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Sammanfattning 

Titel: Human Resources i en kontroversiell verksamhet 

Författare: Therese Böckerman och Sara Forsman 

Handledare: Åsa-Karin Engstrand 

Bakgrund och Problem: Mänskliga resurser anses vara en av de viktigaste tillgångarna som 

leder till företagets konkurrensfördelar. Många studier har genomförts, främst i generella 

sammanhang. Men det saknas studier som tar hänsyn till en specifik kontext. Att ta hänsyn till 

hur en specifik kontext påverkar HR-arbetet är intressant eftersom att organisationens egen 

uppbyggnad samt omgivningen påverkar såväl organisationen som individerna vilka arbetar i 

den. Att undersöka hur den kontroversiella kontexten påverkar organisationen är extra 

intressant då den bidrar till diskussion i dagens samhälle.    

Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur HR-arbetet fungerar i en kontroversiell 

verksamhet samt att identifiera framgångsfaktorer med utgångspunkt i anpassning till 

kontexten.     

Metod: Studien började med insamlande av teorier kopplade till ämnet med utgångspunkt i 

Fombrun, Devanna & Tichys HR-cykel. Med utgångspunkt i HR-cykeln formades 

intervjufrågor som sedan ställdes till tre av fallföretagets anställda. Dessa tre är välbekanta 

med organisationen HR-arbete.   

Slutsats: Genom studien har vi kommit fram till att det inte finns några markanta skillnader 

mellan hur HR-arbetet fungerar i en kontroversiell kontext och tidigare publicerade teorier. 

Däremot bevisas vikten av att anpassa sina HR-strategier för att på bästa sätt hantera sin 

personal. Från detta kan vi se att vissa områden anses viktigare än andra vid anpassning till 

kontexten. I denna situation verkar de områden vilka resulterar i långvariga relationer mellan 

organisationen och medarbetarna vara högt värderade.  

Nyckelord: Human Resources, kontroversiell kontext, spelföretag och långsiktiga relationer.                        

 

  



  

 

 
 

Abstract 

Title: Human Resources in a Controversial Business 

Authors: Therese Böckerman och Sara Forsman 

Supervisor: Åsa-Karin Engstrand 

Background and Problem: Human Resources are considered one of the most important 

assets when competing with other companies. There are a lot of studies made in general on 

the subject while studies considering a specific context are missing. To consider the context 

when adapting a HR-strategy is interesting as the structure of the organization and the 

environment affects both the organization and the individuals within it. To study how the 

controversial context affects an organization is particularly interesting as the context is subject 

for discussion in the society.   

Aim: The study's purpose is to investigate how Human Resources are handled in a 

controversial business and to identify success factors when adapting the strategy to the 

controversial context. 

Methodology: The study started out by collecting theories connected to the subject with 

Fombrun, Devanna & Tichys HR-cycle. Interview questions where made based on the 

theories and answered by three of the case company's employees, whom all are well familiar 

with the case company's HR-strategy.   

Conclusion: We have come to the conclusion that there are no remarkable differences when 

handling Human Resources in a controversial context then in earlier published theories. 

However the importance of an adjusted HR-strategy to best be able to handle the employees 

are proven. Some areas must be considered more important when adjusting the HR-strategy to 

the context. In these situation areas resulting in long-term relationships between the employee 

and the organization seems to be high valued.  

Key words: Human Resource, controversial context, gambling company and long-term 

relationships. 
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1. Inledning 

I detta första och inledande kapitel läggs bakgrunden till studiens ämne fram. Dessutom förs 

en diskussion kring området. Diskussionen mynnar sedan ut i uppsatsens syfte och 

frågeställningar. Slutligen presenteras studiens bidrag och avgränsningar. 

1.1 Bakgrund 

Etik ses i allmän bemärkelse som en uppsättning regler för hur människan ska agera och 

förhålla sig. Det är vanligt att ställa sig frågor som “vad är det goda?”, “vad är det rätta?” och 

“hur bör man bete sig?” för att besvara om något är etiskt korrekt.
1
 Området etik diskuteras 

flitigt i samhället vilket har påverkat företagen. Etik benämns ofta i samband med Corporate 

Social Responsibility (CSR), vilket har visat sig vara något så viktigt att företag lägger ner 

mångmiljonbelopp i både tid och resurser, för att behärska.
2
 För många verksamheter är det 

viktigt att framställas som etiskt korrekta
3
 varför vissa verksamheter undviker samarbete med 

företag som går emot etiska normer så som miljöförstörelse och barnarbete. Det finns även 

företag som undviker hela branscher vilka anses etiskt okorrekta.
4
 Vad som är och inte är 

oetiskt ligger i betraktarens ögon och vissa branscher kategoriseras mer eller mindre oetiska 

varför de benämns som kontroversiella.
5

 Med kontroversiell menas någonting som är 

omdiskuterat i samhället där blandade uppfattningar förekommer och dessa ofta är 

övervägande negativa.
6
  

De branscher som vanligtvis kategoriseras som kontroversiella är spel, vapen, tobak och 

alkohol.
7
 Vad gällande spel, kan man idag satsa pengar på allt från sport till melodifestivalen 

och det är enkelt, bara en internetuppkoppling och några knapptryck bort. Lika enkelt är det 

att slå sig ner vid ett pokerbord. Idag finns de flesta casinospel tillgängliga dygnet runt och 

behovet av att kliva ur sängen och än mindre oroa sig för någon klädkod finns inte.  

 

                                                           
1
 Nationalencyklopedin (2012a) 

2
 Egels (2003) "Intressemodellen - En värld full av missförstånd och tolkningar" 

3
 Ibid. 

4
 KPA Pension (2012a) 

5
 Rädda Barnen (2012) 

6
 Nationalencyklopedin (2012b) 

7
 KPA Pension (2012a); Fair Trade Center (2010); Becchetti & Ciciretti (2009) "Corporate Social Responsibility 

and stock market performance";  Hancock, Schellinck & Schrans (2008) "Gambling and Corporate Social 

Responsibility (CSR): Re-defining industries and state roles on duty of care, host responsibility and risk 

management"; Cai, Hoje & Pan (2011) "Doing Well While Doing Bad? CSR in Controversial Industry Sectors"; 

Eadington (1999) "The Economics of Casino Gambling"  
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Det som upprör och ger branschen dess kontroversiella stämpel är de missbruk som spelandet 

kan resultera i.
8
 Statens Folkhälsoinstitut har som uppdrag att minska skadeverkningarna av 

överdrivet spelande. Enligt dem är det ofta samma personer som utgör riskgruppen för 

missbruk varför hälsofrämjande arbete rörande alkohol, narkotika och spel bör behandlas i ett 

sammanhang för att bli effektivt.
9
 Institutet uppmärksammar det spelandet som kan gå till 

överdrift och leda till negativa sociala, hälsomässiga och ekonomiska konsekvenser. Dessa 

påverkar inte bara den missbrukande utan även personer i dennes närhet. På institutets 

hemsida går att läsa att cirka tio procent av spelarna står för 90 procent av spelandet i Sverige, 

där många av dessa tio procent har spelproblem.
10

 På grund av detta har institutet sedan 2008 

bedrivit ett långsiktigt forskningsprojekt kallat Swelogs. Denna forskning har visat på att 70 

procent av Sveriges befolkning spelar om pengar, två procent av befolkningen har 

spelproblem och fem procent ligger i riskzonen för att utveckla spelproblem. I 

undersökningen framgår att unga män i åldrarna 18-24 har bevisats vara de mest utsatta, en 

fördubbling har skett det senaste decenniet och idag har nära var tionde individ i denna grupp 

ett spelproblem.
11

 Kolmårdens Behandlingshem har på sin hemsida publicerat ett utdrag ur 

Swelogs som pekar på att hela 18 procent av nätpokerspelarna är problemspelare och att drygt 

10 000 utav dessa är under 25 år.
12

  

För att trots detta stärka sitt varumärke arbetar många organisationer inom spelbranschen för 

att främja ansvarsfullt spelade och minimera riskerna för missbruk med hjälp av förnuftiga 

regler.
13

 Global Gambling Guidance Group (G4) är en organisation som arbetar för detta och 

certifierar sina medlemmar som bevis för att medlemmarna arbetar för minskat missbruk. 

Enligt G4 sänder deras arbete och certifikat ett klart budskap till både samhället och 

regeringar världen över rörande vikten av ansvarsfullt spelande. Detta är en tydlig anpassning 

till kontexten då det kommer till spelföretags CSR-arbete. Anpassningen kan öka en medlems 

marknadsandel och konkurrenskraft som en del av dennes CSR.
14

 Tidigare forskare har därför 

undersökt hur organisationers CSR anpassas till exempelvis den kontroversiella kontexten. 

Detta för att organisationen ska få ut så mycket som möjligt av sitt CSR-arbete. 
15

  

                                                           
8
 KPA Pension (2012b) 

9
 Statens Folkhälsoinstitut (2012a) 

10
 Statens Folkhälsoinstitut (2012b) 

11
 Statens Folkhälsoinstitut (2012c) 

12
 Spelbehandling (2012) 

13
 Svenska Spel (2010) 

14
 Global Gambling Guidance Group (2012) 

15
 Cai, Hoje & Pan (2011) "Doing Well While Doing Bad? CSR in Controversial Industry Sectors" 
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Ett annat sätt att skapa konkurrensfördelar beskrivs av Analoui (2007) som menar att en 

organisation som kan hantera sina främsta förmågor och kompetenser, det vill säga 

personalen, har stora konkurrensfördelar. Personalen är organisationens främsta resurs och 

därför menar författaren att Human Resources (HR) är källan till organisationens 

konkurrensfördelar.
16

 Den del i organisationen vilken hanterar personalen benämns som HR-

avdelningen och Tracey (2004) definierar som följer:
 17

 

"The people that staff and operate an organization /.../ as contrasted with the 

financial and material resources of an organization. The organizational function 

that deals with the people."  

Lado & Wilson (1994) menar att en utvecklad och genomarbetad HR-strategi bidrar till 

hållbara konkurrensfördelar då företaget kan hantera sina främsta resurser.
18

 Det finns många 

olika modeller på hur organisationer kan göra för att hantera sin personal på ett framgångsrikt 

sätt. En likhet i dessa modeller är att de mer eller mindre innehåller samma sorts 

"komponenter". Dessa benämns oftast som rekrytering, arbetsprocess, utvärdering, belöning 

samt utveckling. Fombrun, Devanna och Tichy (1984) skrev i ett tidigt skede en bok om att 

koppla samman dessa "komponenter", eller aktiviteter som författarna benämner dem. I en 

sammansatt modell bildar aktiviteterna en HR-cykel. Författarna menar att denna modell är 

användbar i alla typer organisationer men modellen måste anpassas efter den kontext företaget 

verkar i.
19

 Att anpassa HR-strategin efter den kontext organisationen verkar i förespråkas även 

av andra författare exempelvis Tyson (1997).
20

 Denna kontextuella anpassning av HR-

strategin betyder att en "Best fit" uppstår. Detta förespråkas av Boxall & Purcell (2008) 

framför strategin "Best practice" vilken innebär att det bara finns ett universellt bästa sätt att 

hantera sin personal på.
21

  

  

                                                           
16

 Analoui (2007) "Strategic Human Resource Management" 
17

 Tracey (2004) "The Human Resource Glossary: The Complete Desk Reference for HR Executives", s. 374 
18

 Lado & Wilson (1994) "Human Resource Systems and Sustained Competitive Advantage: A Competency-

based Perspective" 
19

 Fombrun, Devanna & Tichy (1984) "Strategic Human Resource Management" 
20

 Tyson (1997) "Human Resource Strategy: A process for managing the contribution of HRM to organizational 

performance" 
21

 Boxall & Purcell (2008) "Strategy and Human Resource Management" 
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1.2 Problemdiskussion 

Att arbeta med personalhantering ses som ett sätt att nå konkurrensfördelar. Forskare menar 

att ett företags främsta resurser är människorna och genom att hantera dessa är det troligare att 

uppnå framgångar än om detta inte var fallet.
22

 För att lyckas med HR-arbetet i organisationen 

kan företaget utgå från HR-cykeln, en modell som är starkt etablerad. Denna cykel består av 

ett antal aktiviteter, vilka sägs förenkla arbetet med HR i en organisation och därigenom göra 

det lättare att hantera personalen.
23

 

Vi kan konstatera att både CSR och HR är olika nycklar till framgång genom mycket gjord 

forskning på båda områdena. Mycket forskning har gjorts inom CSR där hänsyn tagits till den 

kontext organisationen verkar inom medan mindre forskning har genomförts på HR i en 

speciell kontext. Då forskare inom området menar att det är viktigt att förhålla sig till 

kontexten
24

 ser vi det intressant att genomföra en sådan studie. Den kontroversiella kontexten 

är intressant eftersom den bidrar till diskussion i dagens samhälle. Detta gör att vi ställer oss 

frågan hur HR-arbetet i organisationen anpassas för att på bästa sätt hantera personalen i den 

kontroversiella kontexten.  

1.3 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur HR-arbetet fungerar i en kontroversiell verksamhet 

samt att identifiera framgångsfaktorer med utgångspunkt i anpassning till kontexten. HR-

arbetet har undersökts hos ett fallföretag inom spelbranschen för att kunna bidra med ny 

empirisk data till forskningen.  

1.4 Forskningsfrågor 

 Hur arbetar spelföretaget med HR-aktiviteterna rekrytering, arbetsprocess, 

utvärdering, belöning samt utveckling av personal? 

 Vilka likheter och skillnader finns i spelföretaget jämfört med hur HR-aktiviteterna 

beskrivs i teorin?  

 Finns det några framgångsfaktorer inom HR-aktiviteterna då spelföretaget anpassar sig 

till kontexten och vilka är dessa? 

                                                           
22

 Analoui (2007) "Strategic Human Resource Management" 
23

 Fombrun, Devanna & Tichy (1984) "Strategic Human Resource Management" 
24

 Tyson (1997) "Human Resource Strategy: A process for managing the contribution of HRM to organizational 

performance" 
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1.5 Avgränsningar och genomförande 

Vi har valt att avgränsa vår undersökning till enbart ett företag inom spelbranschen. Vi har 

använt oss av empirisk information från vårt fallföretag med kunder och kontor främst i 

Europa. Undersökningen är genomförd på företagets större kontor beläget i Stockholm samt 

genom en telefonintervju med Londonkontoret. Intervjuerna är genomförda med personal 

inom organisationen vilka är väl insatta i HR-avdelningens arbete.  

1.6 Studiens bidrag och målgrupp 

Då vi inte funnit ett tidigare bidrag rörande HR-arbete i denna speciella kontext torde vår 

studie bidra med ny empirisk data vilket kan bidra till framtida forskning inom området HR. 

Dessa empiriska data kommer förhoppningsvis vara intressant för organisationer verksamma i 

samma typ av verksamheter. Vi hoppas att dessa organisationer kommer att kunna använda 

sig av våra resultat i arbetet med personalen. Framförallt hoppas vi kunna bidra med 

intressanta framgångsfaktorer då det kommer till kontextuell anpassning.  

Resultatet av denna fallstudie riktar sig till företagets ledning och personal samt andra 

kontroversiella verksamheter främst inom samma bransch. Dessutom är det intressant för 

akademiker inom områdena ekonomi och personalvetenskap.  

1.7 Disposition 

- Kapitel 2: Studiens tillvägagångssätt kommer i detta kapitel att beskrivas och 

utvärderas. 

- Kapitel 3: Här kommer den teoretiska referensramen att beskrivas för en övergripande 

bild över HR-avdelningen och dess funktion. Kapitlet är uppdelat i fem avsnitt där 

varje avsnitt representerar en aktivitet. Målet med detta kapitel är att få en 

grundläggande förståelse för ämnet som studien behandlar. 

- Kapitel 4: Empirin kommer presenteras i form av de material som samlats in utifrån 

studiens valda fallföretag. Detta har erhållits utifrån sammanfattade intervjuer och 

företagets årsredovisning från 2011. 

- Kapitel 5: Analysen kommer i detta kapitel bestå av hur HR-arbetet förhåller sig till en 

kontroversiell kontext utifrån teori om HR och empirisk datainsamling.  

- Kapitel 6: I detta slutliga kapitel kommer studiens slutsatser att presenteras. Dessutom 

sker en kritisk reflektion och presentation av studiens bidrag. Slutligen ges förslag på 

vidare forskning och rekommendationer till fallföretaget.   
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2. Studiens tillvägagångssätt 

I detta kapitel presenteras hur vi gått till väga vid genomförandet av studien. Dessutom förs 

en diskussion kring kvalitetsaspekterna kring studiens resultat för att ge läsaren möjlighet att 

kritiskt granska studien. 

2.1 Studiens uppkomst samt våra förkunskaper 

Denna studie har sin utgångspunkt i medias diskussion rörande kontroversiella verksamheter 

samt tidigare teorier inom HR. Studiens problematisering har sedan diskuterats vidare genom 

telefon- och mejlkontakt med en kontaktperson vid det berörda företaget. Detta för att få 

bekräftat att studien var genomförbar och att organisationen kunde bidra med relevant empiri. 

Vi vill påpeka att ingen empirisk information samlades in i detta tidiga skede.   

Vi har innan denna studie deltagit vid HR-kurser vilka studerats vid Civilekonomprogrammet 

vid Linköpings Universitet. Intresset för ämnet har vuxit fram under fördjupningskursen 

”Projects, People och Processes” där visst fokus låg på hur medlemmarna i en verksamhet 

behandlas. 

2.2 Vetenskapligt förhållningssätt 

Ett vetenskapligt förhållningssätt beskriver hur författaren uppfattar verkligheten. Det finns 

två synsätt som kan förklara hur en forskare ser på kunskap positivismen och 

hermeneutiken.
25

 Positivismen innebär att författarna helt utan egna värderingar förklarar 

verkligheten
26

 medan hermeneutiken menar att man genom egen tolkning skapar en djupare 

förståelse för verkligheten.
27

 Vi anser att det senare förhållningssättet stämmer bäst in på vår 

studie då syftet med vår studie är att utifrån ett verkligt sammanhang förstå en viss situation, i 

vilken vi har tidigare förförståelse. Detta innebär att författarna, då studien börjar, inte är helt 

fria från värderingar och tidigare kunskaper. Detta kan vara både till för- och nackdel. Det är 

viktigt att författarna är medvetna om att detta kan komma att styra studien.
28

 Vi medvetna 

om att vår förförståelse kan ha påverkat vår studie trots att vi försökt att vara så objektiva som 

möjligt.  

  

                                                           
25

 Bryman & Bell (2007) "Business Research Methods" 
26

 Gustavsson (2004) "Kunskapandets mångfald - från en enhet till fragment" 
27

 Ödman (2004) "Hermeneutik och forskningspraktik" 
28

 Bryman & Bell (2007) "Business Research Methods" 
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2.3 Vetenskaplig forskningsansats 

Studien har byggts upp som en fallstudie vilket innebär att ett fall ur verkliga livet studeras 

och används som empiriskt underlag. Vi har genom vår studie beskrivit ett fenomen som 

tidigare inte undersökts vilket även motiverar en fallstudie.
29

 I vårt fall berör studien en 

organisation vilken kommer behandlas konfidentiellt och därför benämnas som SPEL. SPEL 

har som enda objekt studeras på djupet för att få så god förståelse som möjligt över 

situationen i organisationen, något som enligt Bryman & Bell (2007) kan göras genom en 

fallstudie. På grund av studiens tidsbegränsning har vi tyvärr inte haft möjlighet att undersöka 

flera fallföretag vilket vid en jämförelse dem emellan hade kunnat leda till en ännu djupare 

förståelse.
30

  

Bryman & Bell (2005) menar att det finns tre olika typer av fall, det kritiska eller det 

avgörande fallet, det unika fallet samt det informationsrika och avslöjande fallet. Det 

sistnämnda fallet innebär att forskarna får möjlighet att studera och observera ett område som 

aldrig tidigare varit tillgängligt för forskningen. Bryman & Bell (2005) menar däremot inte att 

denna typ av fall måste innebär att helt ny och revolutionerande forskning genomföras. Det 

informationsrika och avslöjande fallet innebär att en kvalitativ studie genomförts på ett 

informationsrikligt fall och därför passar denna typ av fall in på vår studie. Studiens resultat 

ger forskningen en stor mängd information om hur denna kontroversiella organisation 

hanterar sin personal.
31

         

2.3.1 Induktion eller deduktion 

Förhållandet mellan teori och empiri kan se olika ut beroende på studie. De två vanligaste 

alternativen på förhållandet dem emellan beskrivs enligt Bryman och Bell (2007) som 

induktivt eller deduktivt. Det deduktiva förhållningssättet är vanligast, forskarna börjar då 

med att samla in teorier vilka sedan ligger till grund för den empiriska undersökningen som 

utförs efter att teorierna valts ut.
32

 Det induktiva förhållningssättet har sitt ursprung i det 

verkliga fallet.
33

 Tvärtemot den deduktiva ansatsen gäller vid induktiv ansats att den 

empiriska undersökningen utförs först för att sedan kompletteras med passande teori.
34
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För att komplettera våra förkunskaper började vi med att läsa in oss på området, vi valde där 

efter ut teorier för att med hjälp av dessa bilda oss en stabil grund att stå på. Utifrån dessa 

teorier formade vi sedan våra intervjufrågor vilka sedan användes för att samla den empiriska 

information vi behövde för att analysera situationen och besvara våra frågeställningar. Således 

är intervjufrågorna grundade i teorin, varför vi har använt oss av en deduktiv ansats.
35

   

2.3.2 Undersökningsansats och upplägg 

Då vi i denna studie vill förstå fenomenet HR inom kontroversiella verksamheter lämpar sig 

en studie av kvalitativ art, vilket också passar bra ihop med en fallstudie.
36

 En kvalitativ 

metod tillåter fritt formulerade svar vilket är det lämpligaste sättet att fylla studiens syfte och 

besvara forskningsfrågorna med.
37

 Komplexiteten i en fallstudie är svår att greppa genom en 

kvantitativ studie vilket beskrivs som alternativet till den kvalitativa. En kvantitativ studie 

handlar om statistik och mätning medan syftet i denna studie är att beskriva och förstå. För att 

besvara våra forskningsfrågor har därför en kvalitativ ansats gett möjlighet till utförliga svar 

och möjlighet till följdfrågor och förklaringar då något varit oklart vid intervjutillfällena. 

Detta har lett till djupare förståelse.
38

  

2.4 Datainsamling och tillvägagångssätt  

Då denna studie är deduktivt uppbyggd har vi som tidigare nämnt börjat med att sammanställa 

teorier för att därefter samla in empiri. Sedan har en jämförelse gjort av dessa områden samt 

en analys för att finna svar på våra forskningsfrågor. Nedan beskrivs hur insamlingen i de 

olika avsnitten har genomförts. 

2.4.1 Insamling av teori 

I studiens teoretiska referensram presenteras tidigare HR-forskning. Vi har utgått från de 

aktiviteter vilka sägs förenkla hanteringen av verksamhetens personal beskrivna av Fombrun, 

Devanna & Tichy i boken ”Strategic Human Resources Management”. Dessa aktiviteter 

nämns som rekrytering, arbetsprocess, utvärdering, belöning samt utveckling och beskrivs i 

en sammansatt modell som HR-cykeln.
39

 Valet av modell har baserats på dess etablering i den 

företagsekonomiska världen samt dess tydliga uppdelning över hur företaget enklast arbetar 

med personal. Dessutom baserades valet på att senare modeller, gjorda av andra författare 
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 Bryman & Bell (2007) "Business Research Methods" 
36

 Gummesson (2004) "Fallstudiebaserad forskning" 
37

 Nyberg (2000) "Skriv vetenskapliga uppsatser och avhandlingar" 
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 Bryman & Bell (2007) "Business Research Methods" 
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som exempelvis Ramlall (2003)
40

, liknar HR-cykeln mer eller mindre och därigenom fanns 

ingen anledning att välja någon av dessa modeller. Utöver HR-cykeln har vi kompletterat med 

teori inom aktiviteterna för att få en djupare förståelse över hur HR-arbetet sker i teorin. 

2.4.2 Insamling av empiri 

Valet av fallföretag baseras på att de fanns tillgängliga samt att de var villiga att ställa upp 

med tid för informationsinhämtning.  

Informationsinhämtning till studien har skett via intervjuer med fallföretagets personal. Detta 

för att få en bild över hur deras arbete med HR fungerar då dessa varit väl insatta i 

organisationens HR-arbete. Målet har varit att se om detta skiljer sig från de traditionella HR-

aktiviteterna och om någon av aktiviteterna anses mer viktig vid anpassning till kontexten. 

Det ska här tydliggöras, än en gång, att intervjufrågorna baserats på den teoretiska grunden 

som vi skaffade oss innan intervjuerna genomfördes. Utöver detta har även insamling av 

material skett från företagets årsredovisning från 2011, detta för att få en överskådlig bild över 

hur organisationen är uppbyggd.  

En har skett på engelska var efter vi översatt svaren innan vi använt dem i empirin. Detta 

gäller såväl citat som övrig beskrivning varför vi reserverar oss för feltolkning. Genomgående 

har vi bearbetat nästintill alla citat för att underlätta läsning av texten.  

2.4.3 Analys av datainsamling 

Merriam (1994) menar att insamling av data inte är en process som sker separat utan det är 

viktigt att kontinuerligt analysera de data som samlats in. Genom att göra detta minskar risken 

att forskare i slutändan har information som är oklar för läsaren.
41

 Analys av data har därför 

skett kontinuerligt under studiens gång. Analyskapitlet har dock författats efter att de viktiga 

utgångspunkterna inom HR sammanställts samt den empirisk data samlats in och 

sammanställts. En kritisk jämförelse dem emellan har därefter genomförts och sedan 

analyserats. Vi har utifrån jämförelsen dragit slutsatser rörande kontextuell anpassning vilka 

presenteras i analyskapitlet.  

2.4.4 Primär- och sekundärkällor 

Denna rapports empiri har bestått av både primära och sekundära källor för att få en högre 

trovärdighet och relevans.
42

 Primärdata är data som samlas in genom intervjuer med det 
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 Ramlall (2003) "Measuring Human Resource Management's Effectiveness in Improving Performance" 
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 Merriam (1994) "Fallstudien som forskningsmetod" 
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 Lundahl & Skärvad (2003) "Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer" 
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berörda företagets personal. Den insamlade informationen sker för första gången direkt från 

den primära informationskällan. Dessa intervjuer och dess frågor har utformats med mål att 

uppfylla studiens syfte och därigenom göra studien unik.
43

 Sekundärdata är sådan 

informationen som är insamlad och sammanställd av någon annan för ett annat ändamål. I 

denna uppsats har information hämtas från redan publicerat material i form av fallföretagets 

årsredovisning från 2011.
44

 

Då vi själva samlat in primärdata har en viss grad av kontroll funnits då det kommer till 

tillförlitlighet. I varje enskilt fall har vi haft möjligheten att reflektera över tillförlitligheten 

utan att ifrågasätta någon annans motiv till insamlingen som vid sekundärdata.
45

 Vid 

sekundärdata är det svårt att veta hur data samlats in och hur den sammanställts för att 

uppfylla ett annat syfte. Därför kan denna anses mindre tillförlitlig än primärdata och det är 

därför viktigt att ha ett kritiskt förhållningssätt till sekundärdata. Dessutom är det viktigt att 

noggrant granska var informationen kommer ifrån samt vem som samlat in den och till vilket 

syfte.
46

 Vårt val av information har granskats kritiskt genom att bedöma trovärdigheten i 

källorna för att erhålla trovärdiga och relevanta slutsatser.  

2.4.5 Intervjuer 

Då vi ville skapa oss en god förståelse över hur HR-arbetet fungerar omfattar studien tre 

intervjuer med olika anställda vilka är väl insatta i företagets HR-arbete. Alla intervjuer har 

pågått i cirka en timme och har skett genom enskilda samtal. Då företaget SPEL behandlas 

konfidentiellt fanns ingen anledning att göra det motsatta med de tre intervjupersonerna därför 

nämns dessa inte vid namn utan vid befattning.  

Intervjuerna har varit av semistandardiserad karaktär. Semistandardiserad intervju innebär att 

intervjufrågorna är förberedda men det finns möjlighet till oförberedda följdfrågor beroende 

på svar. Detta ger större utrymme för respondenterna att utrycka sin åsikt. Intervjuprocessen 

är flexibel vilket ger utrymme för djupförståelse vilket passar för att uppnå målet med denna 

studie.
47

 Dessa öppna och ostrukturerade intervjuer används ofta i kvalitativa studier vilket 

ytterligare motiverar upplägget.
48
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 Jacobsen (2002) "Vad, hur och varför? - Om metodval i företagsekonomi och andra samhällsvetenskapliga 

ämnen." 
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Vi hade i förväg formulerat ett antal huvudfrågor med förslag på följdfrågor vilka somliga gav 

utrymme för diskussion. Dessa har sedan i förväg skickats till intervjupersonerna för att dessa 

skulle få tid att förbereda sig. Detta gjordes på grund av att vår studie är omfattande och 

respondenterna inte kunnat bidra med mer än en timme var. Fördelen med detta har varit att 

tidsramen för intervjuerna hölls och att svaren var väldigt genomarbetade, vilket även nämns 

som fördelar av Bryman & Bell (2007). Det negativa med att skicka ut underlaget i förväg kan 

vara att intervjun inte blir lika spontan samt att respondenten lättare kan undvika fallgropar 

och lämna nyanserande svar.
49

 Vi upplevde att respondenterna förstod frågorna bättre under 

intervjuns gång och att det kunde ha varit så att frågorna upplevts svårare innan intervjun. Vi 

tycker därigenom att förlusten av spontanitet inte blev stor. Eftersom studiens syfte är att 

förstå tror vi inte att respondenterna hade för avseende att försköna verkligheten.  

Då intervjufrågorna är baserade på vår teori och på grund av respondenternas tidsbrist valde 

vi att dela upp HR-aktiviteterna på de olika respondenterna. Tanken var till en början att dela 

upp aktiviteterna så att en av respondenterna skulle besvara frågor om rekrytering och 

arbetsprocess. En annan skulle besvara frågor om utvärdering, belöning och utveckling och 

den tredje skulle finnas till för att berätta mer djupgående om de aktiviteter vi fann 

intressanta. Således, efter att ha genomfört intervjun om rekrytering och arbetsprocess fann vi 

oss sakna den generella överskådligheten i företaget. Detta eftersom denna person som skulle 

besvara dessa frågor är anställd för att rekrytera till verksamhetens utvecklingsavdelning med 

fokus på programmering och systemutveckling. Därför valde vi att ställa samma frågor till 

den person som fanns till för att berätta mer djupgående om aktiviteterna. Detta gjorde att vi 

förlorade tid för att få mer information om det vi fann intressant i de två grundläggande 

intervjuerna. I efterhand vill vi påstå att vi under intervjuerna fick den förståelse och det djup 

vi behövde för att uppfylla studiens syfte varför vi inte finner att ändringen i 

intervjuupplägget har påverkat studiens resultat. Det ska här tilläggas att vi ändå valt att 

använda oss av alla tre respondenters svar.   

Intervjuunderlaget behandlade översiktligt de områden som var intressanta för studien medan 

de mer detaljerade frågorna var till för att med säkerhet täcka alla områden och öppna upp för 

diskussion. På så sätt fick vi en bra uppfattning över situationen i företaget och vi fick 

möjlighet att ställa frågor rörande sådant vi inte tänkt på innan intervjuerna. Genom detta tror 

vi att studien kan ha nått ytterligare en dimension. En svaghet med detta val av intervju är att 
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kärnfokus kan komma att försvinna om intervjuobjekten tar över.
50

 Detta är något vi har haft i 

åtanke under intervjuerna och vi upplevde att vi höll oss inom de ramarna vi satt upp. 

För att öka tillförlitligheten och trovärdigheten valde vi att spela in intervjuerna. Speciellt då 

en av intervjuerna gjorts på engelska har inspelandet av intervjuerna underlättat arbetet med 

översättning. Men vi reserverar oss för eventuella feltolkningar. Att spela in intervjuerna tog 

bort pressen för missuppfattning och rädsla att missa någon viktig aspekt under intervjuernas 

gång då vi kunde gå tillbaka och analysera samma material flera gånger i lugn och ro. En risk 

med att spela in intervjuerna kan vara att respondenten kan bete sig annorlunda och 

därigenom svara annorlunda beroende på vetskapen av att det respondenten säger spelas in. 

Dock anser vi att tillförlitligheten i de personliga anonyma intervjuerna trots detta, ger oss det 

bästa materialet att arbeta med. Därigenom har bedömningen gjorts att de positiva effekterna 

väger över de negativa varför materialet används för att uppfylla studiens syfte.
51

 

En annan risk vid intervjuerna kan ha varit att respondenten talat osanning alternativt 

undanhållit information på grund av sin beroendeställning till organisationen.
52

 Vi upplevde 

under intervjuernas gång att respondenternas svar stämde överens även då de inte ställdes 

samma frågor. Respondenternas intervjuområden var visserligen olika med svaren tenderade 

att gå in i varandra. Då vi samlat in primärdata fann vi det viktigt att intervjua rätt personer, i 

detta fall personal med kunskap om företagets HR-arbete, då dessa kunde delge oss relevant 

information till studien.
53

  

2.4.6 Etik 

För att göra studien etiskt riktig har vi tagit hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer. Det grundläggande individskyddskravet har varit utgångspunkten vilken kan delas 

in i fyra allmänna huvudkrav; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

samt nyttjandekravet.
54

 

Informationskravet har vi tagit hänsyn till då respondenterna informerats om studiens syfte 

innan intervjuerna ägt rum. Då respondenterna själva haft rätt att bestämma över sin 

medverkan har även samtyckeskravet uppfyllts. Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter 

rörande personerna hålls konfidentiella om så önskas. Då vi i vår studie valt att anonymisera 
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fallföretaget och dess anställda uppfylls detta krav. Vi har även tagit hänsyn till 

nyttjandekravet vilket innebär att uppgifter om de enskilda personerna som deltagit i studien 

enbart använts för forskningsändamål.
55

  

2.5 Kvalitetsaspekter av studien 

I alla studier finns risk för mätfel, detta kan utvärderas med hjälp av validitet och reliabilitet. 

Dessa mäter studiens tillförlitlighet och giltighet och bör finnas i åtanke under studiens gång 

och vid tolkning av resultat. Reliabilitet är en förutsättning för validitet men reliabilitet kräver 

inte validitet.
56

 Jacobsen (2002) menar att validitet och reliabilitet är viktiga oavsett kvalitativ 

eller kvantitativ metod.
57

 Däremot menar Bryman & Bell (2007) att validitet och reliabilitet är 

användbarast vid mätbara studier, likt kvantitativa studier.
58

 Då vi i denna studie avser att 

förstå hur något föreligger och därigenom inte avser att mäta någonting har vi valt att inte 

använda oss av validitet och reliabilitet. Istället valde vi att använda oss av Guba & Linconls 

(1989) fyra kriterier för att göra en bedömning om kvaliteten i denna studie.
59

 Dessa förklaras 

nedan som tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet samt möjlighet att styrka och 

bekräfta.       

Det första kriteriet, tillförlitlighet, ibland benämnd intern validitet, mäter hur väl studiens 

empiri stämmer överens med den verklighet som skildras genom intervjuerna.
60

 Vi har för att 

säkerställa bilden av verkligheten intervjuat flera respondenter för att försäkra oss om att 

respondenterna inte hade för avsikt att försköna verkligheten. Visserligen har de tre olika 

respondenterna intervjuats och ställts frågor inom olika områden. Men då vi fann att dessa 

områden gick in i varandra anser vi oss inte behöva oroa oss över att svaren vinklats. Detta då 

viss kontroll kunde genomföras under intervjuerna med sin grund i vad de andra 

respondenterna svarat. När intervjuerna genomförts uppmärksammade vi att de tre olika 

respondenterna ofta tog upp samma saker trots olika områden och olika intervjuunderlag. Vi 

har genom öppna intervjuerna kunnat gå på djupet för att verkligen förstå situationen i 

spelbolaget. Vi valde att intervjua varje respondent enskilt och lät dessa behålla sin 

anonymitet vilket vi hoppas har bidragit till sanningsenliga svar som skildrar den verklighet 

de verkar inom. De olika perspektiven rörande arbetet har gett oss en möjlighet till 
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helhetsförståelse. Respondenterna har efter sammanställningen fått ta del av och möjlighet att 

yttra sig rörande den tolkning vi gjort. Enligt Guba & Lincoln (1989) bidrar denna 

återkoppling med tillförlitlighet till studien och vi kan där igenom i presentera en 

representativ bild av verkligheten igenom studien.
61

      

Överförbarhet är det andra kriteriet vid bedömning av kvaliteten i en studie. Denna handlar 

om att resultatet i undersökningen överensstämmer i en annan situation eller kontext, med 

andra ord hur generaliserbart resultatet är.
62

 Detta likställs med extern validitet i kvantitativ 

forskning.
63

 I denna studie är syftet att förstå hur kontroversiella företag hanterar sin personal 

ur ett spelföretag-perspektiv. Vi har varit medvetna om att ett företag omöjligen kan 

representera en hel bransch och att anpassning till kontexten måste ske med hänsyn till den 

specifika organisationen och dess omgivning. Vi anser dock att utvalda delar kan överföras 

till andra spelbolag och företag verksamma i en kontroversiell kontext.     

Det tredje kriteriet är pålitlighet. Detta kriterium handlar om i vilken utsträckning de resultat 

som tas fram skulle upprepas vid ett senare tillfälle.
64

 Detta likställs med reliabiliteten i 

kvantitativa studier.
65

 För att öka studiens pålitlighet har vi i denna studie skapat en detaljerad 

redogörelse för hur forskningsprocessen har genomgåtts. Dessutom har vi varit noggranna 

med att förklara de val som gjort och därigenom påverkat studien. Vi har varit medvetna om 

att frågeställningar kan ha påverkats av de värderingar som vi innehar vilka troligen inte är 

desamma för någon annan. 

Möjlighet att styrka och bekräfta är det sista kriteriet för att öka studiens kvalitet. I 

kvantitativa studier motsvaras detta av objektivitet. Här menas att forskarna innehar en 

medvetenhet om att det inte går att uppnå komplett objektivitet i samhällelig forskning.
66

 Då 

de kontroversiella verksamheterna är en omdiskuterad samhällsfråga har det varit svårt att gå 

in med komplett objektivitet i studien. Därför kan det finnas en risk att studien påverkats av 

subjektiva värderingar. 
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3. Teoretisk referensram 

I detta kapitel presenteras de teorier vi använt oss. Dessa teorier har sedan använts för att 

analysera det insamlade empiriska materialet i analyskapitlet. Till och börja med presenteras 

en kort introduktion till området HR. Därefter kommer en utförlig beskrivning av de 

aktiviteter som återfinns i HR-cykeln.  

3.1 Betydelsen av HR 

I de flesta organisationer finns en HR-avdelning på samma vis som man kan förvänta sig 

finna en ekonomiavdelning. HR-avdelningen inom organisationer hade från början ett stort 

administrativt ansvar där arbetet till största del handlade om rekrytering, in- och utstämpling, 

löneutbetalning, utbildning och personaldata. Avdelningen användes som en stödfunktion till 

ledningen på en mer taktiskt än strategisk nivå.
67

 Enligt Boxall & Purcell (2000) är HR-

arbetet idag allt som har med hantering av personal att göra.
68

 Ferris et al. (1995) menar att 

innehavet av en HR-avdelning har blivit betydligt viktigare då syftet med HR-arbetet är att 

anställa och behålla optimal kvantitet och kvalitet. HR-avdelningen ska se till att individer 

kan utföra sitt arbete i en miljö som är hälsosam, trygg och i vilken de kan vara produktiva. 

De anställda ska ha möjlighet att prestera och utvecklas. Personal som mår bra och är 

produktiva kommer bidra till framgång och lönsamhet för organisationen.
69

  

Idag är således personalen en strategisk tillgång vilken verksamheten måste satsa tid och 

pengar på.
70

 Personal som strategisk tillgång är något vilket kan vara till konkurrensfördel om 

dessa hanteras rätt. Ett företags HR-strategi bygger på alla beslut ledningen och 

organisationens HR-personal fattar rörande vad som ska göras och hur detta ska gå till då det 

kommer till personal. Enligt Boxall & Purcell (2008) finns det två olika synsätt då det 

kommer till HR-strategier: "Best practice" och "Best fit". "Best practice" är den äldsta av 

dessa strategier vilken utövats under en längre tid. Strategi innebär att det finns ett bästa sätt 

att hantera sin personal på. Oavsett organisationens situation eller kontext gäller det att följa 

dessa väletablerade teorier för framgångsrik personalhantering. En "Best fit" innebär istället 

att HR-avdelningen anpassar sin strategi i förhållande till organisationens klimat och 

omgivning, det vill säga den kontext organisationen verkar inom. Strategin måste hela tiden 
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anpassas efter politiska, ekonomiska, sociala och teknologiska faktorer i den omgivning där 

organisationen verkar för att vara fortsatt framgångsrik. Förr eller senare drabbas de flesta 

verksamheter av turbulens inom något av dessa områden. Om organisationen misslyckas med 

att hantera situationen och att förstå och anpassa sig efter sin omgivning är risken stor att de 

förlorar sin position på marknaden.
71

  

3.2 HR-cykeln 

Några av de första att publicera en teoretisk modell över HR-cykeln, vilken används än idag, 

var Fombrun, Devanna och Tichy år 1984. Denna modell ger en god översiktlig bild över hur 

en verksamhet arbetar med HR-processen och författarna menar att de aktiviteter som ingår i 

modellen återfinns i alla typer av organisationer, oavsett kontext.
72

 Tyson (1997) menar att 

just kontexten är extra viktig att förhålla sig till då det kommer till HR-arbetet.
73

 Fombrun, 

Devanna & Tichy (1984) anser att struktur ska följa strategi vilket innebär anpassning till typ 

av organisation och dess mål.
74

 Därför menar Price (2011) att denna HR-cykel är en "Best 

fit". Enligt författaren ska aktiviteterna anpassas efter den kontext organisationen verkar 

inom.
75

  

Vi använder oss av denna teori för att undersöka hur organisationen anpassat sig till 

kontexten. En ytterligare anledning till att vi valt denna modell är att de aktiviteter som 

beskrivs i modellen återfinns i senare studier gjorda av andra forskare vilket tyder på att denna 

modell anses användbar. De skillnader vi funnit i senare teorier är främst att aktiviteterna 

modifierats och tilldelats andra namn, dock är syftet med dessa aktiviteter desamma.
76

 De 

aktiviteter Fombrun, Devanna och Tichy (1984) använder sig av är rekrytering, arbetsprocess, 

utvärdering, belöning och utveckling vilka anses mycket viktiga för att lyckas med 

verksamhetens HR-arbete. För att dessa aktiviteter ska fungera i verksamhetens dagliga arbete 

bör de vara anpassade till företagets övriga strategier. Detta ska ge goda förutsättningar till 

framgång.
77
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Nedan kommer HR-cykeln och dess aktiviteter att beskrivas. Vi har utgått ifrån Fombrun, 

Devanna & Tichys (1984) beskrivningar av dessa aktiviteter men även kompletterat med 

relevant forskning kring aktiviteterna gjorda av andra framstående forskare för att få en 

djupare insikt över hur aktiviteterna fungerar.  

 

Figur 1: Fombrun, Devanna & Tichys (1984) HR-cykel  
FRITT ÖVERSÄTT 

3.2.1 Rekrytering  

Fombrun, Devanna & Tichy (1984) menar att 

rekryteringen behandlar hur företaget kommer 

fram till hur många anställda som behövs, vilka 

kompetenser som krävs samt vilka uppgifter 

som förväntas att lösas av personalen. 

Författarna lägger stor vikt på att verksamheten ska inneha en utarbetad plan för hur dessa 

kompetenser ska rekryteras.
78

 Denna process behandlar dessutom de olika urvalsmetoder som 

HR-avdelningen använder för att rekrytera nya medlemmar till verksamheten. Om 

organisationen har ett bra rykte och en god image kommer det att öka verksamhetens 

möjligheter att rekrytera personal. Detta rykte och image bygger främst på hur kunder och den 

egna personalen uppfattar verksamheten.
79

 

3.2.1.1 Rekryteringsflödet 

Bratton och Gold (2003) beskriver olika steg i rekryteringen. De menar att rekryteringen 

börjar med en påverkan av både interna och/eller externa faktorer. Interna faktorer handlar om 

att organisationen har uttalat nya mål och därför kan det behövas ny personal med andra 

kompetenser än vad som redan existerar. Externa faktorer som påverkar personalplaneringen 
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kan exempelvis vara låg- och högkonjunktur, teknisk utveckling samt lagändringar. Det 

handlar således om påverkningar från omvärlden vilket gör att verksamheten behöver ny 

personal.
 80

  Finns kompetensen inom organisationen är internrekryteringen ett alternativ.  Det 

kan då vara aktuellt att strukturera om personalen eftersom en person inte kan ta på sig för 

många arbetsuppgifter.
81

  

En viktig del i rekryteringsprocessen är att göra en kartläggning över den befintliga 

personalen för att identifiera ett eventuellt personalbehov. Organisationen behöver ta beslut 

om anställningen ska ske internt eller externt. Ett problem kan vara att verksamheten glömmer 

att se till det långsiktiga perspektivet. Därför bör personalplaneringen lyftas upp till en 

strategisk nivå för att försäkra att dagens personalbehov matchar morgondagens. 

Organisationen lyckas med detta genom att sätta upp en tydlig personalplan för 

organisationen och en karriärplan för medarbetarna.
82

 

När personalen kartlagts är urval nästa steg i processen. Här bör organisationen lägga stor vikt 

på vilken kompetens som krävs till den tilltänkta arbetspositionen. Företaget bör skapa sig en 

bild över den person som behövs för att göra ett bra jobb vid tjänsten. Verksamheten kan 

utvärdera sökandes kompetenser genom att utföra tester, observationer eller intervjuer med de 

arbetssökande. Det kan det vara fördelaktigt att använda sig av en strategi vid anställning
83

, 

nedan kommer därför ”rätt person på rätt plats” och heterogena grupper att presenteras. 

Gemensamt för dessa strategier är att deras förespråkare menar att de är framgångsrika vid 

urval och rekrytering av nya medarbetare. 

3.2.1.2 Rätt person på rätt plats 

Vilken slags individ som söks till en tjänst beror på syftet med anställningen. En 

nyanställning bör enligt Lindblom & Wisén (2009) inte enbart ske beroende på vad för slags 

tjänst som ska fyllas utan mer beroende på expertkunskaper, yrkesmässig erfarenhet och 

förmåga att samarbeta.
84

 Belbin (2004) har i sina studier bevisat att rekrytering där individer 

med höga betyg prioriteras, alternativt då verksamheten anställer enbart på grund av en 
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individs specifika kompetens, inte alls behöver innebära att detta är rätt person för uppdraget. 

Således är dessa inte tillräckliga kriterier för att finna rätt person till rätt plats.
85

 

Knocke et al. (2003) föreslår två olika strategier då det kommer till urval: en mer traditionell 

metod där matchningen mellan arbete och person prioriteras samt en alternativ metod där 

individen ska matcha organisationen i stort. Den traditionella metoden går ut på att 

arbetsgivaren väljer arbetssökanden utifrån att ett antal kriterier bör vara uppfyllda för att hitta 

den optimala personen. Urvalet görs för att hitta "rätt person till rätt plats". Detta kan göras 

genom att utvärdera sju egenskaper vilka nämns som:
86

 

1. Fysik: hälsa, framträdande etc. 

2. Tidigare erfarenheter 

3. Generell intelligens 

4. Speciella personliga egenskaper: bra sifferminne, goda sociala egenskaper etc. 

5. Intressen: kultur, sport etc. 

6. Hur personen uppfattas: vänlig, pålitlig etc. 

7. Speciella omständigheter: kan resa, jobba helger etc. 

I det senare fallet är målet att hitta en person som kan vara med och utveckla organisationen. 

Denna metod handlar mer om beteende, attityd och motivation där personlig koppling och 

social kompetens värderas högre. Det handlar således mer om att passa in på arbetsplatsen.
87

 

De individer som upplever att de passar in på arbetsplatsen är mindre benägna att lämna 

denna.
88

 Kriterier som då kan upplevas viktigare är:
89

 

1. Påverkan på andra: genom humör, framtoning etc. 

2. Krävda kvalifikationer: utbildning, erfarenheter 

3. Attityd: gentemot utbildning, nya saker, kollegor etc. 

4. Motivation: mål, ambitioner 

5. Anpassning: stresstålighet, samarbetsvillighet 
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Oavsett vilka kriterier rekryteraren går efter ser McKenna & Beech (2002) förberedelserna 

rörande den personen organisationen söker som ett kritiskt steg i rekryteringsprocessen. 

Genom att följa de uppsatta kriterierna vid urval vet organisationen att de anställer någon som 

uppfyller de krav som ställs och fyller den funktion som efterfrågas.
90

  

3.2.1.3 Heterogenitet på arbetsplatsen 

I samband med rekrytering kan arbetsplatsens heterogenitet tas i hänsyn. En heterogen 

arbetsplats har, tillskillnad från en homogen arbetsplats, en mix av olika anställda. Denna mix 

innefattar individer med olika kön, ålder och etniska bakgrunder.
91

 Enligt Mlekov & Widell 

(2003) är rekryteringsprocessen en strategisk kärnpunkt då det kommer till att främja 

multikulturella organisationer, det vill säga heterogena arbetsplatser. Vidare menar författarna 

att organisationer som medvetet rekryterar heterogen arbetsstyrka blir mer nyskapande då 

olikheter möts och kunskaper samt erfarenheter blandas. Detta kan i sin tur leda till ökad 

lönsamhet. I organisationer som verkar över landsgränserna är mångfald extra viktigt då det är 

en fördel om arbetskraften avspeglar konsumenterna på den marknad organisationen verkar.
92

 

Ett problem med kulturell mångfald är enligt Broomé, Carlson & Ohlsson (2001) de 

konflikter som uppstår då individer med olika bakgrund ska arbeta och kommunicera med 

varandra. Olikheter i kultur och språk kan leda till oklarheter, missuppfattningar och misstag 

vilket gör att det generellt är svårare att uppnå sammanhållning i heterogena grupper.
93

   

Kön och jämställdhet har länge varit en aktuell fråga.
94

 Historiskt sett har, enligt Hirdman 

(2004), uppdelningen mellan män och kvinnor varit specifik, något som gör 

jämställdhetsarbetet svårare.
95

 Könsrollerna är så pass etablerade i samhället att det är svårt att 

se förbi man och kvinna trots att personligheterna maskulin och feminin kan innehas av båda 

könen genom en mer social könsroll.
96

 För att en arbetsplats ska anses jämställd brukar det 

sägas att det underrepresenterade könet ska utgöra minst 40 procent av de totala medarbetarna 

och detta benämns som 40-60-regeln.
97

 En av anledningarna till att ett kön är över- eller 

underrepresenterat på en arbetsplats kan enligt Alvesson & Billing (1997) bero på att vissa 

yrken, utbildningar och positioner på arbetsplatsen är förknippade med ett visst kön. 
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Brandman och snickare kan anses typiskt maskulina yrken medan sekreterare och frisör är 

typiskt feminina yrken.
98

 Maskulint och feminint har dock inte enbart med kön att göra, både 

män och kvinnor kan inneha en maskulin alternativt feminin personlighet. Bland andra 

Gherardi (1994); Hines (1992); Kanter (1977) karaktäriserar en maskulin personlighet som 

tuff, opersonlig, oberoende, rationell, tävlingsinriktad och kontrollerad. Vidare är den 

feminina personligheten mer emotionell, omhändertagande, empatikännande, beroende och 

samarbetsvillig.
99

 Då personlighet och kunskap enligt forskare inte är kopplat till ett visst kön 

saknas en anledning till att enbart eller övervägande anställa kvinnor alternativt män.
100

 

För att uppnå mer jämställda och heterogena arbetsplatser rekommenderar 

Diskrimineringsombudsmannen (2012) positiv särbehandling, vilket är ett av de mer effektiva 

sätten att uppnå jämställdhet på arbetsplatsen. Positiv särbehandling går ut på att ansökningar 

från det underrepresenterade könet prioriteras så länge dennes kvalifikationer är motsvariga 

övriga konkurrenters. På så vis finns en möjlighet att uppnå en jämställd, heterogen 

arbetsplats då det kommer till kön.
101

 Detta bör vara eftersträvansvärt då heterogena 

arbetsplatser visat sig vara konkurrenskraftiga. Jämställdhet inom organisationer kan öka dess 

lönsamhet vilket är något en rekryterare bör ha i åtanken vid nyanställning.
102

 

3.2.2 Arbetsprocess   

Denna aktivitet behandlar utförandet av det 

dagliga arbetet i termer av vad som ska göras, 

var, när och hur. Det är viktigt att företaget 

arbetar aktivt med att integrera medarbetarna i 

verksamheten.
103

 Det är genom en väl utformad 

arbetsprocess som verksamhetens idé blir genomförd på “rätt sätt”. Om det finns en 

välutformad arbetsprocess kommer organisationen och organisationens personal att må bra. 

Därigenom menar Lindmark & Önnevik (2006) att HR-arbetet bör fokusera på 

arbetsprocessen eftersom andra delar i arbetet beror på denna.
104

 Arbetsprocessen i 

organisationen kan vara allt från hårt kontrollerad från chefernas sida till att den anställde 
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sköter sina arbetsuppgifter självständigt.
105

 Hur hård kontroll eller självständighet som råder i 

organisationen brukar definieras som grad av autonomi. Vid hög grad av autonomi planerar 

individen självständigt samt fattar egna beslut och bestämmer tillvägagångssätt på egen hand. 

Det är då vanligt att individen förstår att arbetets resultat är beroende av ansträngningar och 

beslut. En hög autonomi leder därför till känslan av ett stort individuellt ansvar för arbetets 

resultat.
106

Ryan & Deci (2000) menar att en hög grad av autonomi leder till ökad 

motivation.
107

 

En av de frågor som besvaras i arbetsprocessen är var arbetet utförs. Idag är det inte lika 

självklart att allt arbete sker där organisationen har sitt kontor. Distansarbete har blivit ett 

alternativ som innebär att arbetet sker på distans från organisationens huvudsäte. Detta arbete 

kan utföras genom exempelvis hemarbete. Hemarbete har dock brister, kontakten med 

organisationen blir sämre och därigenom kan det informella lärandet, utveckling samt dialog 

med andra anställda försvinna helt. En annan risk är att de anställda förlorar känslan av 

tillhörighet till organisationen.
108

  

När arbetet ska utföras är ett annat exempel inom arbetsprocessen. Många organisationer är 

säsongsberoende, det vill säga verksamheten påverkas av högre efterfrågan under en viss 

period av året än en annan period. Det är svårare att hantera efterfrågeökningar när 

organisationen inte är säsongsbunden. Då är det viktigt att ha resurser för att klara av dessa 

ökningar i efterfrågan. Här kan det vara till bra hjälp att ha utarbetade personalplaner som 

hjälper organisationen att hantera denna typ av efterfrågeökningar.
109

 

Arbetsdesignen illustrerar hur arbetet genomförs. Även om arbetsdesignen är ett användbart 

verktyg för att effektivisera verksamheten är det inte säkert att effektiviseringen uppnås. Det 

går inte att bortse från individens inställning till arbetet vilken kan förbättras genom ett bra 

förhållande arbete, familj och fritid emellan. Det kan även förbättras med att verksamheten 

från börja ordentligt introducerar individen för organisationen när denne anställs. Detta gör att 

den nyanställde känner sig välkommen, att denne kommer snabbare in i arbetet samt att denne 

lättare känner engagemang. Introduktionen bör börja redan vid anställningsintervjun och det 

är viktigt att organisationen informerar om vad organisationen gör, hur saker genomförs samt 
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varför de görs på ett visst sätt. Därefter gäller det att organisationen på första arbetsdagen får 

den nyanställde att känna sig välkommen och samtidigt ges utrymme att reflektera över den 

nya arbetssituationen. I dag är det vanligt att allt för många nyanställda kastas in för fort i 

arbetet, vilket anses negativt. Det finns även de organisationer som väntar med en 

introduktion långt efter att den anställde har börjat. Vid introduktion talar författare om 

mentorskap, traineeprogram och fadderverksamhet för att arbeta med introduktionen under en 

längre tid. Det är bevisat att medarbetare som introduceras på ett genomtänkt sätt skaffar sig 

en bättre förståelse för att sätta sig in i verksamheten och bidra till organisationen. Vid en bra 

introduktion känner den nyanställde att ledningen är intresserad av att denne får en bra 

start.
110

 

3.2.2.1 Skapandet av en god arbetsmiljö 

För att medarbetarna ska känna sig trygga i sin anställning gäller det att organisationen skapar 

en bra arbetsmiljö. Arbetsmiljön beskrivs av fysiska samt psykiska faktorer där grundtanken 

är att de anställda inte ska drabbas av ohälsa orsakat av sitt arbete.
111

 God arbetsmiljö är en 

nyckelfaktor för att öka engagemang och motivation samt attrahera ny personal.
112

 Att därför 

fokusera på arbetsmiljö har ökat kraftigt under de senaste åren.
113

   

“Känsla av sammanhang” (KASAM) är en bra utgångspunkt för att skapa en bra arbetsmiljö. 

Detta formades av Aaron Antonovsky (1991) som i sin studie studerade faktorer som stödjer 

det friska hos människor. Forskaren kom fram till att personer som råkat ut för något hemskt 

ändå klarat sig bra då de haft en känsla för hur saker och ting hänger samman. För att något 

ska hänga samman talade Antonovsky (1991) om tre faktorer; begriplighet, hanterbarhet samt 

meningsfullhet där begripligheten handlar om att skapa ordning och mönster omkring sig. 

Hanterbarheten handlar om den kompetens och de resurser människan har till sitt förfogande 

för att handskas med de krav och förväntningar som ställs på en själv och meningsfullheten 

handlar om motivation, engagemang samt den inställning individen har till sitt arbete. Enligt 

Antonovsky (1991) är dessa tre faktorer ett krav för att medarbetaren ska må bra och i och 

med detta tillföra mycket till sin organisation och till sina medarbetare.
114
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3.2.3 Utvärdering  

I denna aktivitet menar Fombrun, Devanna & 

Tichy (1984) att företaget måste utvärdera dess 

resultat för att veta hur man ska kunna utveckla 

dess kompetenser. Denna process finns till för att 

säkerställa att verksamheten rör sig i rätt riktning. 

Utvärdering kan ske på kvalitativt eller kvantitativ sätt och författarna menar att det är viktigt 

att rätt processer utvärderas med rätt metod för att ge ett bra utvecklingsmaterial att arbeta 

efter.
115

 Det är av största vikt att organisationen är bra på att fatta beslut. Kan organisationen 

fatta beslut ökar förutsättningarna för att nå uppställda mål och på så sätt bli framgångsrik. 

För att kunna fatta beslut måste organisationen enligt Lindmark & Önnevik (2006) utvärdera 

det tidigare arbetet. Det är således viktigt att utvärdera både det som gått bra och det som gått 

dåligt samt att utvärderingen används som grund för nya målsättningar.
116

 

3.2.3.1 Kvalitativ och kvantitativ utvärdering 

Det finns kvalitativa och kvantitativa metoder för att utvärdera. Kvantitativa mätningar kan 

handla om inkomst, antal anställda eller antal producerade produkter. Kvalitativa data kan 

vara personalens trivsel på arbetsplatsen eller lärandeförmåga. Det är vanligt att utvärdering 

sker varje månad, varje halvår eller varje år, det vill säga med ett bestämt tidsintervall.
117

 

Utvärderingen kan ske antingen internt eller externt. Internt är när personal som verkar inom 

organisationen genomför utvärderingen och extern är när organisationen tar hjälp av 

utomstående. Fördelen med intern utvärdering är att resultaten har en större chans att 

integreras med det dagliga arbetet. Nackdelen är således att utvärderingen kan bli för 

subjektiv. Fördelen med extern hjälp är således det som är nackdelen med det interna, 

nämligen att utvärderingen blir objektiv. Nackdelen är att de som utvärderar inte har kunskap 

om organisationen och hur den fungerar.
118

 Vid intern utvärdering kan denna skötas av 

exempelvis den närmaste chefen. Genom att den anställde själv får börja med en 

självutvärdering vilken sedan jämförs med chefens åsikter rörande samma frågor uppstår en 

dialog dem emellan. Denna typ av kvalitativ utvärdering är till fördel då båda parter får en 

förståelse för den genomförda prestationen.
119
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Vid avveckling av en medarbetare kan medarbetaren antingen avskedas eller välja att gå 

självmant, till exempel vid pension eller då personen har fått ett nytt jobb. I dessa fall är en 

utvärdering viktig. Det är mycket viktigt att göra skillnad på hur avvecklingen sker och det 

bör finnas en tydlig process för hur utvärdering bör gå till i de olika fallen. Det är för det 

första mycket viktigt att ta reda på varför medarbetaren väljer att sluta. Denna kunskap kan 

göra att organisationen får reda på vad som bör förbättras. Det viktigaste är att organisationen 

fångar upp medarbetarens tankar, kunskap, funderingar kring organisationen och den 

avdelning där största delen av arbetet skett.
120

 

3.2.4 Belöning  

Fombrun, Devanna & Tichy (1984) menar att då 

verksamheten efter en genomförd utvärdering 

kommit fram till att verksamhetens mål 

åstadkommits på ett fördelaktigt sätt bör detta 

leda till någon typ av belöning för medarbetarna. 

Författarna menar att organisationen bör lägga vikt på att belöna rätt saker för att fastställa ett 

önskvärt beteende och för att förhoppningsvis effektivisera arbetet ännu mer. Belöningar är i 

grund och botten en fråga om lön och andra monetära ersättningar, men på senare tid har 

andra former av belöningar uppkommit så som barnpassning, idrottsbiljetter eller gratis 

frukost vilket kategoriseras som icke-monetär belöning.
121

 Belöningar av olika slag kan 

resultera i ökad motivation, produktion och en positivare inställning till arbetet som utförs. 

Enligt Lindmark & Önnevik (2006) är det viktigt att ha ett fungerande och effektivt 

belöningssystem då ett dåligt fungerande eller bristen på ett kan ha motsatt effekt på 

personalen.
122

 Enligt Jacobsen & Thorsvik (2002) finns tre nyckelfunktioner då det kommer 

till belöningssystem:
123

 

 Att locka personer till organisationen och få befintlig personal att stanna kvar 

 Motivera medarbetare i organisationen att utföra de uppgifter de blivit tilldelade 

 Motivera medarbetare i organisationen att förbättra sina färdigheter 
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I organisationer med sämre belöningssystem kan i värsta fall personalomsättningen bli hög, 

något som innebär instabilitet och sämre effektivitet på arbetsplatsen. De anställda blir mer 

benägna att byta arbetsgivare så fort något annat dyker upp om de inte får ordentlig 

uppskattning för sitt arbete.
124

   

Som tidigare nämnt antas belöning ofta komma i monetär form, men så behöver inte alltid 

vara fallet. Vad som är alternativt inte är belöning beror på relationen mellan individ och 

organisation. Det kan handla om en klapp på axeln, gratis kaffe eller vinstdelning. Vissa 

organisationer använder sig av tydliga belöningssystem, andra inte. Bratton & Gold (2003) 

definierar belöningar som:
 125

 

"Reward refers to all monetary, non-monetary and psychological payments that 

an organization provides for its employees in exchange for the work they 

perform." 

3.2.4.1 Monetär belöning 

Då arbete och pengar är starkt förknippade med varandra är det oftast den monetära 

belöningen som står i centrum. Monetär belöning utgör grunden för ett fortsatt samarbete 

individ och organisation emellan. Vanligast är att lön för utfört arbete betalas ut varje månad. 

Den anställde kan få lön utefter prestation, som till exempel ackordslön eller provision men 

det kan också vara fråga om bonus vilken betalas ut utifrån förutbestämda gränser. Denna typ 

av utbetalningar, vilka inte är en del av den anställdes fasta lön, stimulerar produktiviteten då 

det finns en tydlig koppling mellan prestation och belöning. Många organisationer har 

dessutom så kallad resultatlön, vilket innebär att de anställda får mer i sina lönekuvert då det 

går bra för organisationen och mindre om det går dåligt. De anställda kan också belönas 

genom aktier eller optioner i företaget.
126

 

3.2.4.2 Icke-monetär belöning 

Icke-monetära belöningar kan utgöras av i princip vad som helst och benämns ofta som 

förmåner, detta kan vara mobiltelefoner, tjänstebil, kuponger, julklappar med mera.
127

 En 

klapp på axeln, uppskattning och beröm är andra slags icke-monetära belöningar, så kallad 

psykosocial. Denna typ av belöning kan delas in i två delar, den psykologiska belöningen som 

individen skapar själv genom ett bra självförtroende och en god självinsikt eller den 
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sociologiska belöningen vilken de anställda får genom gemenskap och tillhörighet till 

exempel då de känner sig delaktiga i ett team. Att organisationen ger sina anställda 

möjligheter att bygga självförtroende genom att nå framgång i sina prestationer och att skapa 

goda förutsättningar för sina olika team gör att individen känner sig behövd och uppskattad.
128

 

En annan icke-monetär belöning som enligt Roberts & Biddle (2006) brukar anses 

motiverande är befordran. Befordran är ett sätt att visa uppskattning för den anställdes arbete 

och används ofta för att motivera en löneökning som på avdelningen inte skulle vara möjlig. 

Roberts & Biddle (2006) diskuterar de negativa aspekterna av att använda befordran som 

motiv då det kommer till löneökning främst då det kommer till anställda som arbetar mer 

tekniskt, till exempel programmerare eller systemutvecklare. Problemet ligger i att alla 

anställda inte passar för chefspositioner enbart för att de är duktiga på vad de gör. Detta kan 

resultera i att expertiskompetens försvinner från avdelningarna och att den anställde inte kan 

leva upp till de förväntningar som ställs på en chef i organisationen. Den anställdes insats går 

från superb till medioker enbart för att löneökningen ska vara möjlig, något som kan leda till 

att den anställde söker sig till en annan organisation där denna får göra vad den är bra på.
129

       

3.2.4.3 Belöningsstruktur 

Inom organisationen kan de anställda belönas antingen för sin individuella prestation eller 

belönas för arbete som gjorts i grupp. Sker belöning enbart på grund av den individuella 

prestationen finns det risk för att individen fokuserar mer på den egna prestationen än på 

gruppens vilket i sin tur inte alltid betyder det bästa för gruppens resultat, gruppens nytta sätts 

åt sidan för den egna vinningens skull.
130

 Att enbart belöna grupprestationer kan leda till att så 

kallade "free riders" drar nytta av gruppens framgång utan att själva prestera något.
131

 

Svensson & Wilhelmsson (1988) förespråkar därför ett belöningssystem som är dels 

individuellt och dels kollektivt. Belöningen är alltså uppdelad i två delar där den ena delen 

bygger på den egna prestationen och den andra delen bygger på gruppens prestation.
132
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Det viktiga med ett belöningssystem är att det finns en tydlig struktur. Prestation, position, 

ansvar och kompetens måste kopplas till belöningarna och kriterierna för belöning måste vara 

noga definierade. Det är också viktigt att hela organisationen får del av belöningssystemet och 

att belöningssystemet upplevs som rättvist. Just rättvisa är enligt Lindmark & Önnevik (2006) 

svårt att uppnå då alla inte attraheras av samma slags belöningar.
133

 

3.2.5 Utveckling  

Denna aktivitet benämns även som Human 

Resources Development (HRD) och behandlar 

såväl personlig som organisatorisk utveckling.
134

 

HR-arbetet är en viktig del då det kommer till att 

skapa konkurrensfördelar och genom utveckling 

av de mänskliga resurserna kan organisationen möta omvärldens ökande krav. Ett 

välstrukturerat utvecklingsarbete kan enligt Armstrong (1992) bland annat skapa engagemang 

hos de anställda och förbättra kommunikationen inom organisationen för att underlätta 

förändringar.
135

 Detta är till fördel för hela organisationen. En anledning till att anställda i 

organisationer värdesätter just utveckling beror på de karriärmöjligheter som kan uppstå. 

Både horisontell och vertikal karriärplanering är viktigt för att organisationen ska hänga med i 

kunskapsutvecklingen. Horisontell karriär innebär att den anställde avancerar på bredden, 

genom att skaffa sig en bredare eller djupare expertkunskap på något område medan den 

vertikala karriären handlar om att avancera uppåt i organisationen, genom större ansvar och 

eventuell chefsposition. Oavsett karriärplan är det viktigt att de anställda erbjudas individuella 

utvecklingsmöjligheter som bygger på individens mål och ambitioner.
136

 

Utvecklingen har enligt Lindmark & Önnevik (2006) tre huvuduppgifter; att ta reda på vad för 

information, kunskap och erfarenhet som finns tillgänglig inom organisationen, att lagra 

denna och att sedan utveckla denna vidare. Det vanligaste sättet att utveckla mänskliga 

resurserna är genom utbildning som sker antingen externt eller internt. Andra 

utvecklingsmöjligheter är bland andra traineeprogram, mentorskap och coachning. 

Traineeprogram riktar sig främst till unga akademiker som saknar yrkeserfarenhet, det är ett 

slags introduktions- och utvecklingsprogram som används för att locka ambitiösa individer till 
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organisationen. Genom traineeprogrammet skapas en helhetsbild av organisationen varpå 

traineen sedan kan specialisera sig.
137

 

För att utvecklingen av personalen ska fungera krävs en fungerande kommunikation inom 

företaget, både horisontellt mellan avdelningarna och vertikalt mellan chefer och anställda. Ett 

sätt att stimulera kommunikationen är att skapa naturliga mötesplatser, till exempel genom 

öppna kontorslandskap eller gemensamma lunch- och fikaplatser. Företaget kan också planera 

in tid för kommunikation då personalen har möjlighet att mötas för lärande och utveckling.
138

 

3.2.5.1 Kunskapsbevaring och kunskapsspridning 

Organisationskompetensen beror på hur de anställda arbetar tillsammans, hur de löser 

problem och konflikter samt vilka kompetenser de besitter och hur de organisatoriska 

processerna och funktionerna fungerar. Kompetens kan spridas inom organisationen med 

hjälp av kunskapsdelning vilket innebär att kompetens sprids till alla delar av organisationen. 

Detta kan göras genom att kunskapen samlas i ett kompetensregister där individen själv får ta 

ansvar för att tillgodogöra sig kunskapen.
139

 Detta kallas enligt Hansen, Nohria & Tierney 

(1999) för kodifierad kunskap. Författarna beskriver ett ytterligare begrepp som de kallar 

personifierad kunskap, som innebär att kunskapen överförs från person till person via 

kommunikation.
140

  

Den kunskap som inte finns inom företaget kan hyras in i form av konsulter. Ett problem som 

uppstår vid inhyrning av extern arbetskraft är den kompetensförlust som sker då denna lämnar 

organisationen, något som likväl sker då ordinarie personal slutar. På grund av detta är det 

viktigt att ha strategier för att ersätta eller överföra den annars förlorade kompetensen. 

Kunskapen kan överföras genom rapporter med tydlig arbetsbeskrivning då någon slutar 

alternativt att ersättaren får gå bredvid under en period för att läras upp.
141
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3.2.5.2 Organisationskultur 

Enligt Fombrun, Devanna & Tichy (1984) är en välutvecklad organisationskultur viktig för att 

övriga delar av organisationen ska kunna utvecklas.
142

 I HR-litteratur används ofta Scheins 

(1992) definition av organisationskultur:
 143 

“Ett mönster av grundläggande antaganden som en bestämd grupp har tänkt ut, 

kommit underfund med eller utvecklat medan den lärde sig handskas med sina 

problem i fråga om extern anpassning och intern integration.” 

Enligt Hofstede (1991) är kultur ingenting individen ärver utan ett inlärt beteende som 

härstammar från den sociala miljön. Individer som länge arbetar tillsammans skapar 

informella regler, normer och rutiner vilka blir självklara för alla i gruppen. Dessa regler är till 

för att gruppen ska kunna utvecklas och det krävs att individen är medveten om sitt och 

gruppens beteende.
144

 Lindkvist (2005) menar att individer som länge arbetat tillsammans 

skapar starka sociala band vilket leder till ett gemensamt tänkande vilket kan vara både till 

gruppens fördelar eller nackdelar då agerandet tillslut inte ifrågasätts av någon utan följer 

samma mönster. Något som kan hindra utvecklingen i gruppen.
145

  

HR-avdelningens roll då det kommer till organisationskultur ligger i att utveckla och 

bibehålla organisationens kärnvärden i organisationen och koppla samman detta med 

organisationens strategi.
146

 Organisationskulturen och HR-avdelningen anses enligt Jackson & 

Schuler (1995) vara oskiljaktiga.
147

  Det är viktigt att organisationens kärnvärden gynnar både 

organisationen och medarbetarna för att de ska vara hållbara och för att gemensamma mål ska 

kunna nås. Kritik har riktats mot en allt för utvecklad och stark organisationskultur då en för 

stark kultur kan leda till oförmåga att anpassa sig till omgivningen vid förändring. Däremot 

kan en svag organisationskultur inte anses synonymt med flexibilitet. En av de positiva 

aspekterna som uppstår vid en stark organisationskultur är att de anställda blir mer hängivna 

organisationen då de känner sig som en del av denna vilket resulterar i en lägre 

personalomsättning.
148

 En stark organisationskultur bidrar även till en gemensam syn på 
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vilket beteende som förväntas och belönas inom organisationen.
149

 Dessutom kan stark och 

tydlig organisationskultur påverka lönsamheten positivt då de anställda kan prestera bättre 

vilket leder till förbättrade resultat.
150

 

Det finns även forskare som menar att det inte går att styra kulturen, utan att den växer fram i 

en organisation till följd av många processer och faktorer. Exempelvis Alvesson & Berg 

(1992) menar att om organisationen tar kulturbegreppet på allvar kan kulturen inte förändras 

enligt en viss plan. Kulturen kan vara uppbyggd under många år av tusentals medarbetare. 

Detta anser dessa forskare tyder på att det borde vara mycket svårt att med en specifik 

satsning förändra organisationskulturen.
151
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4. Empiri 

I nedanstående avsnitt presenteras det material som samlats in hos fallföretaget. Materialet i 

form av information har hämtats från årsredovisningen 2011, intervjuer samt genom 

deltagande observation.  

4.1 Introduktion 

För att samla in material till studien har vi valt att genomföra intervjuer samt studera 

företagets årsredovisning från 2011. Vi har genomfört tre enskilda intervjuer med tre av 

företagets anställda vilka samtliga har god kunskap om hur HR-arbetet fungerar i 

organisationen. 

På grund av SPEL:s konfidentialitet har även de tre respondenterna behandlats på samma sätt. 

Nedan följer en introduktion av spelföretaget, HR-avdelningen samt respondenterna. Alla 

respondenter har inte besvarat samma frågor varför samtligas åsikter inte redovisas i alla 

avsnitt. Anledningen till detta är att vi och respondenterna haft begränsad tid till intervjuerna. 

Då vi dessutom genom denna undersökning har för avsikt att förstå ett fenomen såg vi ingen 

anledning att ställa samma frågor till de olika respondenterna, då vi redan erhållit svar från en 

annan. I ett av fallen kunde en av respondenterna inte förse oss med en tillräckligt generell 

översikt, varför vi valde att ställa samma frågor till två av våra tre respondenter. Intervjuerna 

har varit av semistandardiserad karaktär och om läsaren vill ta del av intervjuunderlaget 

återfinns detta i Bilagorna 1 och 2. 

4.1.1 Företaget 

SPEL är idag en av de största speloperatörerna på online marknaden med flera miljoner 

kunder i mer än 100 länder. 2011 hade företaget en omsättning på över en miljard kronor. 

Verksamheten har cirka 600 anställda. Det finns 

nästan 50 olika nationaliteter i företaget och det 

talas närmare 30 olika språk. Dessutom går det 

att läsa att det är 75 procent män i organisationen 

och resterande är kvinnor. 76 procent av de 

anställda har universitetsutbildning. 

Åldersfördelningen bland de anställda i SPEL 

visas till höger i Figur 2. 

42% 

45% 

13% 

0% 

30-40 år

< 30 år

> 40 år

Figur 2: Åldersfördelningen i SPEL  
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Enligt årsresovisningen 2011 bedriver SPEL en verksamhet vars syfte är att vara vinstgivande 

och framgångsrik för att kunna ge avkastning till sina investerare och aktieägare. SPEL är 

noterat på Stockholmsbörsen.  

Företaget marknadsför sig flitigt i media, framförallt genom tv-reklam där denna ofta upplyser 

kunder om eventuella rabatter och bonusar specifikt vid registrering som ny användare. På 

SPEL:s hemsida upplyser företaget besökare om ansvarsfullt spelande och deras arbete med 

att motverka missbruk. SPEL kartlägger oförnuftigt spelande för att minska missbruk och 

medlemmarna har möjlighet att låsa sina konton. 

4.1.1.1 Nöjd personal     

I slutet av 2011 genomförde SPEL en undersökning bland företagets anställda som 

behandlade vad de anställda anser om verksamheten. Resultatet visade att 82 procent var 

nöjda med företagets strategi och att 73 procent var nöjda med arbetsmiljön. SPEL har i sin 

årsredovisning 2011 tolkat detta som att 82 procent av de anställda ser SPEL som en bra 

arbetsgivare. En ökning från 60 procent året innan. SPEL har en låg personalomsättning vilket 

tillsammans med personalens nöjdhet torde tyda på en framgångsrik personalhantering. 

När vi frågade om varför en ökning skett gavs förklaringen att det troligen beror på att SPEL 

är ett relativt ungt företag och det är svårt att växa på alla fronter. Genom att fokusera på att 

växa som företag är det naturligt att vissa delar faller bort. Det höga resultatet 2011 kan bero 

på att HR-avdelningen har vuxit ikapp den övriga organisationens framgång. HR-avdelningen 

har fått mer resurser och kan därför satsa mer på att uppskatta personalen genom exempelvis 

personalevent.  

Enligt undersökningen säger respondenterna att de anställdas nöjdhet till största del beror på 

kollegorna och organisationskulturen. Detta tyder, enligt SPEL, på att HR-avdelningen 

lyckats anställa rätt sorts människor. Eventuellt missnöje grundas i viss 

kommunikationssvårighet mellan avdelningarna samt i att vissa anställda har för höga 

förväntningar på sin personliga utveckling.    

4.1.1.2 Deltagande observation 

Då vi genomförde intervjuerna på SPEL:s kontor i Stockholm fick vi möjlighet att observera 

företagets lokaler. De första vi noterade var att kontoren kändes hemtrevligt. Innanför dörren 

fanns skohylla och klädhängare. Vi ombads sitta ner och vänta i något som liknade ett 

vardagsrum med stor soffa och tv. Vi erbjöds kaffe från espressomaskinen i samma rum i 

samband med ankomsten. Innan intervjun gav respondenten oss en rundvandring, då noterade 
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vi öppna kontorslandskap. Även om det fanns skrivbord i tre olika rum fanns inga stängda 

dörrar mellan rummen. I det gemensamma köket fanns ett stort köksbord med åtta till tio 

sittplatser, och på bordet fanns ett stort påskägg och en insamlingsbössa från UNICEF. På 

toaletterna fanns levande ljus och genomgående var kontorets golv täckta av lurviga mattor i 

företagets signalfärg. Vi upplevde kontoret mer som ett hem än som ett kontor.      

4.1.2 HR-avdelningen 

SPEL:s HR-avdelning är uppdelad på så sätt att två anställda är placerade i respektive land: 

Sverige, London och Malta. I London jobbar HR-personalen mer övergripande eftersom det 

finns flest företagsfunktioner där, men i huvudsak fungerar arbetet på samma sätt i varje land. 

Verksamheten i Sverige är till största del till för att driva hemsidan vilket bidragit till att 

SPEL har ett extra stort behov av IT-utvecklare i landet. Detta har resulterat i ett behov av en 

rekryterare som specialiserat sig på att rekrytera teknisk kompetens. Detta har dock inte 

påverkat antalet HR-personal i Sverige.  

HR-avdelningen agerar bakom kulisserna men tillsammans med de olika avdelningscheferna. 

Dock ser HR-personalen till att agera som en neutral part så att både de anställda och 

avdelningscheferna ska våga komma till dem.   

4.1.3 Respondenterna 

Respondenten som benämns Teknisk rekryterare är rekryteringsansvarig för teknik- och IT-

kompetens, således agerar denne på SPEL:s utvecklingsavdelning i Sverige. För tillfället är 

behovet av utvecklare väldigt stort varför denna position existerar. Innan respondenten 

tillträdde SPEL i början av januari detta år har denne jobbat som rekryteringskonsult och 

hjälpt SPEL med liknande typer av rekrytering.  

Den kompletterande intervjun, vilken genomfördes för att få en mer generell förståelse över 

rekryteringen och arbetsprocessen i organisationen, genomfördes med den Strategiansvarige. 

Denne började Traineeprogrammet för ett antal år sedan vilket senare resulterade i en 

anställning inom HR-avdelningen i London. Nyligen har respondenten börjat jobba på SPEL:s 

strategiavdelning där denne arbetar med att implementera strategi och försöker öka 

kommunikationen inom organisationen, detta är en global tjänst. 
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Frågorna rörande utvärdering, belöning och utveckling besvarades av den HR-ansvarige i 

Sverige. Det framgår av namnet att denne är ansvarig för personalen i Sverige samt det som 

sker och händer i landet. Således arbetar inte respondenten med rekrytering då detta är den 

Tekniska rekryterarens ansvar. HR-ansvarige i Sverige beskriver dennes huvuduppgifter som 

mycket administrativa men det kan även innebära att reda ut eventuella problem i en 

personalgrupp eller att meddela nedskärningar.  

4.2 HR-aktiviteterna 

Vi har genomfört tre intervjuer, där frågor har baserats på Fombrun, Devanna & Tichys 

(1984) aktiviteter: rekrytering, arbetsprocess, utvärdering, belöning och utveckling. Ovan 

framgår fördelningen av intervjufrågorna. Utöver dessa har samtliga respondenter svarat på 

frågor om sig själva och organisationen i allmänhet.  

4.2.1 Rekrytering 

I årsredovisningen 2011 beskriver SPEL att det är viktigt för dem att attrahera och hålla kvar 

de "bästa människorna" i industrin och att detta alltid är en prioritet. Samtidigt beskrivs att 

erfarna anställda försäkrar att SPEL kan erbjuda den bästa produkten både i erbjudandet samt 

underhållningen. 

Den Tekniska rekryteraren beskriver att SPEL, vid intervjuns tidpunkt, har ett stort 

rekryteringsbehov då det går mycket bra för företaget och fler personer måste rekryteras för 

att bolaget ska kunna växa. Behovet av arbetskraft bottnar i företagets framgång och i det 

faktum att de köpt upp ett antal mindre bolag. Detta har resulterat i att ett antal nya positioner 

måste tillsättas. Ett rekryteringsbehov kan också uppstå då anställda väljer att lämna 

organisationen. Den Tekniska rekryteraren berättar att spelbranschen inte är speciellt 

konjunkturkänslig och att det är därför det gått bra för företaget och branschen under ett antal 

år nu. På SPEL:s utvecklingsavdelning där den Tekniska rekryteraren arbetar finns en plan 

och målbeskrivning över hur många som ska rekryteras under året. Den Strategiansvarige som 

ger oss en mer generell bild över företaget beskriver rekryteringsprocessen som något 

ostrukturerad. Det är mycket upp till avdelningschefen hur rekryteringen går till, "vissa väljer 

att sköta rekryteringen själva medan andra tar hjälp av HR-avdelningen".
152
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4.2.1.1 Rekryteringsbehovet 

Då ett rekryteringsbehov uppstår i SPEL annonseras tjänsten först ut internt, för att se om 

någon inom organisationen är intresserad av att byta position. I SPEL:s årsredovisning från 

2011 går att läsa att SPEL gärna rekryterar internt. Efter tio dagar på intranätet tillkännages 

positionen externt. Detta görs bland annat genom externa rekryteringshjälpmedel såsom 

nätrekryteringsföretag men också på den egna hemsidan.  

Då det kommer till organisationens utvecklingsavdelning finns en väldig efterfrågan på IT-

personal. Den Tekniska rekryteraren menar att det var längesedan det fanns många kandidater 

att välja bland inom IT-branschen. "Den normala lägga ut en annons, läsa CV och göra ett 

urval existerar inte för tillfället, men det ändrar sig hela tiden".
153

 De personer som efterfrågas 

till SPEL:s utvecklingsavdelning idag måste headhuntas och dessa personer har redan fyra till 

fem alternativa positioner att välja på, varför det blir viktigt att sälja in SPEL som 

arbetsgivare.  

4.2.1.2 Attraherande av personal 

Till SPEL:s utvecklingsavdelning rekryterar den Tekniska rekryteraren mestadels tekniska 

roller såsom utvecklare, programmerare, testare och andra roller inom IT. Generellt sätt menar 

den Tekniska rekryteraren att spelbolag ofta använder sig av den senaste tekniken på grund av 

den stora belastningen på deras system något som attraherar de som väljer denna typ av yrke. 

"Organisationen har utöver detta en generös och bra personalpolitik".
154

 Företaget erbjuder en 

generös pensionsavsättning samt friskvård och sjukvård, något som utöver de pengar som går 

in på kontot varje månad värdesätts av många. Då det kommer till organisationens image som 

attraktionskraft tror den Tekniska rekryteraren att detta beror på vem i organisationen man 

frågar. Vissa skulle säkert nämna organisationens image som attraherande samtidigt som det 

finns företag som anses betydligt hetare inom IT-branschen, i framkant Google, Skype och 

Spotify. Den Tekniska rekryteraren tror däremot att många skulle beskriva företaget som 

"coolt och trevligt".
155

 Respondenten påpekar att det ofta är helheten som attraherar, så som 

fräscha bra belägna lokaler.  
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4.2.1.3 Intervjuprocess 

En typisk intervjuprocess i SPEL består av ett antal intervjuer tillsammans med HR-personal 

och avdelningschefer. Den inledande intervjun är en generell och öppen intervju där personen 

bör visa att denne besitter någorlunda rätt erfarenheter. Dessutom bör de som intervjuar få en 

möjlighet att berätta om och sälja in företaget. Här utvärderas även personen i fråga och 

möjligheten till att denne individ passar in i organisationen. I följande intervjuer får personen 

utföra ett antal tester, både då det kommer till kompetens och personlighet. På 

utvecklingsavdelningen får personen i fråga exempelvis göra ett programmeringstest.  

Något som även skiljer utvecklingsavdelningen från övriga organisationen är att stor vikt 

läggs på tidigare erfarenhet då det kommer till yrket. Andra delar av organisationen 

efterfrågar nyexaminerade eller personer med enbart ett par års arbetslivserfarenhet, 

exempelvis använder sig företaget av trainees. Till traineetjänster efterfrågar företaget 

personer som under sin studietid engagerat sig i annat än studier, de som till exempel drivit 

eget företag, arbetat under studierna, haft en annan traineetjänst eller utfört idrott på elitnivå. 

Detta gärna i kombination med toppbetyg.          

Det är viktigt att den arbetssökande har funderat på den moraliska aspekten i att arbeta för ett 

spelbolag. Det är inte ett måste att själv vara spelare men den arbetssökande måste vara öppen 

för branschen och acceptera affärsidén. Den Tekniska rekryteraren säger själv att denne för ett 

par år sedan var skeptisk till spelindustrin men då denne arbetat som konsult för SPEL under 

en längre tid insett att företaget är seriöst. Dessutom arbetar organisationen aktivt för att 

förhindra bedrägeri och kartlägger kunder med osunt spelbeteende för att kunna förhindra 

deras missbruk. Respondenten ser därför inte längre några problem med att arbeta på SPEL. 

HR-ansvarige i Sverige påpekar det faktum att affärsidén är en underhållningsform och att det 

idag finns människor med diverse olika missbruk och att det är en väldigt liten procent som är 

spelmissbrukare. Detta nämns även i årsredovisningen 2011 där det påpekas att SPEL gör 

mycket för att förhindra spelmissbruk. Exempelvis så arbetar företaget tillsammans med 

Gambling Therapy, en organisation som erbjuder onlinehjälp för spelmissbrukare.  

4.2.1.4 Rätt person på rätt plats 

Under intervjun fick den Tekniska rekryteraren möjlighet att poängsätta och kommentera tolv 

olika egenskaper att ta hänsyn till vid urval. Poängsättningen redovisas nedan i Tabell 1 där vi 

delat upp egenskaperna i tre kategorier: oviktigt, viktigt och väldigt viktigt. Strategiansvarige 

fick kommentera men inte poängsätta samma egenskaper för att tydliggöra om det finns några 
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skillnader beroende på avdelning. För att se materialet som användes vid rankning och 

kommentarer hänvisas läsare till Bilaga 3.  

Oviktigt, 1-4 poäng Viktigt, 5-8 poäng Väldigt viktigt, 9-12 poäng 

Fysik Påverkan på andra Krävda kvalifikationer 

Hur personen uppfattas Speciella personliga egenskaper Tidigare erfarenheter 

Intressen Anpassning Attityd 

Speciella omständigheter Generell intelligens Motivation 

Tabell 1: Egenskaper vid rekrytering  

EGEN TABELL 

 

Med fysik menas i detta fall hälsa och framtoning, vilket förklarats för de båda 

respondenterna. Detta är något som de båda respondenterna tyckte hörde ihop med hur 

personen uppfattas, vilket liknades med det första intrycket en person gör. Den Tekniska 

rekryteraren satte lägre poäng på dessa egenskaper då denne menade att de på 

utvecklingsavdelningen inte sätter lika mycket vikt på "hel och ren". Strategiansvarige menar 

att det är svårt att undgå att döma någon vid ett första intryck och att detta görs undermedvetet 

vilket gör det svårrankat. Strategiansvarige håller oberoende med den Tekniska rekryteraren 

om att individens fysik är oviktig.  

Intressen anses oviktigt utan vidare kommentarer från någon av respondenterna. Likaså 

speciella omständigheter vilket förklarats för de båda som till exempel möjlighet att arbeta 

kvällar och helger samt möjligheten att resa inom arbetet. SPEL har inga krav på sina 

anställda att de ska kunna arbeta dygnet runt då de respekterar att de anställda har ett liv 

utanför arbetet.  

Påverkan på andra, i den mån det kommer till att motivera till exempel sina arbetskamrater, 

är absolut inget negativt utan väldigt viktigt i de båda respondenternas ögon. Anledningen till 

att denna egenskap inte hamnar i 'Väldigt viktigt' är för att den är sällsynt hos individer enligt 

den Tekniska rekryteraren. Speciella personliga egenskaper, såsom att den anställde till 

exempel är glad, ambitiös eller noggrann är något Strategiansvarige anser väldigt viktigt, 

viktigare än personens anpassningsbarhet. Den Tekniska rekryteraren poängsatte dessa 

egenskaper i omvänd ordning där denne ansåg anpassningen till arbetsplatsen vara viktigare 

än de speciella personliga egenskaperna. Den generella intelligensen, vilken inom 

organisationen kontrolleras genom ett numeriska test, anses väldigt viktig vid arbete på 



  

 

39 

 

utvecklingsavdelningen. Strategiansvarige pratar mer om ett slags sunt förnuft och poängterar 

att detta är viktigt.  

Egenskaperna som placeras i 'Väldigt viktiga' stämmer någorlunda överens hos de båda 

respondenterna, med undantag från tidigare erfarenhet. Strategiansvarige kommenterar 

tidigare erfarenhet som inte speciellt viktigt medan den Tekniska rekryteraren på 

utvecklingsavdelningen anser detta vara bland de viktigaste kriterierna. De krävda 

kvalifikationerna anses ’Viktigt’ hos de båda respondenterna, däremot poängterar 

Strategiansvarige att det generellt sett i organisationen "inte finns några krav på att personen 

ifråga har en masterutbildning om denne visar sig leva upp till allt annat".
156

 Attityd och 

motivation är något som tydligt utpekas som de viktigaste egenskaperna då det kommer till en 

anställning hos SPEL. Det handlar mycket om rätt inställning då det kommer till arbetet och 

arbetsplatsen. 

Respondenterna beskriver den sökandes personlighet som en viktig faktor vid urval då det är 

viktigt att personen passar bra ihop med organisationen. Står två likvärdiga personer i 

slutskedet för en tjänst kommer matchningen med organisationen och dess kultur att vara 

avgörande. SPEL har en familjär kultur som är väletablerad i organisationen och det är viktigt 

att de anställda trivs med denna och att de passar in i teamet där de ska arbeta i. Den Tekniska 

rekryteraren menar att SPEL värdesätter personlighet vid rekrytering. Enligt dennes tidigare 

erfarenheter som rekryteringskonsult i Stockholm "är det många organisationer som påstår sig 

prioritera personlighet vilket i slutändan ofta visar sig bara vara snack".
157

 På SPEL sätts 

personen i första rum och de rekryterar lika mycket på personlighet som kompetens.   

4.2.1.5 Heterogenitet 

Som tidigare nämnt är organisationen internationell och en arbetsplats för många olika 

nationaliteter och kulturer. Exempelvis finns det inga krav på att en anställd måste kunna 

svenska bara för att denna arbetar på ett Stockholmskontor, då företagsspråket är engelska. 

SPEL verkar i en internationell miljö vilket speglar hur de rekryterar. "Har den sökande rätt 

kompetens och personlighet spelar det ingen roll om denna ursprungligen kommer från 

Sverige, England eller Iran."
158

 Däremot menar den Tekniska rekryteraren att det är viktigt att 

det finns en tanke bakom rekryteringen till olika grupper, då exempelvis ironi och skämt 
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fungerar olika inom olika kulturer. Organisationen ser dock inga större problem med de 

kulturella skillnaderna.   

I årsredovisningen från 2011 går att läsa att 25 procent är kvinnor och 75 procent är män. 

Detta beror främst på grund av den bransch som SPEL verkar inom enligt den 

Strategiansvarige. Uppdelningen skiljer sig från kontor till kontor beroende på vilka 

avdelningar som verkar där. Utvecklingsavdelningen är en typisk mansdominerad avdelning 

och detta beror på att det är få kvinnor som söker sig till yrket. I andra delar av organisationen 

är könsfördelningen nästintill jämställd. Enligt den Tekniska rekryteraren skulle de gärna se 

fler kvinnor på denna avdelning. Strategiansvarige berättar att organisationen trots ojämn 

fördelning könen emellan inte valt att använda sig av positiv särbehandling vid rekrytering 

utan "uppnådd jämställdhet är något som sker naturligt".
159

 Den Tekniska rekryteraren 

förklarar att det inte är denne som bestämmer hur prioriteringen sker vid rekrytering men att 

de givetvis skulle rekrytera fler kvinnor om de funnits fler kvinnor att rekrytera. För tillfället 

behöver utvecklingsavdelningen inte prioritera bland de sökande, de skulle alltså inte behöva 

tacka nej till en man på grund av att en kvinna sökte och var kvalificerad för samma position. 

Behovet är så pass stort.  

4.2.2 Arbetsprocessen 

För att förstå hur arbetsprocessen fungerar i SPEL bad vi den HR-ansvarige i Sverige att 

förklara hur organisationen är uppbyggd. Denne beskriver SPEL som en platt organisation där 

HR har som mål att inte skapa en hierarki med för många chefer. Dock menar den HR-

ansvarige i Sverige att detta mål har satts åt sidan då det idag finns många chefer på 

mellannivå. "Detta har blivit en del av kulturen, att organisationen för att visa uppskattning 

befordrar någon till Head Of, trots att arbetsuppgifterna förblir desamma".
160

 I övrigt 

beskriver den HR-ansvarige i Sverige arbetsprocessen att arbetet sker både individuellt och i 

team, stundtals förekommer projekt exempelvis vid OS och VM.  

4.2.2.1 Introduktion av ny medarbetare 

Då en person anställs hos SPEL informeras alla medarbetare på kontoret genom 

organisationens intranät. Där framgår vad den nyanställde ska ha för position och vad denne 

har för bakgrund. På så sätt kan alla på arbetsplatsen hjälpas åt med att få den nyanställde att 

känna sig välkommen. Utöver detta har HR-avdelningen ett utvecklat introduktionsprogram 

vilket följs varje gång en nyanställning skett. Den nyanställde får först träffa en representant 
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från HR-avdelningen som hjälper till med allt nödvändigt pappersarbete och går igenom allt 

praktiskt som tidsrapportering samt till vem och var den anställde rapporterar i olika 

situationer. HR-avdelningen anordnar varje år ett antal introduktionsdagar där medarbetare 

från de olika avdelningarna får komma och presentera sig och berätta om deras 

arbetsuppgifter för de nya medarbetarna. Därefter ser introduktionsprocessen olika ut på de 

olika avdelningarna, vissa startar till exempel med att bjuda den nyanställde på lunch. Det är 

avdelningschefens ansvar att tillsammans med den nyanställde sätta upp en plan för 

framtiden. Hur detta sker och hur detaljerad denna plan är beror helt på avdelningschefen.  

Mentorskap är ingenting SPEL erbjuder de nyanställda men på utvecklingsavdelningen kan 

den nyanställde tack vare balansen seniorer och juniorer emellan hitta någon att ty sig till om 

frågor skulle dyka upp. "Arbetet smygs igång och ansvaret växer successivt".
161

 

Respondenterna är oberoende överens om att ingen på SPEL kastas in i nya arbetsuppgifter. 

Även om förkunskaper är viktiga, speciellt på utvecklingsavdelningen, finns en förståelse för 

att personen är ny och inte kan kastas in i en situation som inte är hanterbar. Företagskulturen 

presenteras i ett tidigt stadium men inte på en speciellt formell nivå. SPEL presenterar 

företagets ledord vilka organisationen medvetet arbetar med och synliggör men sedan får 

individen själv växa in i kulturen.  

4.2.2.2 Arbetet 

Strategiansvarige beskriver organisationens arbete som väldigt flexibelt där vissa skulle kalla 

organisationen ostrukturerad. Det är därför inte nödvändigt att det finns en tydlig 

arbetsbeskrivning som de anställda kan ta del av. Det är avdelningschefen som avgör om en 

tydlig arbetsbeskrivning är viktig eller ej. Vissa avdelningschefer är noga med att skriva ner 

vad som ska uppnås och hur detta ska gå till, andra inte. Men alla anställda har mål att uppnå. 

Strategiansvarige ser de individuella målen som något positivt och motiverande, "vet man inte 

vad man arbetar emot är det lätt att tappa fokus".
162

 Den Tekniska rekryteraren håller 

oberoende med den Strategiansvarige om detta. Den Strategiansvarige anser det viktigt att 

målen ses över minst en gång i kvartalet då SPEL är en väldigt dynamisk organisation som 

samtidigt verkar i en väldigt dynamisk miljö. Detta för att målen ska vara fortsatt relevanta för 

företaget. 
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Vid frågan på var arbetet sker visar det sig att detta mestadels utförs på de kontor den 

anställde tillhör, men det beror mycket på position och arbetsuppgifter. Strategiansvarige har 

en global position, vilket innebär att dennes arbetsuppgift är att representera alla kontor runt 

om i Europa. Samma sak gäller de högre uppsatta cheferna. Det finns samtidigt de anställda 

som aldrig reser då det inte finns någon anledning för dessa att infinna sig på ett annat kontor. 

Strategiansvarige menar att om någon behöver arbeta hemifrån går det bra men det beror på 

hur flexibel den anställde kan vara i sina arbetsuppgifter. På utvecklingsavdelningen arbetar 

teamen agilt vilket innebär att teamen har insyn i varandras arbete och börjar varje morgon 

med ett möte för att reda ut vad som ska göras. Detta gör att arbete hemifrån resulterar i 

minskad effektivt. Måste den anställde arbeta hemifrån en dag så går det bra, men enligt den 

Tekniska rekryteraren kan den anställde "inte lika gärna arbeta hemifrån som på plats då 

kommunikationen kan bli lidande".
163

 

Kommunikationen är något varken den Tekniska rekryteraren eller Strategiansvarige ser som 

ett problem inom företaget då det kommer till de anställda inom samma team. Där är det 

viktigt att alla förstår varandra, speciellt i en organisation med så många olika nationaliteter 

varför organisationen har engelska som företagsspråk. Det är viktigt att alla förstår första 

gången man tilldelas en arbetsuppgift, varför "skolengelska" inte anses tillräcklig. Både den 

Tekniska rekryteraren och den HR-ansvarige i Sverige beskriver vid sina intervjutillfällen att 

vissa kommunikationssvårigheter finns avdelningarna emellan. Den Tekniska rekryteraren 

tror inte detta är speciellt för just SPEL, utan vanligt i alla organisationer där avdelningarna 

arbetar mot skilda mål efter skilda planer och strukturer. 

Rörande när arbetet sker och hur arbetet planeras under året påverkas organisationen till viss 

del av till exempel stora idrottsevent men annars är de inte speciellt säsongsberoende. SPEL 

påverkas inte i den utsträckningen att det blir aktuellt att ta in extra personal, "men det kan 

vara svårt att ta ledigt under de mer hektiska perioderna".
164

  

Hur arbetet genomförs skiljer sig från avdelning till avdelning, den Tekniska rekryteraren 

beskriver att utvecklingsavdelningen har en tydlig och beprövad arbetsdesign vilken föredras 

av många företag inom utvecklingsbranschen. "Man arbetar agilt vilket innebär att arbetet 

delas upp samtidigt som en väldig transparens gör att alla har insyn i vad som händer och hur 
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det går för andra".
165

 Det är på så sätt enkelt att upptäcka om arbetet hamnat efter någonstans 

och/eller om någon behöver hjälp. Det agila arbetssättet hjälper teamen att hålla deadlines och 

ökar gemenskapen då det finns möjlighet att stötta varandra och utbyta kunskap. Generellt sätt 

i organisationen sker arbetet genom mottot "Ansvar under frihet", det vill säga de anställda 

tilldelas arbetsuppgifter vilka de förväntas lösa på egen hand. Detta innebär att om en 

medarbetare vill göra något är "detta fritt fram men misslyckas denne får man ta ansvar för 

det och på samma sätt får denne beröm om det går vägen".
166

 Strategiansvarige tycker det 

fungerar bra, framförallt för de medarbetare som är intresserade av att växa fort. Vissa 

avdelningar är hårdare hållna än andra, där är avdelningscheferna mycket noggranna med att 

godkänna hela tillvägagångssättet för att säkerställa att resultat levereras i slutet av perioden.  

4.2.3 Utvärdering 

Utvärderingen i SPEL sker både på ett kvalitativt och ett kvantitativt sätt, beroende på vad 

som utvärderas och vad detta sedan ska användas till. Dels så används utvärderingen som 

underlag för den anställdes monetära ersättning och dels används den för att utveckla den 

anställde. I det första fallet använder SPEL sig mer av en kvantitativ metod och i det senare 

fallet används en mer kvalitativ metod, enligt den HR-ansvarige i Sverige. Detta kommer att 

förklaras mer utförligt senare i avsnittet.  

Som standard sker de olika utvärderingarna minst en gång per år. Men detta varierar beroende 

på den som utvärderar och vad som utvärderas, ibland kan det ske flera gånger per år. I SPEL 

är det avdelningscheferna som utvärderar de anställda, med hjälp av HR-personalen. Den HR-

ansvarige i Sverige förklarar att det beror på att HR-avdelningen länge har varit 

underrepresenterad i verksamheten och att det inte har funnits tid eller resurser för HR att ta 

hand om utvärderingen. Den HR-ansvarige i Sverige menar dessutom att HR-avdelningen 

tycker att ansvaret ska ligga på avdelningscheferna eftersom det är de som sätter upp målen 

och tar hand om sin personalgrupp. Därför faller det naturligt att det är avdelningscheferna 

som utvärderar dem.  

Gällande att sätta upp mål, menar den HR-ansvarige i Sverige att "detta fungerar både bra och 

dåligt i organisationen".
167

 Vissa avdelningschefer är bra på att sätta upp mål och gör det i ett 

mycket tidigt skede vilket leder till att det finns en mycket bra chans för de anställda att nå 

upp till målen. Samtidigt finns det vissa chefer som är dåliga på att sätta upp mål och vissa 
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som gör det för sent under året. Detta ger, enligt den HR-ansvarige i Sverige, en negativ effekt 

då det resulterar i en orättvis utvärdering avdelningarna emellan. Eftersom utvärderingen 

ligger till grund för lön och eventuell bonus kan denna skeva utvärderingen leda till orättvis 

belöning. En anställd som jobbat under en avdelningschef som satt upp otydliga mål kan få en 

högre lön och eventuell bonus än en anställd som jobbat under en avdelningschef som satt 

upp bra mål. HR-avdelningen gör dock allt för att motverka detta beteende, exempelvis menar 

den HR-ansvarige i Sverige att de alltid kontrollerar eventuella löneökningar. Den HR-

ansvarige i Sverige menar dock att detta är mycket svårt att kontrollera på grund av att målen 

sätts upp av olika avdelningschefer.    

4.2.3.1 Kvalitativ utvärdering 

SPEL har implementerat ett egenutvecklat system i organisationen som på grund av 

verksamhetens konfidentialitet inte kommer att nämnas vid namn. Systemet är till för att varje 

anställd ska prestera och växa i den position som denne har. Systemet ligger sedan till grund 

för utvärderingen som sker i slutet varje år och därigenom till grund för eventuella 

löneökningar. Den HR-ansvarige i Sverige menar att det som utvärderas i detta system är mer 

”luddiga” mål exempelvis hur bra den anställde är på sina arbetsuppgifter.  

Till att börja med får den anställde utvärdera sig själv genom att ge betyg på sin prestation 

utifrån de olika arbetsuppgifterna denne har. Betyget ges mellan intervallet ett till fem där 

man med betyget "ett" bör få en befordran och med betyg "tre" genomför det man är anställd 

för att göra. Har den anställde en "fyra" eller "femma" bör man diskutera varför detta är fallet 

och vad den anställde egentligen tillför organisationen. Den anställde ska även fundera på vad 

som kan förbättras och hur detta kan gå till.  

När detta sedan är gjort är det den ansvarige avdelningschefens tur att göra samma sak. 

Avdelningscheferna genomför bedömningen med hjälp av det resterande teamets tankar och 

åsikter och ibland med hjälp av HR-personal. Slutligen sätter sig avdelningschefen och den 

anställde ner och pratar om utvärderingen där målet är att komma fram till ett gemensamt 

betyg.   

4.2.3.2 Kvantitativ utvärdering 

Den kvantitativa utvärderingen är den utvärdering som ligger till grund för främst bonusen 

som den anställde ges. Den HR-ansvarige i Sverige var under intervjun mycket tydlig med att 

klargöra att en bonus inte alltid är något den anställde kan räkna med att få.  
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Bonusmålen är individuella och har väldigt olika struktur beroende på avdelning och 

avdelningschef. Bonusen utvärderas med hjälp av mått vilka är enklare att mäta. Det kan vara 

att den anställde levererade arbetsuppgiften i tid eller att budgeten hölls. Således frågor som 

besvaras med ”ja” eller ”nej”. Detta i sin tur baseras på en viss procentsats, exempelvis om 

din arbetsuppgift är att sälja för 100 000 kronor och lyckas du med detta är du 100 procent 

framgångsrik. Systemet har begränsningar så att en anställd inte får bonus vid mindre än, i 

detta fall, 80 procent försäljning. Samtidigt som den anställde inte får mer i bonus trots högre 

försäljning än 150 procent. Mätning ska ske kvartalsvis och bonusen betalas sedan ut därefter.   

4.2.3.3 Utvärdering vid avgång 

När anställda avgår utvärderar SPEL detta genom en egenutvecklad och internetbaserad 

enkät. Denna enkät ligger sedan till grund för den utvärdering som HR-personalen genomför 

efter avgång. Vanliga frågor som återfinns i denna enkät, enligt den HR-ansvarige i Sverige, 

är varför någon avgår, vad den anställde tyckt varit bra eller mindre bra samt styrkor och 

svagheter med organisationen och på avdelningen den anställde arbetat.  

Det är således inte standard att HR sätter sig ned med den anställde som ska avgå och pratar 

om detta. Den HR-ansvarige i Sverige menar dock att personerna det rör sig om får komma 

till HR och prata om det enskilt på eget initiativ, men det är ingenting som sker i det typiska 

fallet. Denna typ av internetbaserad utvärdering sker varje gång någon avgår för att försäkra 

sig om att allt står rätt till i organisationen.  

4.2.4 Belöning 

I SPEL:s årsredovisning 2011 går att läsa att företaget värderar möjligheten att skapa 

motivation, teamkänsla, bra resultat samt ansvar och ansvarsfullt beteende. Vidare beskrivs att 

de anställda uppmuntras genom belöning, erkännande, utbildning och utveckling. Ett exempel 

på detta är att när en anställd har varit anställd i tio år, så hyllas denne på årsjubileet. SPEL är 

i årsredovisningen från 2011 tydliga med att påpeka att de tror på långvariga relationer med 

medarbetare som känner organisationen på djupet. Dessa är en stor tillgång och ska därför 

hedras.  

Enlig den HR-ansvarige i Sverige fungerar belöningen på olika sätt. Belöningen kan vara 

olika saker där främst bonus är framträdande. Bonusen utgår, enligt den HR-ansvarige i 

Sverige, från olika mål vilka ska vara mätbara och relevanta och dessa beror mycket på vilken 

roll den anställde har i organisationen. Som beskrivits tidigare, så är bonusen ingenting som 

alla anställda får ta del av om prestation uteblivit. ”Det är inte så att bara för att man börjar 
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jobba så får man en bonus utan det är verkligen beroende på vad man gör”.
168

 Den HR-

ansvarige i Sverige beskriver att HR-avdelningen är tydliga med att kommunicera till de 

anställda att bonus är någonting som förtjänas vid en bra arbetsinsats. Detta beskriver den 

HR-ansvarige i Sverige som den individuella bonusen. 

SPEL delar även ut en bonus till de anställda vilken är kopplad till bolagsresultatet. Om är 

bolagsresultatet är dåligt minskar eller uteblir bonusen helt. 

4.2.4.1 Monetär belöning 

Den individuella bonusen är starkt baserad på procentsystemet som beskrivs under 

”Kvantitativ utvärdering". När vi frågar om den HR-ansvarige i Sverige tycker att 

bonussystemen fungerar bra svarar denne att de fungerar bra i allmänhet. 

Utvärderingssystemen är personliga vilket gör att det inte finns någon synbar konkurrens 

mellan de anställda då det kommer till bonus. Den HR-ansvarige i Sverige beskriver vidare att 

HR-avdelningen är mycket medvetna om att de anställda pratar med varandra men denne 

menar att det är ingenting som HR-avdelningen kan göra något åt.  

SPEL belönar även vissa utvalda anställda med hjälp av optioner i företaget. Den HR-

ansvarige i Sverige beskriver att dessa optioner är till för att ge anställda inom organisationen, 

vilka de vill ha kvar under en längre tid, extra uppmuntran. ”Vi försöker binda de anställda till 

oss genom att investera i dem”.
169

 Dessa personer nomineras av de högre cheferna och 

belönas sedan med optioner, vilket bestäms genom en omröstning i styrelsen. HR-

avdelningen har med andra ord ingenting med denna typ av belöning att göra.  

4.2.4.2 Icke-monetär belöning  

När vi frågar den HR-ansvarige i Sverige om de har icke-monetär belöning säger denne att det 

finns men att det inte är en uttalad strategi från HR-avdelningens sida. Den HR-ansvarige i 

Sverige beskriver vidare att detta ansvar ligger på avdelningscheferna. En del 

avdelningschefer i SPEL är mycket duktiga på att ge anställda en klapp på axeln och positiv 

feedback. Dessutom är vissa av avdelningscheferna duktiga på att belöna sitt team genom att 

ta med dem ut på en gemensam middag för att de har jobbat hårt eller ge de anställda ledigt 

för att vara med sina familjer. Samtidigt, beskriver den HR-ansvarige i Sverige, att vissa 

avdelningschefer inte alls belönar sitt team med ovanstående saker.  
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Den Tekniska rekryteraren berättar att de alltid bjuds på gemensamma frukostar en dag i 

veckan på kontoret och att det anordnas fredagsöl. Utöver detta anordnar SPEL:s 

Eventkommitté pokerturningar, julfester och sommararrangemang. Den Tekniska rekryteraren 

berättar att de anställda i organisationen får friskvårdsbidrag och erbjuds generös sjukvård. 

Dock är den Tekniska rekryteraren mycket tydlig med att påpeka att HR-avdelningen har 

förståelse för att de anställda inte vill vara med på alla event. ”Man måste ha en förståelse för 

att de anställda har liv vid sidan av jobbet”
170

 säger denne vid intervjutillfället.  

Befordran är någon som SPEL tillämpar som belöning. Den HR-ansvarige i Sverige menar att 

detta är viktigt med tanke på de personer som organisationen anställer; personer som brinner 

för yrket, inte personer med rätt bakgrund. Den HR-ansvarige i Sverige berättar vidare att 

denne själv började som hjälpreda på kontoret och nu befordrats till HR-ansvarig för Sverige. 

”Jag tror det är bra att de anställda känner att man kan öppna dörrar och klättra i 

organisationen”.
171

 Den HR-ansvarige i Sverige beskriver vidare att det är vanligt att anställda 

klättrar i organisationen, och berättar att två personer som började Traineeprogrammet för 

några år sedan i dagsläget är några av de högsta cheferna i organisationen. 

4.2.4.3 Vad belöningen leder till 

Vi frågade den HR-ansvarige i Sverige om denne tyckte att de olika belöningarna ledde till 

ökad motivation hos personalen. Denne svarar då att vissa motiveras starkt av pengar med en 

del inte gör det. ”Då spelar det ingen roll om den anställde får bonus eller inte".
172

 Däremot, 

beskriver den HR-ansvarige i Sverige, att personer med lägre grundlön drivs av pengar och 

därigenom syns en ökad motivation, vilket är tanken med sådan lönesättning. 

I det stora hela menar den HR-ansvarige i Sverige att det är mycket olika i SPEL hur 

personalen motiveras. Denne menar samtidigt att en klapp på axeln inte är tillräckligt för att 

öka motivationen. Den HR-ansvarige i Sverige beskriver vidare att HR är mycket noga med 

att en bonus ska ses som något den anställde får när denne genomfört något bra. ”En bonus är 

något extra, annars skulle ju alla anställda helt plötsligt ha väldigt hög lön”.
173

  

Vi frågar den HR-ansvarige i Sverige om vilken belöning som denne tror ger mest motivation. 

Den HR-ansvarige i Sverige svarar att denne sett att de monetära belöningarna ökar 

motivationen för stunden de första utbetalningarna. Vidare understryker denne vikten av den 
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icke-monetära belöningen och menar att det är den som håller i längden. ”Personer motiveras 

av uppskattning och jag tror det betyder mer än pengar”.
174

 

4.2.5 Utveckling 

I SPEL:s årsredovisning från 2011 återfinns mycket information om hur organisationen 

arbetar för att utveckla sin personal. SPEL beskriver hur organisationen genom de anställda 

skapar ett varumärke som uppfattas positivt av varje kund världen över. Därför är det viktigt 

för SPEL att behålla och anställa de bästa människorna i industrin för att skapa en 

överlägsenhet.  

I årsredovisningen 2011 går även att läsa att SPEL har ett långsiktigt uppdrag att utveckla sina 

anställdas färdigheter. Under år 2011 kunde företaget se framgång i åtagandet, genom 

utvecklade ledarskapsfärdigheter inom verksamheten. Eftersom SPEL förlitar sig på sina 

anställdas kunskap och expertis, menar verksamheten att framtiden ligger i ledarskapet då 

detta inspirerar de anställda till att prestera högt för att nå framgång.  

4.2.5.1 Den individuella karriärplanen  

Det finns stora möjligheter att växa inom organisationen, men detta är något individen själv 

ansvarar för och inget HR-avdelningen hjälper till med om detta inte efterfrågas från 

individens sida. "Den anställde måste själv visa intresse och söka sig vidare då det inte görs 

tydliga karriärplaner som säger att individen om tre år ska ha den här eller den här 

positionen".
175

 Den HR-ansvarige i Sverige menar att det i dagsläget saknas karriärplaner 

inom organisationen och påpekar att detta är något SPEL borde bli bättre på då detta 

efterfrågas av arbetssökande. Däremot poängteras att alla i organisationen sätter upp mål, 

vilka utvärderas i slutet av en viss period då det är en del av företagets strategi och kultur. Ett 

system för detta finns på just HR-avdelningen, men detta system behandlar enbart de 

arbetsuppgifter den anställde hanterar i dagsläget. Avdelningscheferna har i samverkan med 

HR-avdelningen ansvar för att utveckla sin personal och i dagsläget då karriär- och 

utvecklingsplaner saknas fungerar inte detta så som den HR-ansvarige i Sverige hade velat.    

När vi frågar den HR-ansvarige i Sverige om i vilken riktning de anställda utvecklas i 

organisationen svarar denne att ”man utvecklas lite för mycket vertikalt istället för 

horisontellt, vilket jag anser kan vara en nackdel”.
176

 Den HR-ansvarige i Sverige beskriver 

vidare att SPEL i dagsläget ligger efter med karriärplaneringen för de anställda och för att 
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gottgöra detta är det vanligt att HR-avdelningen och avdelningscheferna belönar en anställd 

som presterat bra genom att göra den ansvarig för ett område och därigenom en slags 

avdelningschef. ”Detta är inte alls bra, det är långt ifrån alla som passar som chef”
177

 menar 

den HR-ansvarige i Sverige och beskriver att det har hänt ett flertal gånger att en anställd har 

befordrats med en chefsposition vilket inte resulterat i ett bra arbete. Den Tekniska 

rekryteraren förklarar att om en medarbetare som tidigare befordrats till avdelningschef inte 

trivs med sin nya position kan denne gå tillbaka till vad den tidigare gjorde utan problem. Den 

HR-ansvarige i Sverige påpekar även att organisationen är medveten om att det inte är en bra 

idé att enbart använda sig av befordran och internrekrytering för att tillsätta högre positioner 

inom SPEL. Detta för att organisationen ibland måste förnya sitt tankesätt och få in nya idéer. 

4.2.5.2 Utbildning  

När vi frågar den HR-ansvarige i Sverige om de utbildar sina anställda svarar denne att SPEL 

just nu är i slutskedet med en intern ledarskapsutbildning. Utöver detta så uppmuntrar de sina 

anställda att åka på externa utbildningar, men det sker framförallt på eget initiativ av de 

anställda. Kravet för att de ska få åka på dessa utbildningar är att det ska ge träning inom 

specifika områden. När SPEL bidrar med pengar för att de anställda ska ha möjlighet att åka 

på utbildningarna är det vanligt att HR-avdelningen ser till att den anställde ger något i utbyte 

för möjligheten. Exempelvis genom ett kontrakt om fortsatt anställning inom verksamheten i 

ett par år. 

I årsredovisningen 2011 beskriver SPEL att de genom motivering, träning och utveckling av 

framtidens ledare försäkrar sig om att företaget når framgång såväl nu som i framtiden.  Den 

HR-ansvarige i Sverige beskriver Traineeprogrammet som ett bra sätt att forma och utveckla 

framtida kompetenser. Fortsättningsvis förklarar den HR-ansvarige i Sverige att "skapar 

Traineeprogrammet hunger eftersom de ofta får genomföra galna projekt".
178

 När vi frågade 

om varför de hade ett Traineeprogram svarade den HR-ansvarige i Sverige att det ligger SPEL 

nära hjärtat och påminner om att två av deras högsta chefer idag en gång startade som trainees 

på företaget. Främst använder sig SPEL av Traineeprogrammet för att knyta till sig unga 

kompetenser. Vidare beskriver den HR-ansvarige i Sverige svårigheten med att ha trainees 

eftersom det kräver tid av andra anställda vilket kan vara anledningen till att programmet inte 

fungerade för några år sedan. Dessutom hävdar den HR-ansvarige i Sverige att organisationen 

kan haft fel inställning till traineen tidigare, ”Vi är till för att hjälpa denne till ny kunskap, inte 
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för att denne ska hjälpa oss”.
179

 Strategiansvarige beskriver att en typisk trainee är en 

nyexaminerad universitetsstudent med toppresultat. Personen ska gärna ha gjort något annat 

under sin studietid, exempelvis startat eget bolag, jobbat vid sidan om eller utövat idrott på 

elitnivå. Traineeplatser hos andra företag är även meriterande. I vissa fall har SPEL tagit in 

icke-studenter med ett par års yrkeserfarenhet som trainee i företaget.  

4.2.5.3 Kunskapsbevaring och kunskapsspridning 

När vi frågar om hur verksamheten bevarar kunskap berättar den HR-ansvarige i Sverige att 

detta inte sker i dagsläget. De högsta cheferna har veckomöten där de diskuterar mer ingående 

vad som skett i organisationen men inget utbyte mellan avdelningarna sker. Strategiansvarige 

beskriver i dennes intervju att vissa avdelningar, exempelvis den finansiella avdelningen, är 

duktiga på att transkribera kunskap för att spara och föra den vidare, medan andra är dåliga på 

detta.  

Därefter frågar vi hur SPEL förhåller sig till eventuell kunskapsförlust då någon slutar. 

Strategiansvarige berättar då att SPEL har tre månaders uppsägningstid, så HR-avdelningen 

gör sitt yttersta för att anställa någon som kan fylla platsen inom uppsägningstiden vilket ger 

utrymme för den tidigare anställde att integrera och dela med sig av sin kunskap till den 

nyanställde. Men detta är således inte alltid möjligt. Den HR-ansvarige i Sverige beskriver att 

om HR-avdelningen inte hinner fylla platsen fördelas arbetsuppgifterna på de nuvarande 

anställda vilka sedan förklarar arbetsuppgifterna för den person som ska komma att ta över. 

Den HR-ansvarige i Sverige beskriver att det är en svaghet inom företaget att inte lagra 

kunskap. ”Mycket av det som genomförs faller bort när någon slutar”
180

 och påpekar vidare 

att mycket av kunskapen finns i de anställdas huvuden vilken aldrig skrivs ned. Den HR-

ansvarige i Sverige berättar att SPEL använder sig av konsulter i särskilda sammanhang med 

den anledningen att det krävs för att klara av vissa utmaningar, främst inom utveckling. 

Genom detta försvinner mycket kunskap, vilket SPEL är väl medvetna om. 

4.2.5.4 Organisationskultur 

Organisationskulturen är något som diskuterats med samtliga respondenter inom samtliga 

aktiviteter utan att det varit på vårt initiativ. Organisationskulturen beskrivs som ung och 

dynamisk av Strategiansvarige. "Det är ett ungt företag i en ung bransch där medelåldern 

ligger runt 30 år".
181

 Strategiansvarige berättar att de anställda är yngre på exempelvis 
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marknadsföringsavdelningen än på utvecklingsavdelningen, och menar samtidigt att det är 

just utvecklingsavdelningen som höjer medelåldern i verksamheten. Klimatet är väldigt 

internationellt med många olika nationaliteter. Detta leder enligt Strategiansvarige till att man 

alltid träffar någon som har en annan åsikt eller ett annat sätt att arbeta på, vilket är lärorikt.  

Den HR-ansvarige i Sverige berättar att HR-avdelningen inte arbetar aktivt för att påverka 

eller skapa en vis organisationskultur. Detta är något som vuxit fram under åren. Den främsta 

externa påverkan då det kommer till organisationskulturen är, enligt den Strategiansvarige, 

spelbranschen i sig och det faktum att det är en så pass ung bransch.  

För att stärka gemenskapen anordnas bland annat fredagsöl och pokerturneringar. På 

utvecklingsavdelningen bjuds de anställda på frukost varje fredag och genomgående i 

företaget arbetar man aktivt för att skapa tillhörighet. "En kickoff är planerad till våren",
182

 

men samtidigt menar den Tekniska rekryteraren att SPEL har lyckats skapa en bra balans 

mellan att arbeta flitigt för gemenskapen på arbetsplatsen och förstå att individen har ett liv 

utanför arbetet. "Man är med om man kan, det får inte bli för mycket, vissa har familjer de vill 

hem till"
183

 säger den Tekniska rekryteraren under intervjutillfället. Kontoren i sig är 

utrustade med PlayStations och tv-apparater som ständigt visar sport då detta hör till många 

av medarbetarnas intressen. Strategiansvarige tror att det är främst organisationskulturen som 

gör att medarbetarna väljer att stanna i SPEL. Strategiansvarige beskriver det som "en rolig 

arbetsplats dit man går och har kul med sina vänner".
184

 

Den HR-ansvarige i Sverige beskriver att organisationskulturen påverkas av användandet av 

externa medarbetare. Hos SPEL:s medarbetare finns en uppfattning om konsulter som 

kapitalkrävande men samtidigt beskriver den HR-ansvarige i Sverige att dessa är nödvändiga 

för att kunna klara av arbetet. För att minska denna uppfattning bjuder HR-avdelningen 

konsulterna på teamevent, med anledning av att de är en del av teamet. Däremot är de inte 

välkomna på jul- och sommarfesten till största del på grund av den budget som finns vid dessa 

evenemang. Den HR-ansvarige i Sverige beskriver vidare att även om konsulterna är 

välkomna på teamfesterna är det inte alltid de vill deltaga. SPEL försöker välkomna 

konsulterna i organisationen och dess kultur men det är stundtals svårt på grund av budgetar 

och liknande då dessa trots allt inte är anställda under en längre tid i företaget.  
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I årsredovisningen 2011 beskrivs att en av de generella risker som finns är att 

organisationskulturen kan komma att påverkas negativt då SPEL expanderar. Att behålla en 

fortsatt stark företagskultur och utveckla denna ytterligare är därför en del av företagets 

strategi. 

4.3 Sammanfattning 

Då vi är medvetna om att beskrivningen av det insamlade empiriska materialet är omfattande 

har vi nedan i Tabell 2 valt att sammanställa en tabell där vi presenterar de mest utmärkande 

områdena inom varje aktivitet. Dessa områden kommer sedan ligga i fokus i analyskapitlet. 

HR-aktivitet i SPEL Utmärkande områden 

Rekrytering  Prioriterar internrekrytering 

 Personlighetsmatchning med organisationen  

 Kompetens- och personlighetstest 

 Internationell miljö speglar rekryteringen 

 Tillämpar ej positiv särbehandling 

 Höga krav på tidigare erfarenhet 

Arbetsprocess  Bra introduktionsfas  

 Självständigt arbete  

 Slutmål att arbeta mot 

 Avdelningscheferna styr arbetsprocessen  

 Kommunikationssvårigheter mellan avdelningarna 

Utvärdering  Kvalitativ och kvantitativ 

 Inkonsekvent målsättning 

 Egenutvecklat system för utvärdering 

 Frekvent utvärdering 

Belöning  Belönar för motivation, teamkänsla, bra resultat och 

ansvarsfullt beteende 

 Monetär 

 Bonus 

 Optioner för långvariga relationer  

 Icke-monetär  

 Ej uttalad strategi 

 Befordran 

Utveckling  Individuell utveckling  

 Utbildningar mest på eget initiativ 

 Brist i karriärplanering 

 Vertikal utveckling 

 Traineeprogrammet viktigt  

 Organisatorisk utveckling  

 Brist i kunskapsbevaringen  

 Familjär organisationskultur 
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Tabell 2: Utmärkande områden i SPEL:s HR-aktiviteter  

EGEN TABELL 
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5. Analys 

Detta kapitel består av en analys som utgår från det insamlade empiriska materialet vilket 

har ställts mot de valda teorierna. Vid analys av HR-aktiviteterna inleder vi varje avsnitt med 

en jämförelse mellan teori och den insamlade empirin. Därefter lyfter vi fram hur 

organisationen anpassat sig till kontexten och de områden vi anser varit betydelsefulla. I 

slutet av kapitlet presenteras framgångsfaktorer. 

5.1 En framgångsrik personalhantering 

SPEL genomför årligen undersökningar bland företagets anställda som behandlar vad de 

anställda anser om verksamheten. 2011 visade resultatet att 82 procent av företagets anställda 

ser SPEL som en bra arbetsgivare. Ett resultat vilket skulle kunna förklara den låga 

personalomsättningen.  

Det verkar som, utifrån undersökningen och den låga personalomsättningen, att SPEL innehar 

en bra personalhantering. Då företaget har cirka 600 anställda torde HR-avdelningen ha en bra 

metod för att hantera all personal. Detta eftersom det inte kan tänkas vara helt utan 

ansträngning som alla dessa 82 procent är nöjda med arbetsgivaren.  

5.2 HR-cykeln 

Då syftet med studien är att undersöka hur HR-arbetet fungerar i en kontroversiell kontext har 

vi nedan analysera vårt empiriska material med hjälp av Fombrun Devanna & Tichys (1984) 

HR-cykel samt utvalda teorier som presenterades i teorikapitlet. 

5.2.1 Rekrytering 

SPEL har i dagsläget, på grund av organisationens expansion, ett stort rekryteringsbehov. På 

grund av detta har verksamheten en person som är specifikt anställd för att rekrytera IT-

kompetens. I SPEL finns en tydlig plan över hur många som ska anställas under året, något 

som i teorin beskrivs som viktigt. I teorin beskriver nämligen Bratton & Gold (2003) att 

personalplanering måste ske långsiktigt vilket underlättas genom bland annat karriärplaner för 

medarbetarna. SPEL saknar på vissa avdelningar en tydlig plan över hur rekryteringen ska gå 

till vilket gör att rekryteringsprocessen uppfattas som ostrukturerad. Med detta menas att 

avdelningscheferna bestämmer själva hur rekryteringen går till och tar inte alltid hjälp av HR-

avdelningen. Detta verkar bero på att avdelningscheferna har bäst insyn i teamet och vet vad 

som efterfrågas.   
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5.2.1.1 Intern rekrytering förespråkas 

SPEL förespråkar intern rekrytering framför extern. Enligt Lindmark & Önnevik (2006) är 

internrekrytering ett bra alternativ om kompetensen finns inom organisationen. Författarna 

menar dock att det är viktigt att strukturera om personalen då någon rekryteras internt till en 

ny tjänst. På något sätt måste dennes tidigare arbetsuppgifter hanteras av någon annan vilket 

till slut kan komma leda till att extern rekrytering trots allt blir nödvändig, men kanske på en 

lägre position.  

Vi har förstått att den interna rekryteringen i organisationen är ett sätt för SPEL att utveckla 

och behålla de anställda inom företaget. Att klättra inom organisationen är ett vanligt 

förekommande vilket två av våra respondenter är bra exempel på. Den interna rekryteringen 

gör denna klättring möjlig och bidrar också till att de anställda, genom möjligheten att pröva 

något nytt, stannar i organisationen under en längre period. SPEL uttrycker i sin 

årsredovisning från 2011 att de vill attrahera och hålla kvar de "bästa människorna" i 

industrin. Den interna rekryteringen ger medarbetarna en möjlighet att växa och utvecklas 

inom organisationen varför anställda inte behöver byta arbetsgivare för att uppnå sina 

karriärmål. Det kan därför tänkas att anställda arbetar under en längre tid i organisationen.   

5.2.1.2 Vid extern rekrytering förespråkas matchning med organisationen 

Vid extern rekrytering anser respondenterna att SPEL är en attraktiv arbetsgivare som lockar 

med bra förmåner och utvecklingsmöjligheter samt ett attraktivt varumärke. Att attrahera 

arbetssökande ses inte som något problem trots den kontroversiella kontexten. Varumärket 

beskrivs som "ungt" och "coolt". Vi tror att de personer som attraheras av SPEL som 

arbetsgivare passar in under ungefär samma beskrivning, vilket görs tydligt genom 

åldersfördelningen i organisationen. Därigenom kan det tänkas att acceptansen då det kommer 

till spelindustrin ser annorlunda ut beroende på åldersgrupp varför SPEL attraherar fler unga 

personer. SPEL har beskrivit de erfarna anställda som en framgångsfaktor och vi ser 

åldersuppdelningen som lite av ett bekymmer då det kommer till erfarenhet. Däremot finns 

potential till förbättring i detta anseende i takt med att organisationen blir äldre och de unga 

förmågorna, vilka är öppna för spelbranschen, får fler år på nacken och skaffar sig mer 

erfarenhet.  

Oavsett om den potentiella anställde headhuntas eller ansöker på eget initiativ är det enligt 

SPEL viktigt att denne funderar över den moraliska aspekten i att arbeta för ett spelbolag. En 

av våra respondenter var tidigare tveksam till industrin men delar idag de andra 

respondenternas syn på affärsidén som en underhållningsform. Att frågor rörande den 
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moraliska aspekten tas upp tidigt i rekryteringsprocessen anser vi måste vara en självklarhet. 

Det är viktigt att rekryterarna inte glömmer bort detta för att de själva har en ”avslappnad” 

inställning till industrin, i dagsläget är detta något som hanteras bra. Att ta upp den 

kontroversiella kontexten tidigt kan spara organisationen mycket tid och resurser då SPEL 

inte behöver ta dessa vidare i rekryteringsprocessen.  

Enligt Lindmark & Önnevik (2006) är det viktigt att ha en tydlig bild av den person som söks 

till organisationen då rekryteringsprocessen startar. I SPEL utvärderas den potentiella 

anställde via olika kombinationer av tester, observationer och intervjuer, något som 

förespråkas i teorin. Dessa genomförs för att kunna utvärdera både kompetens och 

personlighet. Som tidigare nämnt ser processen olika ut på avdelningarna men samtliga 

respondenter beskriver att matchningen med organisationen är en avgörande faktor vid 

anställning. Detta kan ytterligare tänkas vara en anledning till att avdelningscheferna har 

frihet att själva hantera rekryteringen. 

 SPEL värdesätter personlighet vid rekrytering och påstår att personlighet är lika viktigt som 

kompetens vid anställning. Olika delar av organisationen har olika syn på krävd kompetens. 

Under intervjuerna har det framkommit att universitetsutbildning inte är något krav, trots detta 

har 76 procent av de anställda någon slags eftergymnasial utbildning.  Då det kommer till att 

rekrytera till trainees verkar det som att SPEL med sina krav på toppstudenter och expertis 

sätter kompetensen i första rum och att personligheten sätts åt sidan även om den värdesätts. 

Belbin (2004) har bevisat att rekrytering som sker enbart med prioritering på toppbetyg 

alternativt på grund av individens specifika kompetens inte alls behöver innebära att denna 

person är rätt person för arbetet.  

För att ta reda på vad SPEL värdesätter vid urval bad vi två av våra respondenter att 

rangordna tolv egenskaper. Detta för att kontrollera om uttalandena rörande prioriteringar vid 

rekrytering stämde. De tolv egenskaperna valdes ut med hjälp av Knocke et al. (2003). 

Rankingen gjordes för att kunna utgöra om SPEL rekryterar genom den mer traditionella 

utgångspunkten där matchning mellan individ och arbete prioriteras alternativt med fokus på 

att matcha individen med organisationen. Respondenterna har samtliga poängterat vikten av 

matchning med organisationen och en av respondenterna hävdade att detta är avgörande då 

valet står mellan två personer vid rekrytering. Det visade sig att de båda respondenternas 

åsikter då det kom till urval stämde väl överens vilket tyder på att tankesättet genomsyrar hela 

organisationen. De fåtal egenskaper som värderades olika av respondenterna anser vi direkt 
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hänförliga till de både respondenternas befattning. De framgick tydligt under intervjuerna att 

utvecklingsavdelningen har speciella krav då det kommer till exempelvis tidigare 

yrkeserfarenheter, något som där värderas väldigt högt. Egenskaperna krävda kvalifikationer, 

attityd och motivation kategoriserades som 'Väldigt viktiga' och har värderats högst av de 

båda respondenterna. Dessa tre egenskaper anses enligt Knocke et al. (2003) samtliga vara 

viktiga då individen matchas med organisationen och dess kultur. De krävda kvalifikationerna 

anser vi kan hänföras till individens kompetens medan attityd och motivation har med 

personligheten i förhållande till organisationen att göra. Denna rankning stämmer således 

överens med vad som sagt under intervjuerna. Det är enligt Knocke et al. vanligare att 

personal som trivs på sin arbetsplats väljer att stanna kvar där, trivseln bidrar till bra 

förutsättningar för stark tillhörighet varför författarna förespråkar denna utgångspunkt för att 

skapa långsiktiga relationer. 

5.2.1.3 Många nationaliteter 

Med närmare 50 olika nationaliteter anser sig SPEL vara en heterogen arbetsplats där 

rekrytering sker oberoende ursprung. Det verkar inte som att SPEL har haft som mål att skapa 

en heterogen arbetsplats, utan detta har uppstått då rekrytering skett utifrån personlighet och 

kompetens. Individerna kommer överens och förstår varandra med hjälp av ett gemensamt 

företagsspråk. Oavsett vilket land kontoret är beläget i så kommunicerar de med varandra 

genom engelska. SPEL upplever inga problem med den kulturella mångfalden inom 

organisationen.  

Broomé, Carlson & Ohlsson (2001) varnar främst för kommunikationssvårigheter då det 

kommer till kulturell mångfald, något som kan leda till missförstånd. Vi tror att anledningen 

till att SPEL inte upplever några problem med den kulturella mångfalden till stor del beror på 

den stora mängden nationaliteter. Även om majoriteten kan tänkas dela härkomst kan vi tänka 

oss att den breda kulturella mixen bidrar till förståelse för andra kulturer då alla måste 

samarbeta. Det faktum att många dessutom lämnar sina hemländer för att arbeta på ett kontor 

i ett annat land kan ha en avskärmande inverkan då det kommer till den kulturella 

bakgrunden. Vi vill också påpeka att den väl etablerade organisationskulturen bidrar med att 

gemensamma värderingar skapas vilket underlättar samarbete. Då SPEL inte upplever några 

problem med den kulturella mångfalden och då Mlekov & Widell (2003) anser att 

organisationer som verkar över landsgränser bör satsa extra på kulturell mångfald för att 

kunna avspegla konsumenterna torde detta vara till SPEL:s fördel.  
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Den mix av olika anställda som innebär heterogenitet innebär dock mer än enbart en mix av 

olika etniska bakgrunder, exempelvis kan det handla om könsfördelning. Det går i SPEL:s 

årsredovisning från 2011 att tolka att majoriteten av de anställda i organisationen är unga 

män. Med 25 procent kvinnor och 75 procent män kan organisationen inte ses som jämställd 

enligt 40-60-regeln. Uppdelningen beror enligt en av respondenterna mycket på den bransch 

organisationen verkar i, vilket kan liknas med teorin rörande manliga och kvinnliga yrken. 

Det är flest män som söker sig till företaget, trots detta använder sig SPEL inte av positiv 

särbehandling vid rekrytering. De anser att "uppnådd jämställdhet är något som sker 

naturligt". Sveriges Diskrimineringsombudsman rekommenderar positiv särbehandling, för att 

uppnå mer heterogena och jämställda arbetsplatser. Det verkar som att anledningen till att 

SPEL inte tillämpar positiv särbehandling beror på prioriteringen av kompetens och 

personlighet.   

5.2.1.4 Anpassad rekrytering 

Extern rekrytering vilken sker av avdelningscheferna verkar fungera bra. På detta vis kan 

avdelningschefen säkerställa att rätt person anställs då denne har bäst insyn i teamet. Detta ser 

vi inte vara speciellt för den kontroversiella kontexten utan detta torde fungera oavsett 

kontext. Det vi vid externrekrytering ser som speciellt för den kontroversiella kontexten är att 

organisationen måste ta reda på hur individen ställer sig till den moraliska aspekten, då det är 

av största vikt att individen accepterar företagets affärsidé. Detta anser vi vara generaliserbart 

i alla kontroversiella organisationer då risken för att individen annars lämnar arbetsplatsen 

inom kort är stor.    

Vi ser ett genomgående fokus på att matcha individen till organisationen vid extern 

rekrytering. Då personlighet och kompetens prioriteras vid rekrytering faller det sig naturligt 

att organisationen inte kan ta hänsyn till andra aspekter. Därigenom är mångfald och 

jämställdhet något som sker naturligt i organisationen och blir svårt att styra. Vi har genom 

vår studie sätt att fokus på att matcha individen till organisationen i detta fall ökar 

mångfalden. Genom fokus på personligheten vid rekrytering kan organisationen dessutom se 

till att individen passar in i organisationen och dess kultur vilket är en förutsättning för att 

individen ska trivas i organisationen. Detta gör att den anställde känner tillhörighet till 

organisationen och chansen är då större att denne väljer att arbeta hos företaget under en 

längre period. Vi ser även att internrekryteringen är fördelaktig då det kommer till at behålla 

medarbetarna i organisationen. Detta kommer att diskuteras vidare i avsnitten om Belöning 

och Utveckling. 
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5.2.2 Arbetsprocess 

Lindmark & Önnevik (2006) menar att en välutformad arbetsprocess leder till att 

organisationen och dess personal mår bra. Tydliga mål förespråkas, vilka nås genom 

individens arbetsinsats. Organisationen bör se till att individen utför rätt saker och att detta 

görs på "rätt sätt". Detta kan exempelvis ske genom tydliga arbetsbeskrivningar där individens 

arbetsuppgifter är utformade samt där det framgår hur prestationen ska utvärderas. I SPEL är 

det upp till avdelningscheferna huruvida de anställda kan ta del av en arbetsbeskrivning eller 

ej, vilket gör att detta ser olika ut från avdelning till avdelning. Det är tydligt att var, när och 

hur inte har några strikta restriktioner i företaget.  

De globala tjänsterna inom organisationen kräver mycket resande för att kunna representera 

alla kontor, detta blir dock inget problem då dessa individers arbetsuppgifter är tillräckligt 

flexibla. I stort accepterar SPEL att sina anställda arbetar hemifrån i den mån det är 

nödvändigt och möjligt då det kommer till arbetsuppgifterna. Enligt Fombrun, Devanna & 

Tichy (1984) kan hemarbete leda till sämre kontakt med organisationen och vara till nackdel 

för det informella lärandet, utvecklingen och dialogen mellan de anställda. Sker hemarbete för 

ofta kan de anställda förlora känslan av tillhörighet till organisationen. En av respondenterna 

berättar dock att "man inte lika gärna kan arbeta hemifrån som på plats" vilket vi tycker tyder 

på att SPEL har de negativa effekterna i åtanke. På den avdelning där arbetet sker agilt blir det 

extra tydligt att arbetet och kommunikationen blir lidande då de anställda inte infinner sig på 

arbetsplatsen.  

Fombrun, Devanna & Tichy (1984) pratar även om när arbetet sker och menar att arbetet 

påverkas av efterfrågeökningar under exempelvis olika säsonger. SPEL beskriver att 

organisationen inte är speciellt säsongsberoende då efterfrågeökningar främst sker i samband 

med sportevent.  

5.2.2.1 Fokus på resultat 

Den agila arbetsdesignen anses fungera mycket bra då den hjälper teamen att hålla deadlines 

och ökar gemenskapen. Vi har genom intervjuerna förstått att detta arbetssätt är framgångsrikt 

då det kommer till IT-branschen. I övriga delar av organisationen sker arbetet självständigt då 

individen själv får välja tillvägagångssätt för att nå uppsatta mål, SPEL kallar detta "Ansvar 

under frihet". Ett koncept vilket anses fungera bra för de som lyckas nå uppsatta mål och vill 

växa inom organisationen. Av Hackman & Oldham (1980) beskrivs detta som en hög grad av 

autonomi vilket enligt dem leder till förståelse för vikten av resultatet. Enligt Ryan & Deci 

(2000) är arbetssättet dessutom motiverande vilket kan tänkas leda till ett bättre resultat. 



  

 

60 

 

5.2.2.2 Bra introduktionsfas  

En välutvecklad introduktionsfas verkar vara prioriterad i organisationen. Detta är positivt då 

Lindmark & Önnevik (2006) menar att medarbetare som introduceras på ett genomtänkt sätt 

får en bättre förståelse för organisationen. SPEL lägger stor vikt vid att få den nyanställde att 

känna sig välkommen genom introduktionsprogram och presentation av organisationens olika 

medarbetare. Det verkar som att en välfungerande introduktionsfas är viktig för SPEL. 

Introduktionsfasen kan tänkas bidra till att den nyanställde snabbt känner sig som en del av 

organisationen. En bra start kan dessutom tänkas underlätta den framtida relationen genom 

tidig förståelsen för hur organisationen ser ut och varför den hanterar vissa frågor på ett visst 

sätt.  

5.2.2.3 Hanterbarhet och meningsfullhet  

Respondenterna beskriver att inga nya medarbetare kastas in i arbetsuppgifterna utan att det 

alltid finns förståelse för att den anställde är ny. Antonovsky (1991) beskriver att människor 

kan hantera stora påfrestningar och problem bättre om de har en känsla för hur saker och ting 

hänger samman. Med "Känsla av sammanhang" (KASAM) menar författaren att det krävs 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet för att individen ska kunna bidra till 

organisationen. Hanterbarheten verkar hanteras i organisationen genom successiv 

ansvarsökning och meningsfullhet kan tänkas uppstå genom både belöning och ansvarsökning 

då detta ökar motivationen. Det verkar dock som att SPEL efter introduktionsfasen är mindre 

framgångsrika rörande begripligheten då det självständiga individuella tillvägagångssättet 

minskar skapandet av ordning och mönster i arbetet.  

5.2.2.4 Anpassad arbetsprocess 

Det vi kan se som mest utmärkande i aktiviteten arbetsprocess är en hög grad av autonomi. 

Detta verkar leda till ökad motivation vilken i sin tur kan leda till ett bättre resultat. Vi kan 

inte se att den höga graden av autonomi är speciellt för kontexten även om det i detta fall 

fungerar bra.  

Däremot tycker vi oss se att en bra och strukturerad introduktionsfas för nyanställda kan lägga 

grunden till hur relationen mellan individen och organisationen kommer se ut i framtiden. 

Genom en bra introduktionsfas verkar individen få en bra förståelse för organisationens arbete 

samt att den nyanställda snabbt blir en del av organisationen.  
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Efter introduktionsfasen verkar det vara av största vikt att individen successivt tilldelas ansvar 

och att denne belönas för sin insats. Detta verkar öka motivationen hos den anställde, något 

som dock underlättar för företag oavsett kontext och därför inte kan ses som avgörande i den 

kontroversiella kontexten. Däremot skulle det kunna tänkas att dessa tillvägagångssätt, då 

speciellt den höga graden av autonomi samt en bra introduktionsfas, är fördelaktiga i just det 

specifika företagets situation.  

5.2.3 Utvärdering 

I SPEL fungerar utvärderingen likt den teori som finns på området, det vill säga den sker på 

både ett kvalitativt och ett kvantitativt sätt. De uppsatta målen sätts av avdelningschefen och 

utvärderas i slutet av perioden via en dialog med medarbetaren. Slutligen kontrolleras 

utvärderingen av HR-avdelningen. Utvärderingen i företaget sker frekvent minst en gång per 

år och då en medarbetare väljer att lämna organisationen, frekvent utvärdering förespråkas av 

Lindmark & Önnevik (2006). Det som till största del skiljer sig mellan teorin och vårt 

insamlade material är utvärderingarnas användningsområde. Enligt författarna är det viktigt 

att inte bara utvärdera utan att också använda sig av utvärderingarna för att bli bättre. I 

dagsläget verkar SPEL inte använda utvärderingarna till mer än som grund för belöning.  

SPEL sköter sina utvärderingar internt vilket enligt Lindmark & Önnevik (2006) anses 

fördelaktigt då utvärderingens resultat kan integreras i det vardagliga arbetet. Detta är dock 

något som SPEL i dagsläget inte verkar utnyttja. Författarna menar att tidigare utvärderingar 

bör ligga till grund för företagets beslut och mål. Då målsättningen i företaget fungerar mindre 

bra kan utvärderingarna bli bristfälliga vilket av respondenterna beskrivs som ett problem. 

Detta tror vi kan bero på att HR-avdelningen inte satt upp tydliga riktlinjer och kontrollerar 

avdelningschefernas mål och hur utvärderingen går till.  

5.2.3.1 Avdelningscheferna utvärderar 

I SPEL är det till största del avdelningscheferna som utvärderar de anställda, med hjälp från 

HR-avdelningen. Att HR-avdelningen inte lägger sig i mer tror vi beror på brist i resurser. I 

teorin anges att utvärdering som sker internt kan vara subjektiv. Detta är något som SPEL 

beskriver som ett problem speciellt i samband med att avdelningscheferna tenderar att vara 

dåliga på att sätta upp mål. I empirin beskrivs att detta kan resultera i felutvärdering och 

därigenom felbelöning. Exempelvis verkar de anställda belönas även om prestation uteblir på 

grund av avdelningschefernas dåliga hantering av målsättning och utvärdering. Om 

avdelningscheferna är inkonsekventa i sin målsättning och utvärdering kan konflikter uppstå 

då det framgått under intervjuerna att de anställda diskuterar belöning mellan varandra. Detta 
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kan leda till att de anställda upplever sig orättvist behandlade om belöningen inte skett 

konsekvent. De anställda kan då bli mindre motiverade och därigenom finns risk att 

prestationsförmågan minskar hos de anställda vilket påverkar företaget negativt.  

5.2.3.2 Egenutvecklat utvärderingssystem 

De egenutvecklade utvärderingssystemet är till för att de anställda ska kunna växa och 

prestera i den position som de innehar. Då SPEL förespråkar ett självständigt arbetssätt tror vi 

att detta egenutvecklade system kan vara till fördel då det kommer till att utvärdera de 

anställda. Fombrun, Devanna & Tichy (1984) menar att organisationen genom utvärdering vet 

hur utvecklingen av de anställda ska gå till. Det verkar som att SPEL:s egenutvecklade system 

är anpassat efter vad de värdesätter då det kommer till arbete, utveckling och resultat vilka 

anses som viktiga faktorer att utvärdera.  

Utvärderingen börjar med att den anställde får utvärdera sig själv för att därefter utvärderas av 

avdelningschefen. Slutligen jämförs de båda utvärderingarna och de kommer gemensamt fram 

till ett lämpligt betyg. Detta liknas med Campbell & Lees (1988) självutvärdering, författarna 

menar att denna typ av kvalitativ utvärdering är till fördel då det uppstår en dialog. Det är 

också till fördel då båda parter får en förståelse för prestationen som utförts.  

5.2.3.3 Anpassad utvärdering 

Ett egenutvecklat system för utvärdering av anställda verkar vara bra då detta ligger till grund 

för belöning och utveckling av de anställda. Att detta är speciellt anpassat till organisationens 

speciella situation genom egenutvecklingen gör att rätt saker utvärderas då det är anpassat 

efter organisationens mål och arbetsstruktur. Ett egenutvecklat utvärderingssystem torde inte 

vara specifikt för den kontroversiella kontexten utan användbart för alla företag.    

5.2.4 Belöning 

SPEL använder sig av både monetär- och icke-monetär belöning, detta för att skapa önskvärt 

beteende i form av bra resultat och ansvarsfullt beteende. Således kan vi inte se någon 

skillnad mellan empiri och teori gällande detta.  Lindmark & Önnevik (2006) menar att det är 

viktigt med ett fungerande och effektivt belöningssystem. Kriterierna för belöning måste vara 

noga definierade något som inte fungerar i SPEL på grund av de brister som finns i 

målsättningen. Detta kan enligt Lindmark & Önnevik (2006) bidra till att belöningen inte bli 

rättvis. Det är viktigt att belöningen har en tydlig koppling till prestationen och att den uteblir 

i de fall då prestation inte sker. I SPEL beskrivs att belöning i form av bonus ibland tas för 
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given av de anställda något som i teorin beskrivs som produktivitetsminskande och i vissa fall 

kan de anställda få en negativ inställning till arbetet.  

5.2.4.1 Icke-monetär belöning motiverar mest      

SPEL tror att det som motiverar de anställda mest är den icke-monetära belöningen trots 

starkt användande av monetär belöning. En av respondenterna menar att den monetära 

belöningen räcker för stunden och att den icke-monetära belöningen håller i längden. 

Belöningar används enligt Jacobsen & Thorsvik (2002) för att attrahera vid rekrytering och 

för att motivera de anställda till att utföra uppgifter och förbättra sina färdigheter. Då SPEL 

värdesätter långsiktiga relationer med sina anställda kan de icke-monetära belöningarna enligt 

Jäghult (1978) skapa en känsla av tillhörighet. Författaren beskriver att då en person känner 

sig behövd och uppskattad, kommer denne må bra och prestera bra. Den icke-monetära 

belöningen kan bland annat bidra till ökad gemenskap på arbetsplatsen enligt Jäghult (1978), 

vilket kan tänkas skapa starka band mellan både medarbetare och deras chefer vilket i sin tur 

skapar starkare band mellan individen och organisationen.   

Det som vi uppmärksammar främst i denna aktivitet är att företaget pratar mycket om att den 

icke-monetära belöningen värderas högre än den monetära av de anställda varför det är 

konstigt att SPEL saknar strategi då det kommer till den icke-monetära belöningen. Jäghult 

(1978) menar att genom exempelvis uppmuntran och beröm torde de anställda känna mer 

uppskattning varpå de skulle bli mer motiverade. Vidare beskrivs detta som en slags 

sociologisk belöning vilket får den anställde att känna gemenskap och tillhörighet. Vissa 

avdelningschefer är duktiga på att visa uppskattning genom middagar och ledig tid med 

familjen efter hektiska perioder. Det kan därför tänkas att denna sociologiska belöning redan 

är delvis redan används i organisationen trots att det inte finns någon uttalad strategi för icke-

monetär belöning.    

5.2.4.2 Andra viktiga belöningar 

En monetär belöning som beskrivs i SPEL är utdelandet av optioner i det egna företaget. 

Detta anser vi, likt SPEL, vara ett bra sätt att visa uppskattning på och genom detta motivera 

anställda till att stanna i organisationen. I SPEL är det personer som anses kunna vara en 

tillgång i företaget under många år som nomineras till dessa optioner. Belöning verkar vara en 

motivationsfaktor i organisationen i de fall belöningen sker via en tydlig struktur som de 

anställda upplever som rättvis och relevant för de arbetsuppgifter som utförs. Däremot kan 

belöning i kombination med en otydlig struktur komma att resultera i en stor rivalitet hos de 
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anställda på olika avdelningar, vilket enligt Svensson & Wilhelmsson (1988) beskrivs som en 

nackdel med monetär belöning. Då det verkar omöjligt för HR-avdelningen att undanhålla 

information rörande belöningar är det fördelaktigt att belöningen sker på ett så rättvist sätt 

som möjligt för att konflikter inte ska uppstå.  

Befordran är något som av Roberts & Biddle (2006) nämns som en icke-monetär belöning. En 

negativ effekt av att använda befordran som belöning är att alla inte passar som chefer. Risken 

finns att organisationen förlorar expertis och anställda, då dessa inte känner att de kan leva 

upp till de förväntningar som krävs för en chefsposition. Är den typen av belöning inte 

lämplig bör den anställde belönas genom något annat. SPEL beskriver för oss att befordran är 

vanligt förekommande och samtidigt ett problem i organisationen just på grund av de 

anledningar som beskrivs i teorin av Roberts & Biddle (2006). SPEL menar även att de 

genom att befordra många anställda riskerar att bli en hierarkisk organisation. Befordran är 

samtidigt något de ger för att visa uppskattning och det verkar som att SPEL tycker denna typ 

av belöning är viktig vilket torde vara varför det görs frekvent i organisationen. Detta verkar 

vara ett sätt att binda individer till organisationen då organisationen ger dem större ansvar och 

möjlighet att klättra.  

5.2.4.3 Individ- och gruppbaserad belöning 

Lindmark & Önnevik (2006) diskuterar vikten av en bra belöningsstuktur. I SPEL belönas 

medarbetarna både individuellt och som grupp vilket förespråkas av Anthony & Govindarajan 

(2007). En dålig belöningsstruktur kan enligt Olve & Samuelsson (2008) leda till rivalitet och 

”free riders”. Då belöningen till största del är baserad på den individuella prestationen är det 

främst rivalitet som kan tänkas uppstå i SPEL. Rivalitet kan vara bra i vissa anseenden, 

speciellt då det kommer till hög individuell prestation. Det är enligt Svensson & Wilhelmsson 

(1988) viktigt att de anställda arbetar mot gemensamma mål, något som kan glömmas bort om 

det råder för stort fokus på den individuella prestationen. SPEL har valt att handskas med 

problemet genom att knyta en del av bonusen till företagsresultatet, varför ett bra resultat 

gynnar alla anställda. Denna typ av belöning kan tänkas stärka organisationens gemenskap då 

alla arbetar mot ett och samma mål. Jacobsen & Thorsvik (2002) menar att 

belöningsstrukturen är av stor vikt då det kommer till att behålla personal något SPEL verkar 

förstått.  

5.2.4.4 Anpassad belöning 

Monetär belöning verkar vara nödvändigt för en fortsatt relation mellan den anställde och 

organisationen. En belöningsstruktur vilken delar upp den monetära belöningen i en 
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individuell och en gruppbaserad del verkar stärka gemenskapen i organisationen. Vi kan även 

se att monetär belöning, exempelvis utdelandet av optioner i det egna företaget, stärker 

långsiktiga relationer. Den monetära belöningen torde dock vara nödvändig i alla typer av 

organisationer oavsett kontext, vilket inte betyder att den är mindre nödvändig i den 

kontroversiella kontexten.  

Den icke-monetära belöningen innefattar uppmuntra och beröm vilket verkar resultera i en 

ökad känsla av tillhörighet för individen. En annan typ av icke-monetär belöning är befordran. 

Belöning i form av befordran, vilket kan tänkas gå hand i hand med internrekrytering och 

vertikal utvecklig, verkar bidra till ökat ansvar hos individen. Ökat ansvar med möjlighet att 

påverka organisationens arbete verkar leda till känslan av att vara behövd vilket skulle kunna 

tänkas motivera en fortsatt anställning. Vi anser att den icke-monetära belöningen bidrar till 

ökad motivation och känsla av tillhörighet.  

5.2.5 Utveckling 

Vi har förstått att SPEL lägger mycket vikt på att människorna i organisationen ska ses som 

den främsta resursen. Detta är något som även förespråkas av Armstrong (1992) som något 

vilket skapar konkurrensfördelar.  

Utveckling av människorna sker enligt Lindmark och Önnevik (2006) oftast horisontellt eller 

vertikalt inom verksamheten. I SPEL sker utvecklingen oftast på ett vertikalt sätt. En av 

respondenterna uttrycker visst missnöje med detta då målet är att hålla organisationen relativt 

platt. Detta kan återkopplas till belöning där vi beskrev att SPEL ofta använder sig av 

befordran för att belöna de anställda. Den vertikala befordran kan tänkas bidrar till ett ökat 

ansvar och möjlighet att påverka vilket skapar en starkare tillhörighet till organisationen. 

Något som enligt Lindmark & Önnevik (2006) bidrar till att den anställde väljer att stanna på 

arbetsplatsen. Det skulle kunna tänkas att en horisontell utveckling resulterar i en breddning 

av kunskapen. Då detta inte behöver betyda ett starkare band till organisationen kan denna 

kunskap tänkas vara användbar i andra organisationer varför det kan finnas risk för att 

individen lämnar arbetsplatsen och tar kunskapen med sig.    

5.2.5.1 Utbildning 

Lindmark & Önnevik (2006) menar att det vanligaste sättet att utveckla mänskliga resurser är 

genom intern eller extern utbildning. I SPEL:s fall sker utbildning på båda sätten. En av 

respondenterna berättar att organisationen i dagsläget är i slutskedet av en intern 

ledarskapsutbildning samt att man uppmuntrar anställda att åka på externa utbildningar. 
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Dessutom beskriver SPEL att man har ett Traineeprogram, vilket är till för att forma och 

utveckla framtida kompetenser. Traineeprogram beskrivs även av Lindmark & Önnevik 

(2006) som ett sätt att locka individer till organisationen som sedan kan specialisera sig inom 

organisationen. Genom att utveckla de enskilda individerna i organisationen via exempelvis 

utbildning kan det tänkas att hela organisationen utvecklas.      

5.2.5.2 Ingen kunskapsbevaring eller kunskapsöverföring 

Något som även nämns av Lindmark & Önnevik (2006) är mentorskap och coachning vilket 

anses vara ett bra sätt att utveckla människor i organisationen. Detta är något SPEL inte 

använder sig av inom verksamheten. Då vi under insamling av empirin insett att SPEL har 

problem med att bevara kunskap inom organisationen och föra denna vidare mellan sina 

anställda, anser vi att dessa faktorer kan vara ihopkopplade. I dagsläget finns inget system för 

att dela och bevara kunskap, utan eventuell kunskapsöverföring sker via samtal mellan 

anställda. Detta liknas med Hansen, Nohria & Tierneys (1999) personifierad kunskap. Detta 

är fördelaktigt då en önskan om viljan att förstå på djupet och då möjligheter till dialog finns, 

tillskillnad från då kunskap transkriberas. Detta förutsätter dock att de anställda för en dialog 

mellan avdelningarna något som inte verkar fungera i SPEL då kunskapsöverföringen och 

kunskapsbevaringen beskrivs som knapp. Bristen på kunskapsdelning blir mest tydlig då 

någon väljer att lämna organisationen. Detta gäller både anställda och konsulter.    

Att kunskapsbevaringen saknas i organisationen kan vara starkt ihopkopplad med att SPEL 

beskriver sig ha en dålig kommunikation mellan avdelningarna. För att utvecklingen av 

människorna ska fungera måste organisationen ha en fungerande kommunikation menar 

Lindmark & Önnevik (2006). Kommunikation ske både horisontellt mellan avdelningarna 

samt vertikalt mellan chefer och anställda. Vi tror att bristen på kunskapsdelning mellan 

avdelningarna kan vara en anledning till den dåliga kommunikationen då kunskap inte delas 

dem emellan. Kunskapsspridning kan enligt Hansen, Nohria & Tierney (1999) göras möjlig 

genom transkribering eller integrering. För att spridning ska kunna ske är det viktigt att 

avdelningarna har förståelse för andra avdelningars arbete. Ytterligare sätt att stimulera 

kommunikationen är enligt Lindmark & Önnevik (2006) att skapa naturliga mötesplatser 

vilket vi upplever att SPEL lyckats med då vi besökte kontoret.   

5.2.5.3 Brist på individuell karriärplanering    

En av respondenterna anser bristen på individuell karriärplanering vara ett problem, främst då 

det kommer till att attrahera arbetskraft. Karriärplan som attraktion stämmer överens med 

tidigare presenterad teori av Lindmark & Önnevik (2006). Författarna menar att oavsett 
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vertikal eller horisontell karriärplan är det viktigt att de anställda erbjuds individuella 

utvecklingsmöjligheter vilka bygger på individens mål och ambitioner. Detta för att skapa 

engagemang hos de anställda. Då SPEL värdesätter långsiktiga relationer med de anställda 

kan karriärplaner tänkas vara ett sätt att behålla kompetens i organisationen.   

5.2.5.4 En tydlig och familjär organisationskultur 

Den största andelen anställda i SPEL är unga män vilket verkar ha en direkt koppling till den 

bransch de verkar inom. Branschen är en relativt ung, vilket vi tror kan vara en anledning till 

att organisationens medarbetare är unga. Att medarbetarna till 75 procent består av män kan 

tänkas bero på att spel om pengar attraherar den maskulina personligheten mer än den 

feminina enligt de definitioner vi har använt oss av då det kommer till maskulint och feminint 

vilka beskrivs av Gherardi (1994); Hines (1992); Kanter (1977). Vi tror dessutom att den 

stora andelen män kan bero på att en stor del av organisations arbete handlar om IT och 

programmering. SPEL:s kontor är försedda med PlayStations och tv-apparater som visar sport 

kontinuerligt på de olika kontoren. Det anordnas regelbundna afterwork med fredagsöl och 

pokerturneringar vilket kan tänkas tyda på en tydlig manlig kultur, då dessa aktiviteter kan 

anses förknippas mer med män än med kvinnor. SPEL menar att dessa aktiviteter ligger i 

medarbetarnas intresse. Det beskrivs av respondenterna att det hos medarbetarna finns ett 

verkligt intresse för sport och spel. Ovanstående diskussion tyder på en tydlig 

organisationskultur där spel och sport tar stor plats i kombination med i huvudsak unga män.  

Organisationsklimatet beskrivs som dynamisk med många nationaliteter. SPEL anser sig vara 

heterogen organisation något som kan diskuteras då de flesta av medarbetarna är unga män. 

Tävlingar och andra ”grabbiga” aktiviteter är något som kontinuerligt används för att 

uppmärksamma medarbetarna. Vi vill här belysa det faktum att SPEL rekryterar mycket med 

hjälp av personlighet i fokus. Holmqvist & Lindgren (2002) suddar ut gränsen mellan manligt 

och kvinnligt och menar att kön och personlighet inte behöver höra ihop. Däremot kan det 

anses konstigt att intressen rangordnas som oviktigt i SPEL vid rekrytering, då den tydliga 

organisationskulturen verkar kräva ett intresse för spel och sport för att passa in.       

I årsredovisningen 2011 går att läsa om riskerna med att organisationskulturen kan påverkas 

negativt i och med företagets expansion. Det kan tänkas att det är viktigt då verksamheten 

expanderar att man rekrytera rätt personer vilka snabbt passar in i organisationskulturen för att 

denna ska bevaras. Det kan tyckas konstigt att SPEL använder sig av konsulter då mycket 

tyder på att de prioriterar långsiktiga relationer med sina anställda och, som de själva 
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benämner det, en familjär organisationskultur. Då SPEL dessutom anser sig relativt 

opåverkade av externa faktorer, rörande personalplanering, finner vi att de bör kunna 

rekrytera nya medarbetare istället för att använda sig av konsulter. Färre konsulter leder enligt 

SPEL till billigare arbetskraft och kan tänkas underlätta fortsatt familjär organisationskultur 

då en ny medarbetare inkluderas i gemenskapen på ett annat sätt än en konsult.  

Enligt Lindkvist (2005) kan en stark organisationskultur vara till nackdel då individerna slutar 

ifrågasätta handlingar och tillvägagångssätt. Därför kan det tänkas vara viktigt att inte bara 

rekrytera internt då det kommer till de högre positionerna i företaget. En av respondenterna 

håller med då denna medger att det är viktigt att få in nytänk i organisationen.     

Vi finner det intressant att HR-avdelningen inte anser sig påverka organisationskulturen i 

någon mening. Vi vill lyfta fram teorin av Jackson & Schuler (1995) om att HR-avdelningen 

och organisationskulturen är två parter vilka går hand i hand. Det kan tänkas att den tydliga 

och familjära organisationskulturen är något som har gjort SPEL framgångsrika då det 

kommer till hantering av personal, även om detta har gjorts omedvetet. Det beskrivs av 

Alvesson & Berg (1992) att organisationskulturen inte kan styras utan att den är något som 

måste byggas upp under en längre tid. Det verkar inte som att SPEL behöver göra några 

förändringar i sin organisationskultur men att underhålla kulturen kan tänkas vara viktigt. Då 

de långsiktiga relationerna med medarbetarna är viktiga kan aktiviteter vilka bevarar den 

familjära kulturen stärka relationerna mellan medarbetarna samt mellan individ och 

organisation. Att organisationskulturen dessutom benämns som en faktor till medarbetarnas 

nöjdhet med arbetsgivaren bör underhållandet av denna anses viktig.   

5.2.5.5 Anpassad utvecklig 

I den individuella utvecklingen verkar det viktigt att den anställde utvecklas vertikalt då denna 

utveckling kan tänkas stärka relationen till organisationen. Detta eftersom att individen 

tilldelas mer ansvar och mer betydelsefulla arbetsuppgifter. Då detta sker verkar det som att 

motivationen ökar hos den anställde varför den blir mindre benägen att lämna organisationen 

så länge fortsatt utveckling är möjlig. Fortsatt utveckling kan dessutom ske genom 

exempelvis intern eller extern utbildning.  

En del i att utveckla organisationen handlar om att utveckla organisationskulturen. Vi ser att 

en familjär organisationskultur verkar gynna trivsel och tillhörighet. Det verkar fördelaktigt 

att anpassa organisationskulturen till den bransch företaget verka i. Däremot bör HR-
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avdelningen inte försöka styra kulturen för mycket utan enbart underhålla denna. Kulturen 

måste byggas av de människor som verkar i organisationen och detta är något som tar tid.  

5.3 SPEL:s "Best fit" 

Vi finner inga större skillnader mellan den tidigare insamlade teorin av Fombrun, Devanna & 

Tichy (1984) och den insamlade empirin rörande SPEL. Genom analysen kan vi utläsa att 

SPEL anpassat sina aktiviteter efter organisationens egen uppbyggnad och dess omgivning. 

Detta tyder på att hänsyn till kontexten tagits och att SPEL har en så kallad "Best fit" då det 

kommer till sin HR-strategi. Detta styrker Prices (2011) påstående om att HR-cykeln är 

anpassningsbar till kontexten. Anpassning har dessutom gjorts då det kommer till 

organisationens olika avdelningar då aktiviteterna även anpassats till exempelvis 

utvecklingsavdelningens kontext.  

"Best fit" i detta fall gäller enbart SPEL och är inte generaliserbar på andra organisationer. 

Varje organisation måste på egen hand anpassa sitt arbete efter den egna kontexten för att 

uppnå en "Best fit". Vi tror dock att akademiker och andra företag kan dra nytta av empirin då 

den förklarar hur SPEL hanterat sina anställda. Att SPEL:s HR-strategi inte är generaliserbar 

till andra spelbolag eller kontroversiella verksamheter beror på att SPEL internt är ett speciellt 

företag exempelvis på grund av den organisationskultur som råder i organisationen. Med detta 

menar vi att inget annat företag exempelvis kan ha samma organisationskultur som SPEL, 

varför anpassningen till kontexten inte blir densamma och SPEL:s "Best fit" inte passar någon 

annan. 

5.3.2 SPEL:s framgångsfaktorer 

Det som efter analysen av Fombrun, Devanna & Tichys (1984) HR-aktiviteter verkar ligga i 

fokus och kan tänkas vara en framgångsfaktor med tanke på den kontroversiella kontexten är 

de långsiktiga relationerna. Detta är något SPEL genomgående verkar fokusera på då det 

kommer till HR-arbetet. Långsiktiga relationer benämns dessutom som värdefulla och 

eftersträvansvärda i årsredovisningen från 2011 varför långvarig tjänst inom organisationen 

belönas. Den låga personalomsättningshastigheten är kvitto på att organisationen gör något 

rätt och att medarbetarna väljer att stanna kvar.  

De två starkaste argumenten till en långsiktig relation med medarbetarna verkar vara 

möjligheten till att utvecklas och växa inom organisationen samt tillhörighet och trivsel. 

Tillhörigheten och trivseln förutsätter att individen passar in i den tydliga och familjära 

organisationskultur som råder i företaget och genomsyrar alla aktiviteter. Att rekrytera rätt 
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person genom att värdesätta personligheten torde därför vara en kritisk utgångspunkt för 

fortsatt god och lång relation mellan medarbetare och organisation. 

Något som med säkerhet kan sägas framgångsrikt för kontexten är vikten av att den 

potentiella anställde accepterar den kontroversiella organisationens affärsidé. Detta anser vi 

kan generaliseras till flera kontroversiella verksamheten.  

  



  

 

71 

 

6. Slutsats 

I detta slutliga kapitel presenteras studiens slutsatser med utgångspunkt i syfte och 

forskningsfrågor. Slutligen ges en kritisk reflektion och vi bringar fram studiens bidrag. 

Dessutom ges förslag till vidare studier samt rekommendationer till fallföretaget.  

6.1 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur HR-arbetet fungerar i en kontroversiell verksamhet 

samt att identifiera framgångsfaktorer då det kommer till anpassning till kontexten. HR-

arbetet har undersökts hos ett fallföretag inom spelbranschen för att kunna bidra med ny 

empirisk data till forskningen.  

För att uppfyller studiens syfte ställdes följande forskningsfrågor: 

 Hur arbetar spelföretaget med HR-aktiviteterna rekrytering, arbetsprocess, 

utvärdering, belöning samt utveckling av personal? 

 Vilka likheter och skillnader finns jämfört med hur HR-aktiviteterna beskrivs och 

analyseras i teorin?  

 Finns det några framgångsfaktorer inom HR-aktiviteterna då spelföretaget anpassar sig 

till kontexten och vilka är dessa? 

Arbetet med HR-aktiviteterna fungerar likt Fombrun, Devanna & Tichys HR-cykel och 

beskrivs ingående i empirin. I aktiviteten rekrytering ser vi ett användande av strategin "rätt 

person på rätt plats" för att säkerställa matchning mellan individ och organisation. I 

arbetsprocessen läggs resurser på en bra introduktionsfas för att individen ska känna 

tillhörighet i ett tidigt skede. Vidare i utvärderingen används både ett kvalitativt och ett 

kvantitativt tillvägagångssätt. Såväl monetär som icke-monetär belöning används för att 

motivera personalen till önskvärt beteende. Slutligen sker utvecklingen av medarbetarna 

främst vertikalt och i företaget värdesätts den tydliga och familjära organisationskulturen. Då 

den modell vi i huvudsak utgått från var en "Best fit" anser vi att även SPEL anammar detta 

och anpassar sina HR-aktiviteter efter kontexten.  

Det finns områden inom HR-aktiviteterna som är mer avgörande för att lyckas i fallföretagets 

kontext. Dessa områden är hänförliga till att organisationen förlänger relationen med den 

anställde. Dessa områden vilka framkommer i analysen är främst att den person som anställs 

matchas med organisationen och att en bra introduktion för den nya medarbetaren sker. Dessa 
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två områden lägger grunden till en långvarig relation mellan organisationen och individen. 

För att underhålla relationen belönas medarbetaren både monetärt och icke-monetärt. 

Framträdande är den icke-monetära belöningen som skapar tillhörighet och får personalen att 

känna sig uppskattade. Den vertikala utvecklingen med möjlighet att klättra i organisationen 

används för att skapa karriärmöjligheter. Detta kan förlänga relationen med de medarbetare 

vilka ständigt söker utmaningar. Den tydliga och familjära organisationskulturen hjälper till 

att förlänga relationen med medarbetarna då gemenskapen leder till känsla av delaktighet i 

organisationen. Vid långvariga relationer kan den anställde med hjälp av erfarenhet bidra till 

organisatorisk framgång och därigenom ses som verksamhetens främsta resurs.  

Sammanfattningsvis menar vi att de områden vilka bidrar till långvariga relationer är 

framgångsfaktorer i denna typ av kontext. Detta då en långvarig relation gör att medarbetaren 

känner tillhörighet och under en lägre tid har införskaffat sig kunskap och erfarenhet rörande 

organisationens arbete och tankesätt.    

6.2 Bidrag och kritisk reflektion 

Anledningen till att vi genomförde denna studie var på grund av att det saknades empiri på 

området. Vi förstod tidigt i studien att det inte var någon större skillnad mellan hur HR-

aktiviteterna behandlades i denna speciella kontext jämfört med i teorin. Vi valde därför att 

identifiera eventuella framgångsfaktorer inom aktiviteterna. 

Denna studie har bidragit med ny empirisk data till områden som berör HR-cykeln och 

anpassning till kontexten. Då en liknande studie med hänsyn till den kontroversiella kontexten 

tidigare inte genomförts torde vår studie bidra med empirisk data till detta fält. Ett exempel på 

detta är organisationskulturens anpassning till kontexten.  

Vi vill påpeka att våra resultat är specifika för företaget och vi tror inte att dessa är 

överförbara till liknande företag. Däremot tror vi att vissa delar i studien är överförbara till 

andra organisationer, exempelvis så kan liknande organisationer finna fördelar med att matcha 

individer med organisationen vilket är relativt enkelt att anamma. Dock kan andra 

organisationer inte gå in och kopiera en organisationskultur då detta är något som successivt 

måste byggas upp av organisationens medlemmar. Våra resultat kan därigenom hjälpa andra 

företag men vi vill än en gång påpeka vikten av att hitta en egen "Best fit".  
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Då vi valde att intervjua enbart anställda med anknytning till HR-avdelningen hade resultatet 

kunnat bli annat om vi exempelvis frågat andra medarbetare. Våra tolkningar av det empiriska 

materialet kan också ha lett till att studien blivit annorlunda om den utförts av någon annan.  

Dessutom kan det ha funnits risk att respondenterna "förskönat" verkligheten. Vi nämnde 

dock redan i metodkapitlet att vi inte fått den uppfattningen. Däremot kan man reflektera över 

de siffror som beskriver de anställdas nöjdhet i organisationen. Vi har i studien förlitat oss på 

att organisationens utvärdering över personalens nöjdhet är trovärdig. Det kan ha varit 

negativt att förlita sig på denna information men vi ser ingen anledning till att inte göra detta 

då utvärderingen baserats på medarbetarnas åsikter och inte på verksamhetens uppfattningar.  

6.3 Förslag till vidare studier 

Då detta är en av de första studierna i sitt slag och vi valt att granska alla aktiviteter torde det 

vara intressant att ytterligare fördjupa sig inom respektive aktiviteter var för sig för att nå 

ännu djupare förståelse. Det kan också vara intressant att genom en jämförelse studera andra 

typer av kontexter. Exempelvis skulle det vara intressant att jämföra ett kontroversiellt företag 

med ett yrke som gör något gott för samhället, exempelvis brandmansyrket.      

6.4 Rekommendationer till företaget 

Under studiens gång har respondenterna förklarat för oss att vissa områden i SPEL:s HR-

arbete är mindre utvecklade. Detta handlar främst om fyra områden; oförmåga att sätta 

konsekventa mål, avsaknad av strategi för icke-monetär belöning, brist i kunskapsdelning och 

avsaknad av karriärplan. 

Då det kommer till oförmågan att sätta konsekventa mål ser vi att detta påverkar ett flertal 

aktiviteter i HR-cykeln. Då avdelningscheferna inte kan sätta konsekventa mål påverkas i sin 

tur utvärderingen, vilken också blir inkonsekvent. Då detta inträffar kan det enligt de teorier 

vi använt oss av riskera i att de anställda känner sig orättvist behandlade då det kommer till 

belöning. Vår valda teori menar att utvärderingen ligger till grund för belöningen vilken måste 

uppfattas som rättvis hos den anställde för fortsatt motivation. Vi föreslår fortsatt målsättning 

och utvärdering av den närmaste avdelningschefen men begränsningar i hur mycket denne får 

bestämma själv. HR-avdelningen bör sätta upp tydliga riktlinjer och restriktioner vilka 

avdelningscheferna ska följa. Dessa restriktioner anser vi främst handla om när målen sätts 

upp och hur de utvärderas. Vi tror att HR-avdelningens kontroll av avdelningschefernas 

utvärderingar kan förenklas genom dessa riktlinjer.  
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Var gällande avsaknaden av strategi för icke-monetär belöning menar vår tidigare 

presenterade teori att all belöning ska vara rättvis, inte på så sätt att alla ska belönas lika men 

alla måste ha samma möjlighet till belöning. Då SPEL i dagsläget beskriver att viss icke-

monetär belöning ges i form av middagar och ledig tid på vissa av avdelningarna kan detta 

tänkas leda till att anställda på andra avdelningar saknar denna typ av belöning för motivation. 

Därför är det av största vikt att även icke-monetär belöning sker konsekvent i företaget. Detta 

görs enklast genom en strategi då det kommer till den icke-monetära belöningen. Något som 

borde anses värt att satsa tid och pengar på då mycket i denna studie tyder på att just icke-

monetär belöning är viktigt. 

Bristen i kunskapsdelningen kan ha att göra med att kommunikationen mellan avdelningarna 

är dålig. Vår valda teori menar att en ökad kunskapsdelning kan ske via möten medarbetare 

emellan alternativt via transkribering. Vi anser interaktion vara det bästa alternativet för en 

ökad kunskapsdelning då tiden är knapp för transkribering och integrering torde öka 

kommunikationen mellan avdelningarna. Vi skulle vilja påstå att verksamheten genom 

mentorskap skulle kunna föra kunskap vidare till den yngre generationen i organisationen. 

Detta finns till viss grad på SPEL:s utvecklingsavdelning och verkar fungerar framgångsrikt. 

Det vi menar är att vi tror att ett mentorskap inom organisationens olika avdelningar kan leda 

till lättare kunskapsbevaring då anställda får chansen att prata mer ingående med varandra. 

Detta kan även lösa problemet med kunskapsförlust då en anställd lämnar organisationen. 

Slutligen beskriver SPEL att de har en avsaknad av karriärplan för den anställde. Vår valda 

teori understryker att avsaknaden av karriärplanering kan leda till brister då det kommer till 

att rekrytera långsiktigt. Under intervjuerna tas karriärplanen upp främst som en 

attraktionskraft, då detta efterfrågas av många arbetssökande. Men detta bör alltså även finnas 

i åtanke då det kommer till att identifiera det framtida personalbehovet något vi kan tycka 

vara extra viktigt då organisationens personalbehov främst beror på expansion. Genom 

karriärplaner underlättas även kunskapsdelningen. Är det förutbestämt vem som ska efterträda 

en viss medarbetare kan kunskapsdelning skett under en längre period via ett mentorskap 

vilket säkerställer att dennes kunskap stannar i organisationen och positionen kan fyllas på ett 

enkelt sätt.  
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Bilaga 1: 

Intervjuunderlag skickat till den Tekniska 

rekryteraren samt den Strategiansvarige.  

HR i kontroversiella organisationer 

Vänligen se nedan för förberedande frågor inför intervjutillfället. Vi tackar på förhand för ert 

deltagande och hoppas ni tycker det ska bli lika kul som vi tycker. Vid frågor, tveka inte att 

höra av er till oss. Reflektera gärna över förändringar som skett rörande dessa områden under 

din tid inom organisationen. 

 

Introduktion 

 Introduktion av respondenten 

 Ålder? 

 Position? 

 Anställning inom företaget? 

 Introduktion av HR-avdelningen 

 Hur ser den ut? 

 Antal anställda? 

 Strategi? 

 Huvudaktiviteter? 

 Hur är organisationen uppbyggd? 

 Organisationsschema 

 Projektbaserad? Arbetar mycket i team? Roterande team? 

Rekrytering 

 Hur arbetar företaget med rekrytering? 

1. Rekryteringsplan, behovet uppstår 

 Finns en specifik rekryteringsplan som alltid följs? 

 Hur uppstår behov av att anställa nya? 

 Extern och internpåverkan vid nyanställning(konjunktur etc.) 

 Hur ser ni på intern respektive extern rekrytering? 

 Hur attraherar ni potentiell arbetskraft? 

 Vilka söker ni? 

 Vem söker arbete hos er? 

 Hur fungerar era internship? 

2. Urval 

 Hur sker urvalen? (tester, observationer etc.) 
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 Använder ni er av personlighetstester? Varför? 

 Vad prioriterar ni hos potentiella anställda? (personlighet, kompetens) 

 Lägger i stor vikt på inställningen till spelandet? 

 Ska en nyanställd komplettera andra anställda eller vara likasinnade? 

 Prioriteras mångkulturen? 

 Tänker ni på heterogenitet? 

 Tillämpar ni positiv särbehandling? 

 Har i någon strategi då det kommer till att välja ut en kandidat? 

 Är det viktigt att individen passar in i organisationen? 

 Är det viktigt att individen kan bidra och utveckla organisationen? 

3. Anställning 

 Hur hanterar ni individuella karriärplaner? 

 Hur hanterar ni kulturella skillnader? 

 Har ni åtgärder för kommunikationssvårigheter? 

Arbetsprocessen 

 Arbetet 

 Hur introducerar den nyanställda i företaget? 

 Mentorskap, trainee, fadderverksamhet etc.? 

 Hur lång är introduktionen? 

 Vad förväntas man kunna när man börjar? 

 Förmedlas organisationskulturen i ett tidigt stadium? Prioriteras detta? 

 Hur arbetar ni med feedback? 

 Finns tydliga arbetsbeskrivningar? 

 Hur introduceras nya arbetsuppgifter/utmaningar? 

 Utmanande eller självförtroende byggande? 

 Beskriv organisationskulturen 

 Vad görs för att påverka denna? 

 Vilka interna och externa faktorer påverkar denna? 

 Vart sker arbetet?  

 Hemma, på kontoret, annat kontor? 

 Hur påverkar detta kommunikation, samarbete osv. 

 Är arbetet säsonganpassat? 

 Mer personal vid t.ex. OS, VM? 

 

 Individen 

 Hur värderas individens individuella mål och behov? 

 Är detta motiverande? Positivt/Negativt? När tar man hänsyn till detta? 

 Hur stort ansvar läggs på individen? 

 Planerar, fattar egna beslut alternativt görs detta av högre chefer? 

 Hur uppmärksammas individerna? 

 Speciella förmåner så som friskvård, träning, hälsa? Varför? 
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Bilaga 2:  

Intervjuunderlag skickat till den HR-

ansvarige i Sverige. 

HR i kontroversiella organisationer 

Vänligen se nedan för förberedande frågor inför intervjutillfället. Vi tackar på förhand för ert 

deltagande och hoppas ni tycker det ska bli lika kul som vi tycker. Vid frågor, tveka inte att 

höra av er till oss. Reflektera gärna över förändringar som skett rörande dessa områden under 

din tid inom organisationen. 

 

Introduktion 

 Introduktion av respondenten 

 Ålder? 

 Position? 

 Anställning inom företaget? 

 Introduktion av HR-avdelningen 

 Hur ser den ut? 

 Antal anställda? 

 Strategi? 

 Huvudaktiviteter? 

 Hur är organisationen uppbyggd? 

 Organisationsschema 

 Projektbaserad? Arbetar mycket i team? Roterande team? 

Utvärdering 

 Hur utvärderas arbetet i organisationen? 

 Kontrollerar ni anställdas prestationer? 

 När utvärderas arbetat? (Efter, vid lyckosam eller dålig utgång) 

 Vad utgår ni ifrån vid utvärdering? 

 Verksamhetsmål? Projektmål? Temporära mål?  

 Tid? Kostnad? Kvalitet? 

 Hur definieras kvalitet i er organisation? 

 Kvalitativ eller kvantitativ metod vid utvärdering? 

 Använder ni utvärderingen i efterhand? 

 Utvärderar ni själva eller tar extern hjälp? Varför? 

 Hur utvärderas anställdas avgång? 

 Vid pension, uppsägning etc. 
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 Hur behandlar ni den förlorade kunskapen vid dessa fall? 

Belöning 

 Vad har ni för olika belöningar och förmåner? 

 När belönar ni? Varför? 

 Har ni belöningssystem? 

 Tydliga, rättvisa, hur fungerar de? 

 Individuell eller gruppbelöning?  

 Vad leder belöningar till? 

 Vilka belönar? 

 Monetärbelöning 

 Fast lön? Provision? Varför? 

 Aktier, optioner? 

 Lönehöjning? 

 Övertidsersättning? 

 Icke-monetärbelöning 

 Finns detta i organisationen? Vad finns? 

 Hur jobbar ni med psykologiska belöningar? Hur får ni de anställda att 

känna att de gör något bra? 

 Använder ni befordran som belöning? 

Utveckling 

 Hur ser ni på utveckling i organisationen? 

 Hur ser karriärmöjligheterna ut? 

 Horisontella eller vertikala? 

 Hur utvecklar ni er personal? 

 Utbildning? Som sker internt eller externt? 

 Trainee, utvecklingssamtal, mentor, coachning? Varför? 

 Hur utvecklas er personal i det dagliga arbetet? Kommunikation etc. 

 Informationsspridning/Kunskapsdelning 

 Hur skapas kunskap? 

 Hur sprids denna? 

 Hur underhålls/behålls kunskap i organisationen? (dokument, 

diskussion etc.) Varför? 

 Kultur 

 Experter eller allmän kunskap hos individerna? 

 Använder ni er av konsulter? Varför? Vad tillför de? 

 Hur ser organisationskulturen ut? 

 Vad gör ni för att påverka denna? 

 Arbetar man i grupp eller ensam? 
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Bilaga 3: 

Rankning vid urval skickad till den 

Tekniska rekryteraren samt 

Strategiansvarige. 

Rekrytering 

Var snäll att rangordna dessa 12 punkter där 1 representerar mest viktigt och 12 representerar 

minst viktigt vid urval. 

 

___________ Anpassning 

___________ Attityd 

___________ Fysik  - Hälsa, framtoning 

___________ Generell intelligens 

___________ Hur personen uppfattas 

___________ Intressen 

___________ Krävda kvalifikationer 

___________ Motivation 

___________ Påverkan på andra 

___________ Speciella omständigheter - Flexibel, kan arbeta på annan ort, kan arbeta 

 natt/helger 

___________ Speciella personliga egenskaper 

___________ Tidigare erfarenheter 

 


