kunna vara så 

att andra komponenter som är återkommande, d.v.s. öppenhet, gemenskap och vi-känsla, 

väger upp bristerna i delaktighet.  

Diskussion 

- Lyckas ledningen skapa en upplevelse av engagemang, motivation, delaktighet, goda 

relationer och socialt stöd hos de anställda, trots avsaknaden av en specifik HR-

funktion? 

Engagemang, motivation och goda relationer verkar inte ha utgjort något problem trots 

avsaknaden av en specifik HR-funktion. Dock förekommer en del brister i delaktighet och 

detta har inte lyckats skapas helt och hållet. Samtliga intervjupersoner upplever dock ett 

öppet klimat där man alltid kan framföra sina åsikter men de saknar att de inte bjuds in till 

fler beslutsprocesser. Det är ett litet företag och alla har goda relationer till varandra. Flera 

intervjupersoner gör liknelser med en familj och nära vänner. Trots avsaknaden av en HR-

funktion lyckas de skapa goda relationer. Främst lyfts fikastunderna fram som en orsak till 

att de lyckas skapa och vårda goda relationer då det ges tid för omtanke och glädje. Alla 

respekterar varandra och är måna om allas välmående. Genomgående i hela materialet får 

jag en mycket positiv bild av företagsklimatet bortsett från de få bristande faktorerna. Jag 

ställer mig frågan om det kan vara så att denna studie inte har lyckats fånga de mer 

problematiska aspekterna av arbetsorganiseringen i företaget. För att stärka 

tillförlitligheten ytterligare skulle det vara nödvändigt att komplettera med ytterligare 

metoder. 
90

 

Av intervjumaterialet går att utläsa att företaget lyckas skapa engagemang och motivation, 

främst genom de goda relationerna och den starka gruppkänslan. Om det är ledningen som 

har sett till detta eller om det är de anställda själva som skapat detta är svårt att svara på.  

Samtliga trivs på arbetsplatsen trots att majoriteten uppger att delaktighet är en komponent 

som får dem att trivas. Trots avsaknad av delaktighet trivs de med sitt arbete och sin 

arbetsplats. Min första tanke var att detta berodde på att det sociala stödet kompenserade 
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brister i delaktighet i linje med Karaseks krav-kontroll-stödmodell
91

. Vid närmare analys 

fann jag dock brister i det emotionella och informella stödet. Detta innebär att det inte 

enbart kan vara det sociala stödet som kompenserar för brister i delaktighet utan troligtvis 

kompenseras bristerna i delaktighet av en kombination av socialt stöd och goda relationer. 

De goda relationerna är ett starkt återkommande tema som samtliga anställda värderar 

högt. Med denna kompensation lyckas de trots brister i delaktighet skapa trivsel, 

motivation och engagemang. De har lyckats skapa ett socialt stöd i form av värderande 

och instrumentellt stöd. Dock finns, som jag nämnde ovan, en del brister i det emotionella 

och informella stödet. De har alltså inte lyckats skapa ett socialt stöd till fullo.  

Harvardmodellen menar att man lyckas skapa goda relationer genom HRM-policys som 

behandlar medbestämmande, personalrörlighet, arbetsorganisation och valmöjligheter. 

Om ett företag blir framgångsrikt inom dessa områden blir resultaten delaktighet, 

kompetens, samverkan och kostnadseffektivitet vilka följs av ett ökat välbefinnande hos 

de anställda, vilket ger goda relationer. De som deltagit i denna studie uppger att de mår 

bra, trivs, är engagerade och motiverade trots att de finner en del brister i 

medbestämmande och valmöjligheter. Mitt resultat stämmer alltså inte överens med det 

som Harvardmodellen förespråkar helt och hållet då de har lyckats skapa mycket goda 

relationer trots en viss avsaknad av medbestämmande, valmöjligheter och till viss del även 

arbetsorganisation som informationsspridning. Enligt Harvardmodellen ligger 

framgångsrika HRM-policys till grund för skapandet av goda relationer
92

. På denna 

arbetsplats däremot har företaget inte varit särskilt framgångsrikt inom policyn 

medbestämmande men trots detta är de sociala relationerna mycket goda. Vad detta kan 

bero på kan jag inte besvara med detta material men det finns bevisligen andra vägar till 

att skapa goda relationer än de som Harvardmodellen beskriver. Förslagsvis kan det bero 

på att företaget är så pass litet så man lyckas skapa och vårda dessa relationer med enklare 

medel än medbestämmande.   

- Hur upplever de anställda att de påverkas av dessa komponenter, är det viktigt för 

deras arbetsutförande och välmående? 

Genomgripande för alla intervjuer verkar de anställda uppfatta dessa komponenter som 

något som påverkar både deras arbetsutförande och deras välmående, vilket ligger i linje 
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med Harvadmodellen och dess uppfattning om att framgångsrika HRM-policys och HR-

resultat på lång sikt påverkar individers välbefinnande och den organisatoriska 

effektiviteten
93

. Som diskuterades i resultat och analysavsnittet förkommer brister i 

delaktighet, inflytande och mål, men de goda relationerna och det sociala stödet verkar ha 

fungerat som en buffert för de bristande komponenterna. Dock upplever de flesta 

intervjupersonerna att delaktighet och en tydlig målbild skulle kunna påverka deras 

arbetsutförande till det positiva. Genom en ökad delaktighet och en tydligare målbild 

skulle de känna ett större ansvar och därmed växa i sina roller vilket ökar självförtroendet 

och indirekt välmående. Deras välmående påverkas framförallt av relationerna på 

arbetsplatsen men också av känslan att utvecklas och få vara delaktig i olika processer. 

Det framkom att det fanns en viss otydlighet i beslutsprocesser och de beslut som fattas. 

De flesta var av uppfattningen att besluten fattades av Vd:n men upplever en otydlighet i 

de beslut som fattas då de kan upphävas och något annat beslutas. De efterfrågar 

dokumentation av de beslut som tas för att få en tydligare bild av vad som gäller. De 

anställda är av uppfattningen att detta kan påverka deras arbetsutförande till det positiva 

då otydligheten är något som uppfattas som frustrerande. Kort sagt, de anställda är av 

uppfattningen att de komponenter som vi har studerat påverkar både deras välmående och 

deras arbetsutförande då dessa verkar samvariera. Majoriteten upplever att om man mår 

dåligt gör man ett sämre arbete och gör man ett bra arbete så mår man bra av känna att 

man presterar. Detta resultat ligger i linje med Harvardmodellen då resultat av olika 

HRM-policys såsom motivation, engagemang, delaktighet etc. påverkar anställdas 

välmående. Detta stämmer överens med resultatet i denna studie då alla är av 

uppfattningen att deras arbetsutförande och välmående påverkas av nämna HRM-resultat. 

Eftersom individuellt välbefinnande verkar samvariera med arbetsutförande påverkar detta 

i sin tur den organisatoriska effektiviteten.
94

 Enligt Harvardmodellen ska detta även 

påverka det samhälleliga välbefinnande men på vilket sätt kan jag inte uttala mig om med 

detta material. Tänkas kan är att en välmående personalstyrka ger samhället ett lägre 

sjukantal samt att den organisatoriska effektiviteten gynnar samhället ur ett ekonomiskt 

perspektiv.  

Sammanfattningsvis kan jag konstatera att företaget har lyckats skapa goda relationer, 

motivation och engagemang på annat sätt än det som Harvardmodellen förespråkar och utan 
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ett aktivt HRM arbete. Enligt Harvardmodellen skapas goda relationer och förtroende mellan 

medarbetare och organisation om företaget blir framgångsrikt gällande de HRM-policys och 

HR-resultat som presenteras
95

. Detta företag verkar snarare ha börjat i andra änden, de har 

skapat goda relationer och förtroende men det förkommer brister i de HRM-policys som 

Harvardmodellen presenterar. Detta kan resultera i att HR-resultaten blir lidande och att 

samverkan, kompetens, kostnadseffektivitet och engagemang skulle kunna förbättras 

ytterligare. Det skulle vara intressant att se hur dessa komponenter påverkades om företaget 

arbetade mer aktivt med frågor som dessa, och om det i linje med Harvardmodellen skulle ge 

ännu godare relationer, högre engagemang, samt högre motivation. Vad händer med ett ökat 

medbestämmande och annorlunda organisering kring frågor som går under arbetsorganisation, 

hur skulle detta påverka engagemang, kompetens, samverkan och kostnadseffektivitet? Idag 

stämmer företaget och dess struktur inte överens med Harvadmodellen och vad den 

förespråkar fullt ut. Slutligen kan jag konstatera att detta företag går från att vara en mindre 

organisation med en struktur som likt Ahrnes jämförelse påminner om en familjs struktur till 

en organisation som kräver mer omfattande strukturer och processer som kan komma att 

skapas genom ett gott HRM-arbete
96

. 

Vidare studier 

Förslag till vidare studier är att forska vidare inom sambandet mellan goda relationer, socialt 

stöd och brist på delaktighet. Vi har Karaseks krav-kontroll-stödmodell som visar att socialt 

stöd kan agera som buffert för brist på kontroll vid höga krav. Kan det vara så att goda 

relationer och socialt stöd tillsammans kan agera buffert för brister i delaktighet? 
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