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Sammanfattning 
 
Titel:  Human Resource Management – En studie om Coca-Cola Drycker 

Sverige AB: s och TV4 AB: s HR-strategier vid olika 
konjunkturer.  

 
Författare:   Emma Sundin och Johanna Sandelius.  
 
Handledare:  Karl Gratzer och Besrat Tesfaye. 
 
Institution:   Institutionen för ekonomi och företagande, Södertörns högskola. 
 
Kurs:   Magisterprogrammet i företagsekonomi, 30 högskolepoäng. 
 
Syfte:  Syftet med denna studie är att beskriva och analysera hur två olika 

organisationer arbetar med strategisk HRM vid högkonjunktur 
respektive lågkonjunktur.  

 
Metod:  För att besvara studiens syfte har vi valt att tillämpa en kvalitativ 

undersökningsmetod. I studien har både primärdata det vill säga 
intervjuer samt sekundärdata i form av årsredovisningar, 
årsöversikt, hållbarhetsredovisning och hemsidor använts.  

 
Slutsatser:  Den första slutsatsen i denna studie är att Coca-Cola Drycker 

Sverige AB och TV4 AB ser på HRM som mycket betydelsefullt 
och att medarbetarna är en central tillgång som kan utgöra en 
konkurrensfördel. Den andra slutsatsen är att Coca-Cola Drycker 
Sverige AB inte använder olika HR-strategier vid olika 
konjunkturer. Emellertid upplever vi att de gör små förändringar i 
sitt HR-arbete i olika konjunkturer men att de ständigt följer de 
övergripande HR-strategierna. TV4 AB arbetar på olika sätt med 
HRM vid olika konjunkturer. Dock följer TV4 AB de 
övergripande HR-strategierna oavsett konjunktur. Vår tredje 
slutsats är att Coca-Cola Drycker Sverige AB använder sig av 
Commitment HR-strategy och Traditional HR-strategy. TV4 AB 
använder sig av Commitment HR-strategy och Collaborative HR-
strategy. Vår avslutande slutsats är att konjunkturer har betydelse 
för hur man hanterar strategisk HRM. Vi ser en tydlig skillnad 
mellan Coca-Cola Drycker Sverige AB och TV4 AB vad gäller 
strategiskt HRM-arbete i olika konjunkturer. Eftersom de befinner 
sig på olika marknader som är olika konjunkturkänsliga.   
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Abstract 
 

Title:  Human Resource Management - A study about Coca-Cola Drycker 
Sverige AB`s and TV4 AB´s HR strategies in different economic 
cycles.  

 
Author:  Emma Sundin and Johanna Sandelius. 
 
Supervisor:   Karl Gratzer and Besrat Tesfaye. 
 
Department:  School of Business Studies, Södertörn University College. 
 
Course:  Master’s thesis in Business Administration. 
 
Purpose:  The aim of this study is to describe and analyze how two different 

organizations are working with strategic HRM in boom and 
recession. 

 
Method:  To answer the study we have chosen to apply a qualitative research 

method. Primary data in form of interviews and secondary data in 
form of annual reports, annual review, sustainability and sites are 
used.  

Conclusions:   
The first finding of this study is that both Coca-Cola Drycker 
Sverige AB and TV4 AB look at HRM as very important, and 
further that employees are a key asset that can provide a 
competitive advantage. The second conclusion is that Coca-Cola 
Drycker Sverige AB does not use different HR strategies in 
different economic cycles. They make small changes in their HR-
work in different economic cycles, but they consistently follow 
their overall HR policies. TV4 AB does however work in different 
way with HRM in different economic cycles, but they also follow 
their overall HR strategies regardless of the economic cycle.  
Our third conclusion is that Coca-Cola Drycker Sverige AB are 
using the Commitment HR strategy and the Traditional HR 
strategy. Further that TV4 AB are using the Commitment HR 
strategy and the Collaborative HR strategy. Our final conclusion is 
that economic cycles has an impact when dealing with strategic 
HRM. We see a clear difference between Coca-Cola Drycker 
Sverige AB and TV4 AB in terms of their strategic HRM-work in 
different economic cycles related to their respective markets 
beeing sensitive to market fluctuations in different ways. 
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1. INLEDNING 

 

I föreliggande kapitel presenteras bakgrunden till studiens ämne. Vidare redogörs för 

problemdiskussion, syfte och frågeställningar, samt definitioner och beskrivning av begrepp. 

Slutligen presenteras studiens disposition.   

 

 

1.1 Bakgrund 

Det finns ett stort intresse kring ämnet Human Resource Management (HRM). Många anser 

att HRM är ett brett ämne som har många innebörder och det pågår en ständig debatt om 

HRM bland praktiker och teoretiker.1 Forskningen om HRM fokuserar främst på processer 

och metoder kring rekrytering, motivering, utbildning, ersättning och hur man behåller 

medarbetare. Forskare menar att dessa metoder och processer anknyter till organisationers 

framgång. Forskningen om HRM har genererat stora framsteg. Det är betydelsefullt eftersom 

teori och forskning om HRM kan förbättra den organisatoriska effektiviteten.2  

 

HRM handlar om mänskliga resurser och hur dessa kan hanteras på ett effektivt sätt för att 

uppnå ökad lönsamhet i organisationer.3 HRM förväxlas ofta med personaladministration men 

HRM handlar inte om administrativa uppgifter som exempelvis lönehantering. Många 

forskare menar att det är betydelsefullt för organisationer att arbeta strategiskt med HRM, då 

medarbetarna är en viktig resurs.4  Vilket citatet nedan poängterar.  

 

”Utveckling av personalen måste helt enkelt bli en strategisk fråga för organisationen, där 

utvecklingen av personalen kommer i första rummet i stället för att bara handla om 

personaladministration.” 5 

 

Strategisk HRM kan således ha en betydande roll för organisationers effektivitet och 

lönsamhet, eftersom ekonomiska affärer inte görs mellan organisationer utan mellan 

människor. Det är strategiskt viktigt för organisationer att arbeta med HRM, då medarbetarna 

                                                 
1 Bratton John & Gold Jeff (2007) 
2 Stone Dianna L. (2007) 
3 Armstrong Michael (2006) 
4 Bratton John & Gold Jeff (2007) 
5 Lindmark Anders & Önnevik Thomas (2006) Sidan 9 
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kan generera en konkurrensfördel som konkurrenterna inte lätt kan kopiera.6 Därför blir det 

viktigt att ta till vara på medarbetarnas kompetens och färdigheter.7  Det är även viktigt att 

arbeta aktivt med HRM eftersom organisationer ständigt befinner sig i olika 

konkurrenssituationer och konjunkturväxlingar. Konjunkturväxlingar kan medföra stor 

osäkerhet på marknaden. Det ställer krav på att organisationer måste anpassa sig för att vara 

motståndskraftiga, eftersom man inte kan undanröja svängningar i konjunkturen eller isolera 

sig från omvärlden. Vid lågkonjunktur påverkas både ekonomin och arbetsmarknaden, vilket 

kan medföra lägre efterfrågan på vissa varor och tjänster samt stigande arbetslöshet och 

nedskärningar.8 Det är sålunda problematiskt att arbeta långsiktigt med HRM då snabba 

konjunkturväxlingar kan påverka arbetet med HR-strategier.    

 

Sammantaget utmynnar bakgrunden i ett problempåstående att det är problematiskt för 

organisationer att arbeta långsiktigt med HRM, eftersom det är svårt att vara motståndskraftig 

för konjunkturväxlingar och uppnå hållbara konkurrensfördelar. Därför kommer vi i denna 

studie undersöka hur Coca-Cola Drycker Sverige AB och TV4 AB hanterar HRM vid 

konjunkturväxlingar. Vi kommer att undersöka detta genom att titta på hur de arbetar med 

strategiskt HRM vid olika konjunkturer. Det vill säga vi kommer att undersöka om arbetet 

med HR-strategiernas funktioner uppsägning, out- och insourcing, utbildning samt 

kompetensväxling skiljer sig i hög- respektive lågkonjunktur. 

 

1.2 Syfte 

Syftet med denna studie är att beskriva och analysera hur två olika organisationer arbetar med 

strategisk HRM vid högkonjunktur respektive lågkonjunktur.  

 
1.3 Frågeställningar 

o Hur ser synen på HRM ut i organisationen? 

o Använder organisationen olika HR-strategier vid högkonjunktur respektive 

lågkonjunktur? 

o Vilka HR-strategier använder organisationen vid högkonjunktur respektive 

lågkonjunktur? 

 

                                                 
6 Harel Gedaliahu H & Tzafrir Shay S. (1999) 
7 Pfeffer Jeffrey (1994) 
8 http://www.dn.se/opinion/debatt/inget-utrymme-for-nya-ekonomiska-satsningar-1.481112 2009-04-23 
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1.4 Definitioner och beskrivning av begrepp 

I detta avsnitt vill vi ge en inblick i de definitioner och begrepp som vi har använt oss av.  

 

Konjunktur; ”Svängningar i den ekonomiska aktiviteten”9  

Lågkonjunktur; ”(Lågt resursutnyttjande) BNP-nivån är lägre än potentiell BNP-nivå.”10 

Högkonjunktur; ”(Högt resursutnyttjande) BNP-nivån är högre än potentiell BNP-nivå.”11 

BNP; ”Bruttonationalprodukt. Värdet av alla varor och tjänster som produceras i ett land 

under ett år. BNP per capita är samma sak som BNP per invånare.”12 

 

För att förtydliga för läsaren presenteras nedan en figur av konjunkturförloppet. ”Den visar 

hur BNP: s nivå utvecklas i förhållande till potentiell BNP-nivå, eller BNP-trenden. Potentiell 

BNP definieras som den nivå på produktionen som skulle uppnås om vi hade fullt 

resursutnyttjande av de idag tillgängliga produktionsfaktorerna arbete och kapital. Den 

viktigaste faktorn är potentiell sysselsättning mätt med antal arbetade timmar. Potentiell 

sysselsättning är den nivå på sysselsättningen som är förenlig med stabil löneökningstakt och 

därmed inflation i linje med Riksbankens mål på 2 procent. Begreppet ”potentiell” avser 

alltså inte den tekniskt sett högsta möjliga nivån utan den högsta nivån som är förenlig med 

stabil inflation. Med utgångspunkt i faktisk och potentiell BNP kan konjunkturens olika faser 

specificeras.”13 

                                                 
9 http://www.konj.se/omki/ordlista.4.ec944110677af1e83800042.html 2009-03-19 
10 http://www.konj.se/omki/ordlista.4.ec944110677af1e83800042.html 2009-03-19 
11 http://www.konj.se/omki/ordlista.4.ec944110677af1e83800042.html 2009-03-19 
12 http://www.konj.se/omki/ordlista.4.ec944110677af1e83800042.html 2009-03-19 
13 http://www.konj.se/download/18.a939951052f778435800010650/2_ruta_Juni05.pdf 2009-05-22 
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Figur 1; En stiliserad bild av konjunkturen.14 

 
Källa; Konjunkturinstitutet  

 

Barometerindikatorn: Sammanfattar läget i svensk ekonomi.15 ”Indikatorn har som mål att:  

1. Sammanfatta företagens och hushållens syn på ekonomin och på ett lättolkat och korrekt 

sätt mäta det aktuella stämningsläget i den svenska ekonomin. 2. Utnyttja informationen i alla 

Konjunkturinstitutets barometrar och spegla dem på ett transparant sätt.”16 

 

Barometerindikatorn har ett medelvärde på 100, maxvärde på 116,8 minvärde på 70,1. det vill 

säga värden över 100 motsvarar en stark ekonomi medan värden under 100 motsvarar en svag 

ekonomi. 17 Vi har utgått från barometerindikatorn när lågkonjunktur och högkonjunktur 

diskuteras i denna studie.   

 

                                                 
14 http://www.konj.se/download/18.a939951052f778435800010650/2_ruta_Juni05.pdf 2009-05-22 
 
15 http://www.konj.se/analysochprognos/konjunkturbarometern.106.4b231cd511170eec10e80004542.html  
2009-04-22 
16 http://www.konj.se/download/18.aeea46911a312742798000219/Barindikator.pdf 2009-04-22 sidan 1  
17 http://www.konj.se/download/18.aeea46911a312742798000219/Barindikator.pdf 2009-04-22 
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Figur 2; Barometerindikatorn18 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Källa; Konjunkturinstitutet 

                                                 
18 http://www.konj.se/analysochprognos/konjunkturbarometern.106.4b231cd511170eec10e80004542.html  
2009-04-22 

 
Medel-
värde 

Max-värde Min-värde Jan 2009 Feb 2009 Mar 2009 Läget 

100  116,8  70,1  73,2  73,3  70,1  --  

 

¹) ++ Läget är mycket starkt, + Läget är starkt, - Läget är svagt, -- Läget är mycket svagt 

²) Medel-, max- och minvärden från och med december 2001 
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1.5 Studiens disposition19 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapitel 1 

I föreliggande kapitel presenteras bakgrunden till studiens ämne. Vidare redogörs för 

problemdiskussion, syfte och frågeställningar, samt definitioner och beskrivning av begrepp. 

Slutligen presenteras studiens disposition.   

 

Kapitel 2 

I detta kapitel kommer vi att diskutera tidigare forskning kring ämnet HRM. 

 

Kapitel 3  

I kapitel teoretisk referensram presenteras framväxten av HRM, begreppet HRM, begreppet 

strategisk HRM samt strategier och HR-strategier. Efter varje avsnitt redogörs för teorins 

relevans för studien, detta för att motivera varför vi valt vissa definitioner och teorier. Men 

även för att redogöra för det innehåll i teorin som har relevans för denna studie. Vi har i 

detta kapitel använt oss av egna översättningar av begrepp, för att göra det tydligt för 

läsaren. 

                                                 
19 Egen illustration 

Kapitel 6 
Analys och Resultat 

Kapitel 5 
Empiri 

Kapitel 4 
Metod 

Kapitel 3 
Teoretisk referensram 

Kapitel 2 
Tidigare forskning 

Kapitel 1 
Inledning 
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Kapitel 4 

I detta kapitel presenteras studiens tillvägagångssätt. Det inleds med en redogörelse för den 

kvalitativa undersökningsmetoden. Det återföljs av datainsamling, urval och intervjun samt 

metodkritik. 

 

Kapitel 5 

I detta kapitel presenteras studiens empiri. Det redogörs för en företagsbeskrivning av The 

Coca-Cola Company, Coca-Cola Drycker Sverige AB, intervju med Coca-Cola Drycker 

Sverige AB, företagsbeskrivning av TV4-Gruppen samt en telefonintervju med TV4 AB. Även 

data från årsredovisningar, hållbarhetsredovisning och årsöversikt redovisas. 

 

Kapitel 6 

I detta kapitel diskuteras data med utgångspunkt från de valda teorierna, således ligger 

intervjuguiden till grund för analysen. Intervjuguidens teman tar upp organisationernas 

övergripande syn på HRM, organisationens medarbetare och organisationernas HR-

strategier samt organisationernas HR-strategier vid olika konjunkturer. Efter varje tema 

diskuterar vi teoretisk förankring och egna reflektioner samt en sammanfattande och 

jämförande tabell. Vidare redogörs för studiens resultat och slutsatser samt förslag till 

fortsatt forskning.  
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2. TIDIGARE FORSKNING 

 

I detta kapitel kommer vi att diskutera tidigare forskning kring ämnet HRM. 

 

Forskningen kring HRM har sedan 1980-talet varit uppdelat i två forskningsfält; strategisk 

respektive funktionell. De strategiska aspekterna belyser makronivån medan de funktionella 

aspekterna belyser mikronivån. Emellertid behövs en mer integrerad forskning för att få en 

mer djupgående förståelse av HRM. Mikronivån fokuserar på enskilda personer eller mindre 

arbetsgrupper med gemensam identitet. Denna forskning har framhållit HR-metoders 

påverkan på individer samt hur HR kan öka individens produktivitet och tillfredställelse. Det 

innebär att forskningen inriktats på medarbetarnas karakteristika och hur dessa relateras till 

resultat i organisationen så som produktivitet. Således har mycket av denna forskning 

grundats på bland annat organisationspsykologi. Makronivån fokuserar på organisationen 

eller en affärsenhet inom organisationen, exempelvis HR-rutiner hos ledningen för att nå 

organisatorisk framgång.20 

 

Många forskare har undersökt HRM och dess påverkan på prestation i organisationer. En 

hypotes är att de organisationer som har en överensstämmelse mellan strategi, struktur och 

HRM policy samt praxis kommer att prestera bättre. För att prestationen ska bli bra är även 

överensstämmelsen mellan affärsstrategi och HRM-strategi avgörande. Forskarna har 

emellertid haft problem med att specificera den process där HRM är kopplad till prestationen i 

organisationen. Detta har givit en begränsad bild av HRM och dess påverkan på prestation, 

vilket oftast uttrycks i finansiella termer. Detta gör att forskarna ännu inte fullständigt kunnat 

mäta beroende och beroende variabler vad gäller HRM och klargöra hur de är 

sammanlänkade. Detta är dock betydelsefullt för förstålelsen av HRM eftersom flera faktorer 

verkar påverka den. I denna forskning är fallstudier och longitudinella studier viktiga då de 

kan ge betydelsefulla insikter som går att testa.21 

 

 

 

                                                 
20 Wright Patrick M. & Boswell Wendy R. (2002) 
21 Guest David E. (1997)  
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Det har även forskats en del om HRM och konkurrensfördelar. Många forskare tror att HRM 

kan utgöra en hållbar konkurrensfördel. För att kunna skapa en konkurrensfördel genom HRM 

måste verksamheten hanteras ur ett strategiskt perspektiv. Det går att urskilja två perspektiv i 

den strategiska HRM-forskningen. Det ena perspektivet utgörs av forskare som fokuserar på 

specifika områden så som mätning och kvantifiering av mänskliga resurser. Medan andra 

forskare har fokuserat på ett bredare perspektiv av strategisk HRM.  Dessa forskare har 

konstaterat att den strategiska ledningen av mänskliga resurser är en så kallad 

flerdimensionell process som ger upphov till flera effekter. Dessutom menar de att även om 

strategisk HRM är fördelaktigt innebär det betydande kostnader som måste beaktas.22 I denna 

forskning är även det resursbaserade perspektivet framträdande. Forskare med detta 

perspektiv hävdar att organisationens resurser består av till exempel kunskap, information 

eller teknologi. Organisationens resurser kan utgöra en konkurrensfördel. Mänskliga resurser 

kan dessutom utgöra en hållbar konkurrensfördel då de uppfyller kriterierna att vara värdefull, 

sällsynt, icke utbytbar samt ej imiterbar.23 

 

En annan framträdande del av forskningen är faktorerna ”passform” (fit) och ”flexibilitet” 

(flexibility) vad gäller strategisk HRM. Många forskare har berört detta och menar att det är 

en viktig del av strategisk HRM. Det handlar om att organisationer måste kunna bemöta den 

föränderliga omgivningen som ständigt påverkar organisationer. Det finns flera 

omvärldsfaktorer som påverkar organisationer. Forskarna menar att omgivning är komplex 

och dynamisk samt ställer krav på organisationer. Det gör att ledningen i organisationen 

måste skapa HR-system och HR-strategier som är formbara och flexibla som därmed passar 

rådande situation. Det finns strategier och HRM-praxis som främjar bara passform eller bara 

flexibilitet, medan andra främjar både och. Det mest fördelaktiga för en organisation är de 

som främjar både passform och flexibilitet, vilket uppnås genom ett mångfacetterat HRM-

system.24 Vi upplever att just denna del av forskningen är högst relevant för denna studie 

eftersom vi tror att konjunkturer är en del av den föränderliga omgivningen som forskarna 

diskuterar ovan. Vi tror således att flexibla och formbara HR-strategier som passar rådande 

konjunktur är avgörande för att organisationer ska vara konkurrenskraftiga och prestera väl.  

Detta leder oss in på forskningen om strategisk HRM och konjunkturer. Vi har funnit en 

artikel som berör konjunkturers påverkan på HRM. Författarna till denna artikel utforskar 

                                                 
22 Lengnick-Hall Cynthia A. och Lengnick-Hall Mark L. (1988) 
23 Wright Patrick M. & McMahan Gary C. & McWilliams Abagail (1994) 
24 Wright Patrick M. & Snell Scott A. (1998) 
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förhållandet mellan HR och företagsresultat. Studien bygger på empirisk data som har samlats 

in från finska företag och organisationer inom den offentliga sektorn. Data har samlats in från 

den djupaste och längsta lågkonjunkturen i efterkrigstidens Finland.25 Syftet med denna studie 

var att identifiera relationen mellan HRM och företagsresultat samt att utvärdera effekten av 

lågkonjunktur. Resultatet i studien visar att olika konjunkturer påverkar sambandet mellan 

HRM och företagsresultat i både privat- och offentligsektor. Det vill säga att lågkonjunktur 

har medfört dåliga företagsresultat och begränsat HRM-arbete i de flesta organisationer. 

Vidare har lågkonjunktur genererat ekonomiska problem i både privata och offentliga 

organisationer. Detta har bidragit till rationaliseringar och svåra tider för HRM med 

nedskärningar i arbetskraft och sänkta löner.26  

 

Eftersom forskningen om strategiskt HRM-arbete vid olika konjunkturer är begränsad är 

denna studie viktig. Då det kan vara betydelsefullt för organisationer att få en förståelse för 

hur arbetet med strategisk HRM kan se ut vid olika konjunkturer samt hur konjunkturer kan 

påverka strategiskt HRM-arbete. 

 
 

 

                                                 
25 Lähteenmäki Satu & Storey John & Storey & Vanhala Sinikka (2006) 
26 Lähteenmäki Satu & Storey John & Storey & Vanhala Sinikka (2006) 
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3. TEORETISK REFERENSRAM 

 

I kapitel teoretisk referensram presenteras framväxten av HRM, begreppet HRM, begreppet 

strategisk HRM samt strategier och HR-strategier. Efter varje avsnitt redogörs för teorins 

relevans för studien, detta för att motivera varför vi valt vissa definitioner och teorier. Men 

även för att redogöra för det innehåll i teorin som har relevans för denna studie. Vi har i 

detta kapitel använt oss av egna översättningar av begrepp, för att göra det tydligt för 

läsaren. 

 

3.1 Teoretisk översikt 

HRM är ett mångtydigt begrepp, eftersom det utvecklats ur olika tanketraditioner med olika 

syften.27 Ämnet HRM har genomgått stora förändringar både akademiskt och inom 

organisationer genom tiden.28  Begreppet HR myntades enligt många av Peter Drucker i 

boken The Practice of Management år 1954. Han menade att de anställda i amerikanska 

företag till allt för stor del sågs som en kostandspost och därmed inte som en resurs. Vidare 

ansåg han att det var endast de anställda som hade makten att bestämma över sin egen 

arbetsinsats. Under 1960-talet användes begreppet HRM sparsamt i den amerikanska 

personalledningslitteraturen, medan under 1970-talet ökade begreppets popularitet. Emellertid 

sågs HRM som en synonym till Personnel Management, då begreppet fick ett nytt namn men 

med samma innebörd. Under 1980-talet fick begreppet HRM och Personnel Management en 

tydlig skillnad. HRM sågs som långsiktig medan Personnel Management sågs som kortsiktig. 

Detta eftersom forskare inom företagsstrategi började intressera sig för 

personalledningsfrågor. Dessa strategiforskare utgick från systemteorin, som menar att 

organisationer anpassar sig och utbyter resurser med omgivningen. De forskade om hur man 

borde integrera HRM med den övergripande strategiska planeringen.29 

 

Under 1980-talet publicerades ett flertal artiklar och böcker om ämnet HRM och behovet av 

en förfinad teoribildning för hur man kan skapa strategisk HRM. Noel Tichy, Charles 

Fombrun och Mary Anne Devanna presenterade exempelvis år 1982 artikeln Strategic Human 

Resource Management. Dessa arbeten presenteras ofta under namnet Michiganskolan 

                                                 
27 Bergström Ola & Sandoff Mette (2000)  
28 Schuler Randall S. & Jackson Susan E. (2005) 
29 Bergström Ola & Sandoff Mette (2000) 
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eftersom Noel Tichy blev professor vid Michiganuniversitetet år 1980.  Michiganskolan anses 

också enligt många utgöra utgångspunkten för hård HRM.30 Hård HRM betonar strategiska 

affärsmål och anser att man ska beakta HR som en kostnad för arbetskraft som bör minimeras 

och användas så flexibelt som möjligt.31 Vidare föreslog ett antal akademiker under 1980-talet 

och början av 1990-talet ett antal modeller och teorier om HRM som konkurrensfördel. En av 

de mest dokumenterade modellerna är även förknippade med Michiganskolan.32  

En forskargrupp vid Harvard Business School med professor Richard Walton som 

förgrundsgestalt grundade det andra betydelsefulla HRM-perspektiv, det vill säga mjuk 

HRM.33 Mjuk HRM framhåller att medarbetare är en viktig tillgång och att de är nyckeln till 

organisatorisk framgång. Medarbetare skapar mervärde för organisationen genom kreativitet, 

engagemang och kompetens.34 Begreppen hård HRM och mjuk HRM förklaras mer ingående 

längre fram i detta kapitel.  

 

Utöver Harvard- och Michiganskolorna anges två andra viktiga HRM skolor som har påverkat 

sättet på vilket HRM förstås och praktiseras. Det vill säga Warwickskolan och Schulerskolan. 

Schulerskolan namngavs efter professor Randall S. Schuler som betonade den kritiska roll 

som HRM spelade i strategisk management. Randall S. Schulers arbete har sedan 1980-talet 

framhållit vikten av strategisk HRM. 35 Spridningen av HRM till Europa skedde mycket på 

grund av det omfattande genomslag HRM fick under andra halvan av 1980-talet i England. 

Eftersom man genomförde stora förändringar inom personalledning. I Sverige lanserades 

begreppet i mitten av 1980-talet men det var först under 1990-talet som det etablerades som 

begrepp, för att beskriva det som tidigare benämnts personaladministration.36 

 

3.2 Skillnaden mellan HRM och traditionell personaladministration 

Begreppen HRM och personaladministration förväxlas ofta och används synonymt. 

Emellertid finns det tydliga skillnader mellan begreppen. För det första är HRM i teori 

integrerad med strategisk planering. Vidare betonar HRM vikten av det så kallade 

psykologiska kontraktet vilket innebär att man utformar en ömsesidig överenskommelse 

                                                 
30 Bergström Ola & Sandoff Mette (2000) 
31 Drucker Janet & White Geoffrey & Hegewisch Adriane & Mayne Lesley (1996) 
32 Hiltrop Jean-Marie (1996) 
33 Bergström Ola & Sandoff Mette (2000) 
34 Drucker Janet & White Geoffrey & Hegewisch Adriane & Mayne Lesley (1996) 
35 Clegg Stewart & Kornberger Martin & Pitsis Tyrone (2008) 
36 Bergström Ola & Sandoff Mette (2000) 
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mellan parterna. Medan traditionell personaladministration bygger på utbyte, det vill säga att 

medarbetaren gör något för en viss lön. Den tredje skillnaden innebär att HRM framhåller att 

lära sig på arbetsplatsen. HRM fokuserar på individen och hur människan kan motiveras för 

att uppnå organisationens mål, vilket är den fjärde skillnaden. Den femte skillnaden är att 

HRM är proaktiv till skillnad från traditionell personaladministration som är passiv.37     

 

Vi ser tydliga skillnader mellan begreppen HRM och traditionell personaladministration och 

anser att dessa begrepp inte ska förväxlas. Detta är betydelsefullt enligt oss eftersom i denna 

studie kommer endast begreppet HRM att beaktas och inte personaladministration.  

 

3.3 Begreppet HRM 

Det finns ett flertal olika definitioner av begreppet HRM.38 I denna studie har vi valt två 

definitioner, vilket redogörs för nedan.  

 

Det övergripande syftet med HRM är att uppnå organisatorisk framgång genom människor.39 

HRM är en blandning av beskrivning och logisk slutledning. HRM består av övertygelser och 

antaganden om att HR gör skillnad i organisationer. Därmed blir det viktigt att man noggrant 

väljer anställda och utvecklar dem. Vidare är strategier en viktig del av HRM. Exempelvis bör 

HR-policies vara integrerade med affärsstrategin och det är viktigt att organisationens ledning 

är involverad.40 Begreppet HRM kan även beskrivas som hård HRM och mjuk HRM. Detta 

kommer diskuteras senare i kapitlet. 

 

3.3.1 Definitioner begreppet HRM 

Vi har valt att definiera HRM i denna studie utifrån två olika definitioner. För att få en rättvis 

bild har vi valt att citera.   

 

HRM: “Human resource management is defined as a strategic and coherent approach to the 

management of an organization’s most valued assets – the people working there who 

individually and collectively contribute to the achievements of its objectives.”41   

 
                                                 
37 Bratton John & Gold Jeff (2007) 
38 Bratton John & Gold Jeff (2007) 
39 Armstrong Michael (2006) 
40 Storey John (2001) 
41 Armstrong Michael (2006) Sidan 3 
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”Human Resource Management (HRM) is a strategic approach to managing employment 

relations which emphasizes that leveraging people’s capabilities is critical to achieving 

competitive advantage, this being achieved through a distinctive set of integrated employment 

policies, programmes and practices”.42  

        

3.3.2 Hård HRM och mjuk HRM 

Begreppet HRM kan delas upp i tre nyckelord. Det första nyckelordet human betraktas som 

den mjuka delen av begreppet. Det vill säga att se medarbetaren som en människa med 

känslor och behov. Vidare ser man vikten av att motivera och stimulera medarbetaren för att 

erhålla en bra prestation. Det andra nyckelordet resource står för den hårda delen i HRM-

begreppet. Det innebär att ledningen ser människan som vilken resurs och ekonomisk faktor 

som helst i resultat- och balansräkningen. Till exempel kan ledningen se någon form av extern 

utbildning för personalen som en kostnad istället för en tillgång. Personalen ska därmed bli så 

effektiv som möjligt, så att ett effektivt resursutnyttjande kan ske för att öka lönsamheten. 

Nyckelordet management beskriver det strategiska ledarskapet.43 

 

I mjuk HRM utgår man från att arbetet är en integrerad del av livet och bör ge en positiv 

upplevelse för människor. Människor kommer att lockas till jobb som ger möjlighet till 

tillväxt och framåtskridande, således kommer de att stanna kvar i organisationer som 

investerar i dem. I hård HRM antas det att människor inte vill ha ökat inflytande. Utan de 

kommer att lockas av bra lön, tydliga mål och entydiga uppgifter.44 I mjuk HRM framhålls 

medarbetarnas engagemang och motivation vid implementeringen av strategier.45 

”Medarbetarna betraktas som den kritiska resurs ur vilken företagets konkurrensfördelar 

skall utvinnas”46. Chefens roll är att vara en ledare som påverkar normer och värderingar hos 

de anställda. Mjuk HRM grundas på övertygelsen att anställdas motivation och 

arbetstillfredsställelse går hand i hand med företagets lönsamhet.47 

 

Vi har valt att presentera två citat av hård HRM och mjuk HRM nedan, för att tydliggöra 

deras innebörd. 

                                                 
42 Bratton John & Gold Jeff (2007) Sidan 7 
43 Lindmark Anders & Önnevik Thomas (2006) 
44 Clegg Stewart & Kornberger Martin & Pitsis Tyrone (2008) 
45 Bergström Ola & Sandoff Mette (2000)  
46 Bergström Ola & Sandoff Mette (2000) Sidan 17 
47 Bergström Ola & Sandoff Mette (2000)  
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”Ett hårt HRM där personalledningen är decentraliserad till uppgiftsorienterade linjechefer 

och där kostnadseffektivitet och flexibilitet prioriteras genom tillfälliga anställningar, 

outsourcing och marknadsbaserad lönesättning. ”48 

 

”Ett mjukt HRM som strävar efter att höja personalens värdeskapande förmåga genom 

personalutveckling och motiverande ledningsformer. Det enskilda ansvarstagandet betonas, 

samtidigt som det finns en strävan mot styrning genom visioner, normer och värderingar.”49 

 

3.3.3 Relevans begreppet HRM 

Definitionerna av begreppet HRM som vi valt i denna studie visar på ett stort omfång med 

bred räckvidd. Definitionerna skiljer sig från varandra, men vi har valt dessa då de 

kompletterar varandra och visar på olika perspektiv. Därmed är studiens definition av 

begreppet HRM en kombination av dessa. Den första definitionen är relevant eftersom 

innehållet i denna syftar på att människor verkligen gör skillnad i organisationer och att de är 

värdefulla tillgångar. Denna definition ser HRM som en strategisk och sammanhängande 

metod. Den andra definitionen är relevant då HRM är en konkurrensfördel i en organisation. 

Definitionen framhåller hur HRM tillämpas genom policys, program och praktiska aktiviteter. 

Mänsklig kunskap och kompetens är således en strategisk resurs som bör hanteras skickligt.  

 

Vi upplever att en organisations medarbetare är värdefulla tillgångar som kan inneha en 

betydelsefull kompetens för organisationen. Sålunda kan medarbetarna vara en svårkopierad 

konkurrensfördel som kan bidra till att uppnå organisationens mål. Vidare menar vi att 

integration är en viktig del i HRM. De policies, program och praktiska aktiviteter som rör 

personalen bör vara samstämmigt. Det är även viktigt att beakta att begreppet HRM har en 

mjuk del och en hård del, eftersom man kan få en förståelse för hur man arbetar med HRM 

och hur man ser på medarbetarna genom detta. 

  

3.4 Begreppet strategisk HRM 

Det pågår en allmän diskussion om strategisk HRM är relaterat till en process eller ett resultat. 

Vidare förs det en diskussion om vilken typ av organisationer som väljer en strategisk aspekt 

                                                 
48 Bergström Ola & Sandoff Mette (2000) Sidan 24 
49 Bergström Ola & Sandoff Mette (2000) Sidan 24 
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av HRM. Det vill säga om strategisk HRM är situationsbundet eller beroende på 

organisationens karakteristika. Men även hur HRM utformas strategiskt och vilken HR-

strategi företag ska välja för att uppnå en konkurrensfördel.50 

 

3.4.1 Definitioner begreppet Strategisk HRM  

För att klargöra vad som menas med strategisk HRM i denna studie har vi valt att definiera 

strategisk HRM utifrån två olika definitioner. För att få en rättvis bild har vi valt att citera. 

 

“Strategic human resource management as the pattern of planned human resource 

deployments and activities intended to enable an organization to achieve its goals.”51 

 

”Strategic human resource refers to the process of linking HR practices to business 

strategy”52 

 

3.4.2 Skillnaden mellan strategisk HRM och HRM 

Strategisk HRM skiljer sig från HRM på flera olika sätt. Framför allt då HRM har ett 

mikroperspektiv vad gäller den individuella HR-funktionen, medan strategisk HRM tillämpar 

ett makroperspektiv. Strategisk HRM fokuserar främst på vertikal integration och horisontell 

integration. Strategisk HRM anknyter till organisationens prestationer och utförande, vilket 

kan mätas på olika sätt.53 Strategisk HRM definierar organisationens avsikter och planer för 

hur verksamhetens mål bör uppnås genom människor. Den är baserad på tre förslag. För det 

första att humankapitalet är en viktig källa till konkurrensfördelar. För det andra att det är 

människor som genomför den strategiska planen. Slutligen för det tredje att ett systematiskt 

tillvägagångssätt bör antas för att fastställa vart organisationen vill gå och hur den ska komma 

dit. Strategisk HRM är en process som innefattar användning av övergripande strategier som 

är integrerade vertikalt med affärsstrategin och horisontellt med varandra. Dessa strategier 

definierar avsikter och planer i samband med övergripande organisatoriska överväganden, så 

som organisatorisk effektivitet, och mer specifika aspekter av ”people management”, till 

                                                 
50 Bratton John & Gold Jeff (2007) 
51 Wright Patrick M. & McMahan Gary C. (1992) Sidan 298 
52 Ulrich Dave (1997) Sidan 189 
53 Beardwell Ian & Holden Len & Claydon Tim (2004) 
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exempel resurser, utveckling och belöning samt relationer till de anställda. HRM realiseras i 

form av HR-strategier.54 

 

Strategisk HRM kan vara en källa till en hållbar konkurrensfördel i en organisation. Detta 

baseras i sin tur på fyra huvudsakliga principer. Den första principen är att människor kan 

göra en skillnad i organisationer då mänsklig kompetens och engagemang kan särskilja 

framgångsrika organisationer från andra. Därmed bör medarbetarna hanteras som tillgångar 

snarare än kostnader. Den andra principen handlar om att hanteringen av mänskliga resurser 

är strategiskt viktigt. Den tredje principen innebär att strategisk HRM är för viktigt för att 

hanteras av bara personalspecialister, istället bör strategisk HRM utgöra en aktivitet i 

organisationen som hanteras av alla chefer. Den fjärde principen handlar om att aktiviteterna 

som berör strategisk HRM bör integreras med varandra internt samt med affärsstrategin 

externt.55       

 

Vidare finns det olika nivåer av strategi, en så kallad hierarki av strategi. Dessa är; 

o Företagsnivå  

o Affärsnivå 

o Funktionell nivå56 

 

På företagsnivå beskrivs företagets övergripande riktning, det vill säga företagets generella 

filosofi vad gäller tillväxt och management. Det handlar om strategier som berör vilken 

verksamhet och affärsområde som företaget vill involvera sig i. På affärsnivån handlar 

strategin om hur företagets olika affärsenheter ska kunna konkurrera på sin marknad. Denna 

strategi vägleds av företagsnivåns strategi, men måste ändå anpassas till respektive 

affärsenhets situation. Den funktionella nivån handlar om marknadsföring, finansiering och 

HR samt HRM inom varje affärsenhet i företaget. Det innebär att maximera produktiviteten 

och hur man ska stödja affärsenhetsnivåns konkurrensstrategi.57 

 

                                                 
54 Armstrong Michael (2006) 
55 Mabey Christopher & Salaman Graeme & Storey John (1998) 
56 Bratton John & Gold Jeff (2007) 
57 Bratton John & Gold Jeff (2007) 
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3.4.3 Relevans begreppet strategisk HRM 

Vi anser att strategisk HRM är viktigt, eftersom det definierar organisationens avsikter och 

planer för hur verksamhetens mål bör uppnås genom människor. Strategisk HRM kan ses som 

en konkurrensfördel i en organisation, därför blir det centralt att arbeta med detta.  

 

Vi har valt två definitioner av strategisk HRM i denna studie, vi är emellertid medvetna om att 

det kan finnas flera. Vi anser att dessa definitioner är lämpliga i studien, eftersom de syftar till 

att en organisation kan uppnå sina mål genom att strategiskt hantera och planera mänskliga 

resurser. Vidare bör HR-aktiviteter anknytas och länkas till organisationens affärsstrategi. 

Därmed är vår definition av strategisk HRM i denna studie en kombination av planerad HRM 

och länkad HRM. 

 

Det finns flera nivåer av strategi. I denna studie kommer emellertid endast företagsnivån att 

beaktas. Då vi kommer att undersöka företagens övergripande riktning. Det vill säga hur 

ledningen och HR-avdelningen arbetar strategiskt med HRM för hela organisationen.  

 

3.5 Strategier och HR-strategier 

För att läsaren ska kunna förstå begreppet HR-strategier är det viktigt att förstå vad strategi 

innebär och att det finns olika slags strategier samt att dessa växer fram på olika sätt.  

 

3.5.1 Strategier 

Strategi handlar om vart du vill gå och hur du ska komma dit. En strategi är en 

avsiktsförklaring, det är vad vi vill göra och hur vi tänker göra det. Strategi definierar 

långsiktiga mål och innebär att skapa värde. En bra strategi är en som vägleder målmedvetna 

åtgärder för att leverera de resultat som krävs.58 

 

Begreppet strategi kan definieras på många olika sätt.59 Exempelvis “ett mönster i en ström av 

beslut” 60. Denna definition har utvecklats för att man ska kunna operationalisera begreppet 

strategi. Det vill säga för att få ett konkret underlag för att bedriva forskning kring strategier i 

organisationer.61 Definitioner om strategi har ett gemensamt tema, det vill säga avsiktliga 

                                                 
58 Armstrong Michael (2006) 
59 Mintzberg Henry (1978) 
60 Mintzberg Henry  & Waters James A (1985) Sidan 257 
61 Mintzberg Henry  & Waters James A (1985) 
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riktlinjer som avgör beslut i framtiden. En strategi är explicit och utvecklas medvetet och 

målinriktat. Strategier är inte planer som utgår från en standard. Det innebär att en 

organisation kan befinna sig i en stabil miljö i flera år utan att behöva omvärdera sin strategi. 

Men om omgivningen förändras kan en ny strategi bli nödvändig. Eftersom det är omöjligt att 

förutsäga vilken typ av stabilitet som så småningom kommer att uppstå. 62 

 

Det finns olika slags strategier (se figur 1). Dessa är planerad strategi (intended strategy) och 

realiserad strategi (realized strategy). Dessa kan kombineras på tre olika sätt. Den första 

kombinationen kallas avsiktliga strategier (deliberate strategy). Det innebär avsedda strategier 

som blir realiserade.63 Dessa strategier är viktiga då en organisation bör ha en vägledande 

riktlinje. Vidare kan denna typ av strategi tillämpas när det finns en förkunskap om 

omgivningen.64  Den andra kombinationen kallas orealiserade strategier (unrealized strategy) 

och dessa realiseras ofta inte, då de grundar sig till exempel på förändringar och 

missbedömningar i omgivningen. Den tredje kombinationen kallas framväxande strategier 

(emergent strategy). Dessa strategier är inte avsedda från början utan de växer fram.65 

Emellertid betyder detta inte att ledningen är utom kontroll. Snarare är den öppen, flexibel 

och lyhörd inför omgivningen. Detta beteende är viktigt när omgivningen är föränderlig och 

svår att förstå. En framväxande strategi kan således göra det möjligt att bemöta en föränderlig 

omgivning, eftersom strategin växer fram utifrån behovet.66   

 

Figur 3; Types of Strategies67 

 

 

 

Källa; Mintzberg Henry sida 945 

                                                 
62 Mintzberg Henry (1978) 
63 Mintzberg Henry (1978) 
64 Mintzberg Henry  & Waters James A (1985) 
65 Mintzberg Henry (1978) 
66 Mintzberg Henry  & Waters James A (1985) 
67 Mintzberg Henry (1978) Sidan 945 
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3.5.2 HR-strategier 

HR-strategier anger vad organisationen tänker göra med sina HRM policies, och hur de ska 

integreras med affärsstrategin.68 I strategisk HRM är HR-strategierna viktiga, eftersom 

ledningen i en organisation använder HR-strategier för att utforma arbetet för de anställda och 

rekrytera, utbilda, utveckla, motivera och behålla medarbetare.69 Eftersom alla organisationer 

är olika är alla HR-strategier olika. Det finns således ingen uppsättning standardegenskaper. 

Vissa strategier är mycket generella avsiktsförklaringar, medan andra går mer in i detalj.70   

 

Det finns tre olika generella modeller av strategisk HRM; den kontrollbaserade modellen och 

den resursbaserade modellen samt den tredje som utgör en kombination av dessa två, det vill 

säga den integrerade modellen.71 

 

Den kontrollbaserade modellen innebär att ledningen kontrollerar personalens prestationer. 

HR-strategin är således ett verktyg för att kontrollera personalens produktivitet och säkerställa 

en viss nivå av lönsamhet. Strategin bygger på dominans.72 

 

Den resursbaserade modellen fokuserar på företagets resurser respektive förmåga. Resurserna 

kan indelas i konkreta respektive abstrakta. De konkreta kan till exempel vara kapital och 

teknologi medan de abstrakta kan vara kunskap och företagets rykte. Resurserna bör vara 

unika och värdefulla. Företagets förmåga innefattar den kollektiva skickligheten som företaget 

besitter för att koordinera resurserna effektivt. Den resursbaserade modellen ser HR som en 

tillgång snarare än en kostnad. Personalens kunskap och sociala relationer kan skapa en 

svårimiterad konkurrensfördel .73  

 

Den sista modellen kombinerar den kontrollbaserade modellen med den resursbaserade 

modellen. Argumentet för den integrerade modellen är att ingen av de andra två modellerna 

kan ensam förklara HR-strategi. I denna modell finns både strategier som fokuserar på 

ledarens kontroll och strategier som fokuserar på utbytet mellan belöning och ansträngning. I 

                                                 
68 Armstrong Michael (2006) 
69 Stone Dianna L. (2007) 
70 Armstrong, Michael (2006) 
71 Bratton John & Gold Jeff (2007) 
72 Bratton John & Gold Jeff (2007) 
73 Bratton John & Gold Jeff (2007) 
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modellen innefattar HR-strategin både ansträngning och utveckling samt kontroll. Begreppen 

ansträngning och utveckling syftar på att HR-strategin utvecklar internt humankapital istället 

för att rekrytera externt. Det vill säga att organisationen till exempel utbildar sin nuvarande 

personal istället för att köpa personal och kompetens från den externa arbetsmarknaden. 

Kontrollen handlar om till vilken nivå HR-strategin fokuserar på att kontrollera sin personal 

genom bland annat standarder, istället för att utveckla ett psykologiskt kontrakt. Det 

psykologiska kontraktet bygger på sociala relationer, uppmuntrar ömsesidigt förtroende och 

fokuserar på resultatet i sig.74      

 

I figur tre nedan presenters fyra olika HR-strategier. I figuren finns två dimensioner som 

ligger till grund för HR-strategierna. Den första dimensionen är acuisition of employees som 

handlar om i vilken utsträckning HR-strategin utvecklar internt humankapital i motsats till 

extern rekrytering av humankapital. Det innebär således att organisationen kan investera i sina 

medarbetare genom exempelvis utbildning eller köpa sina medarbetare från arbetsmarknaden. 

Den andra dimensionen är locus of control som handlar om i vilken grad HR-strategin är 

inriktad på kontroll av sina medarbetares arbetsinsatser (process) istället för att utforma ett 

psykologiskt kontrakt som främjar sociala relationer, ömsesidigt förtroende och respekt samt 

att medarbetarna kontrollerar resultaten (outcomes) själva. Då blir medarbetarnas motivation 

samt engagemang för arbetet och organisationen viktigt.  

 

De två dimensionerna av HR-strategi bildar därmed fyra olika strategier: engagemang HR-

strategi (commitment HR-strategy), samverkan HR-strategi (collaborative HR-strategi), 

patriarkalisk HR-strategi ( paternalistic HR-strategy) och traditionell HR-strategi (traditional 

HR-strategy), vilka förklaras nedan.75 

                                                 
74 Bratton John & Gold Jeff (2007) 
75 Bratton John & Gold Jeff (2007) 
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Figur 4; Categorizing human resource management strategies76 

 

 
Källa; Bamberger och Meshoulam sida 57 

 

Commitment HR-strategy fokuserar på den interna utvecklingen av personalens kompetenser 

och kontroll av resultat. Denna strategi är vanlig i organisationer där ledningen inte har 

fullständig vetskap om alla aspekter av arbetsprocessen och inte kan kontrollera eller 

utvärdera personalens beteenden som krävs för att utföra arbetet. Det vill säga organisationer 

som baseras på personalens kunskap, exempelvis sjukhus. Denna HR-strategi fokuserar på 

HR-aktiviteter som utvecklar en engagerad och flexibel personal. Personalen behöver inte 

kontrolleras. Det är en lärande organisation där personalen är engagerad och belönas med 

befordran. Ledningen skapar och förankrar gemensamma mål med personalen och skapar 

samarbete.77 Commitment HR-strategys mål är att rekrytera och behålla kvalificerade 

medarbetare som vill utföra flera arbetsuppgifter och arbeta under mycket begränsad tillsyn. 

Denna strategi betonar vikten av att medarbetares enskilda intressen är i linje med 

organisationens. Vidare är känslomässigt engagemang från medarbetarna en viktig del i denna 

strategi. Medarbetarna har mycket hög initiativförmåga och är kreativa. Medarbetarna har hög 

kompetens och färdigheter.78     

                                                 
76 Bratton John & Gold Jeff (2007) Sidan 57 
77 Bratton John & Gold Jeff (2007) 
78 Bamberger Peter (2000) 
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Collaborative HR-strategy handlar om att lägga ut arbetet på externa experter, exempelvis 

konsulter. De ges fullständig självständighet och deras prestationer bedöms utifrån det resultat 

de åstadkommer. Således innebär collaborative HR-strategy att företaget arbetar med 

outsourcing.79 

 

Paternalistic HR-strategy innebär att utbildningsmöjligheter och befordran ges till personalen 

för deras överensstämmelse med processbaserade kontrollmekanismer.80 Det vill säga att 

belöning ges till medarbetare som utför sina arbetsuppgifter väl.  Denna strategi betonar strikt 

kontroll.81  

 

Traditional HR-strategy innebär extern rekrytering av kompetenser och kontroll av 

personalens arbetsprocess och beteenden. Denna strategi är vanlig bland organisationer med 

rutinartade transformationsprocesser, som prioriterar låga kostnader och befinner sig i en 

stabil konkurrensomgivning. Ledningen använder ofta tekniker för att kontrollera 

arbetsprocessen och framkalla ett önskvärt beteende så att produktionen kan ske ostört. Den 

traditionella strategin antas ofta av ledningen när det finns en säker input som kan omvandlas 

till resultat och när personalens prestationer kan kontrolleras och mätas. Förekommer ofta i 

tillverkningsindustrin, men även i andra industrier.82                

 

3.5.3 Relevans av HR-strategier 

Vi är medvetna om att HR-strategierna inte är renodlade typologier. Vi kommer sålunda att 

använda dem som ett verktyg för att analysera de två organisationernas arbete med strategisk 

HRM..  

                                                 
79 Bratton John & Gold Jeff (2007) 
80 Bratton John & Gold Jeff (2007) 
81 Bamberger Peter (2000) 
82 Bratton John & Gold Jeff (2007) 
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4. METOD 

 

I detta kapitel presenteras studiens tillvägagångssätt. Det inleds med en redogörelse för den 

kvalitativa undersökningsmetoden. Det återföljs av datainsamling, urval och intervjun samt 

metodkritik. 

 

 

4.1 Kvalitativ undersökningsmetod 

För att besvara studiens syfte har vi valt att tillämpa en kvalitativ undersökningsmetod. Vilket 

innebär att datainsamlingen kommer ske genom primärdata det vill säga intervjuer och 

sekundärdata i form av årsredovisningar, årsöversikt, hållbarhetsredovisning och hemsidor. Vi 

kommer att ge intervjupersonerna möjlighet att utveckla sina svar på ett fritt sätt. Det innebär 

att intervjupersonerna får utrymme att själva beskriva sina erfarenheter med ord. Därmed 

kommer vi att erhålla en förståelse för intervjupersonernas subjektiva uppfattningar. Vidare 

har vi en förförståelse och förväntningar inom studiens ämne, därför kommer vi att använda 

en induktiv ansats genom att teorierna ingår i förförståelsen.83 

 

4.2 Datainsamling  

I denna studie har vi använt primärdata i form av intervjuer med Coca-Cola Drycker Sverige 

AB och TV4 AB, även sekundärdata har använts.  

 

Sekundärdata består av; 

o Vetenskapliga artiklar från olika Journals 

o  Elektroniska källor  

o Litteratur 

 

Vetenskapliga artiklar från olika Journals har använts för att redogöra för tidigare forskning 

och teoretisk referensram samt i förståelsen för ämnet HRM. De elektroniska källorna består 

av Coca-Cola Drycker Sverige AB: s hemsida och hållbarhetsredovisning från år 2007 samt 

Coca-Cola Drycker Sverige AB: s årsredovisningar från år 2002-2007. Årsredovisningarna är 

                                                 
83 Starrin Bengt & Svensson Per-Gunnar (1994) 
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hämtade från Affärsdata. Vidare har The Coca-Cola Companys hemsida och årsöversikt från 

år 2008 använts. Vi har dessutom använt information från TV4-Gruppens hemsida och 

årsredovisningar från år 2002-2007. Dessa årsredovisningar är hämtade från Affärsdata och 

TV4-Gruppens hemsida. Även andra hemsidor har använts i förståelsen för ämnet.  

 

I studien har Coca-Cola Drycker Sverige AB: s årsredovisningar, årsöversikt och 

hållbarhetsredovisning samt TV4-Gruppens årsredovisningar använts för att få information 

om hur konjunkturer påverkar organisationernas resultat och arbete med strategisk HRM. Vi 

har valt att använda data från flera olika källor för att få olika perspektiv, således kan en 

nyanserad bild uppnås i studien. Litteratur har även bearbetats för att uppnå teoretisk kunskap 

om ämnet HRM.  

 

4.3 Urval 

Vi har valt att kontakta organisationer via e-post som vi anser är intressanta utifrån studiens 

syfte. Således har Coca-Cola Drycker Sverige AB och TV4 AB valts i denna studie. Vi anser 

att dessa organisationer är intressanta, då Coca-Cola Drycker Sverige AB är ett dotterbolag 

till The Coca-Cola Company som är en internationell organisation medan TV4-Gruppen är en 

nationell organisation. Vi har valt att presentera både moderbolag och dotterbolag på grund av 

att moderbolagen påverkar dotterbolagens verksamhet. Vidare upplever vi att TV4-Gruppen 

är mer konjunkturkänslig än Coca-Cola Drycker Sverige AB. Därmed blir det intressant att 

undersöka och jämföra dessa två organisationer och deras HRM-arbete.  

 

Vi tror att olika branscher kan påverkas på olika sätt av konjunkturer, sålunda kan en viss 

bransch påverkas mer än en annan i exempelvis lågkonjunktur. Coca-Cola Drycker Sverige 

AB befinner sig i livsmedelsbranschen som ses som relativt stabil för konjunkturväxlingar.84 

TV4-Gruppen befinner sig i mediebranschen som vi uppfattar som konjunkturkänslig och att 

de därmed är känsliga för förändringar i omgivningen.  

 

Vidare har vi valt att använda Coca-Cola Drycker Sverige AB och TV4-Gruppens 

årsredovisningar från år 2002-2007. Eftersom dessa år innefattar både en lågkonjunktur och 

en högkonjunktur. Vi valde att inte beakta tidigare år eftersom denna information är svår att få 

tillträde till.  

                                                 
84 http://www.e24.se/branscher/bankfinans/artikel_48639.e24 2009-05-22 
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4.4 Intervju 

I denna studie har intervjuer genomförts med personalchefen och lönechefen på Coca-Cola 

Drycker Sverige AB: s HR-avdelning. Intervjun genomfördes med både intervjupersonerna 

samtidigt. Intervjun ägde rum på Coca-Cola Drycker Sverige AB: s huvudkontor i Jordbro 

den 7 april år 2009. Vidare har en telefonintervju med en personalspecialist på TV4 AB gjorts 

den 14 april år 2009. 

 

Vi har valt att genomföra intervjuer, eftersom vi vill förstå utifrån intervjupersonernas 

perspektiv. Det vill säga förstå innebörden av vad intervjupersonen säger. Vår avsikt är att 

analysera det som intervjupersonerna säger. Målet med intervjun är att få nyanserade 

beskrivningar av olika aspekter och beskriva specifika situationer från intervjupersonens 

värld. Vi har valt att genomföra halvstrukturerade intervjuer, vilket innebär att intervjun inte 

är helt öppen eller strukturerad enligt ett frågeformulär. På så sätt ger det oss en möjlighet att 

göra förändringar i frågornas form och ordningsföljd. Vi har utformat en intervjuguide med 

förslag på frågor och teman utifrån teorierna. Detta för att uppnå vetenskaplighet i 

intervjufrågorna samt för att studiens samtliga delar ska vara integrerade med varandra.85  

 

För att ge intervjun en viss struktur har vi använt oss av intervjuundersökningens sex stadier; 

tematisering, planering, intervju, utskrift, analys och rapportering. Tematisering innebär att 

beskriva syfte och ämne innan intervjuandet börjar. Således klargör vi varför och vad vi ska 

göra. I det andra stadiet planering planerande vi för alla stadier. Det tredje stadiet intervju 

innebär att genomföra intervjuerna enligt den fastställda intervjuguiden. I det fjärde stadiet 

utskrift förbereds intervjumaterialet för analys. I det femte stadiet analys beslutas om vilka 

analysmetoder som är lämpliga för intervjuerna. Det finns flera metoder för intervjuanalys. Vi 

kommer emellertid att använda oss av meningstolkning. Denna metod innebär att göra djupare 

analyser av intervjupersonernas uttalanden. Vi kommer även att citera intervjupersonerna för 

att ge en rättvis bild av vad som sagts under intervjun. I det sista stadiet rapportering 

rapporteras resultatet av undersökningen för att få en läsbar produkt.86   

 

                                                 
85 Kvale Steinar (1997) 
86 Kvale Steinar (1997) 
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Vi har även använt en diktafon under intervjuerna för att vi ska kunna koncentrera oss på 

ämnet och dynamiken i intervjun, det vill säga tonfall, pauser och dylikt. Men även för att 

kunna citera intervjupersonerna och därmed ge en rättvis bild av vad som sagts under 

intervjun. Båda uppsatsskribenterna har deltagit under intervjuerna. Intervjupersonerna har 

även efter intervjun fått ta del av och bekräfta det skriftliga intervjumaterialet. Detta för att 

undvika missuppfattningar och därmed feltolkningar.      

 

4.5 Metodkritik 

Vi är medvetna om att studiens tillvägagångssätt kan inneha brister. Eftersom vi intervjuar 

flera personer kan dessa olika källor ge olika svar. Det behöver dock inte betyda att den ena är 

osann, utan vi får en nyanserad information och olika versioner av samma sak. I intervjun 

med Coca-Cola Drycker Sverige AB intervjuas både intervjupersonerna samtidigt. Vi tror att 

andra svar skulle ha erhållits om de intervjuats var för sig. Detta är emellertid något vi inte har 

haft möjlighet att påverka. Vidare upplever vi att intervjupersonerna, årsredovisningar och 

hemsidor kanske förmedlar en annan bild än verkligheten. Då vi tror att de kan vara styrda av 

företagets ledning som kan ha en förutbestämd bild de vill förmedla till allmänheten. Detta är 

något som vi har haft i åtanke när data har bearbetats och analyserats. Det har även funnits 

problem med att ta del av material kring de både organisationernas HR-arbete, vilket vi inte 

kunnat påverka. Vi tror att det kan ha medfört att viss relevant data förbisetts. 
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5. EMPIRI 

 

I detta kapitel presenteras studiens empiri. Det redogörs för en företagsbeskrivning av The 

Coca-Cola Company, Coca-Cola Drycker Sverige AB, intervju med Coca-Cola Drycker 

Sverige AB, företagsbeskrivning av TV4-Gruppen samt en telefonintervju med TV4 AB. Även 

data från årsredovisningar, hållbarhetsredovisning och årsöversikt redovisas. 

 

 

5.1 Företagsbeskrivning The Coca-Cola Company och Coca-Cola Drycker Sverige AB 

The Coca-Cola Company är ett av världens största dryckesföretag med mer än 2800  

produkter.87 The Coca-Cola Company tillverkar och säljer drycker som läsk, juice, 

sportdryck, vatten, iste och energidryck. De säljer bland annat produkterna Coca-Cola, Fanta, 

Sprite, Mer, Nestea och Bonaqua.88 The Coca-Cola Company är ett erkänt varumärke världen 

över och distribueras i över 200 länder. Företaget grundades år 1886 i USA.89 År 1953 kom 

Coca-Cola till Sverige, men läskedrycken var innan dess känd och en efterfrågad produkt, 

därför blev uppmärksamheten stor år 1953 när produkten lanserades på den svenska 

marknaden.90  The Coca-Cola Companys ambition som ansvarstagande aktör är hög och 

många riktlinjer och ramverk är gemensamt för hela koncernen. Exempelvis har The Coca-

Cola Company arbetet fram ett eget ledningssystem för säkerhet, miljö, arbetsmiljö och 

kvalitet som är anpassat för verksamheten.91  

 

Coca-Cola Drycker Sverige AB är ett helägt dotterbolag till The Coca-Cola Company. De 

ingår tillsammans med 16 andra helägda buteljeringsföretag i Bottling Investment Group.

92
 

Coca-Cola Drycker Sverige AB grundades 1997 och ansvarar för marknadsföring, försäljning, 

produktion och distribution i Sverige av produkter från The Coca-Cola Company.  De säljer 

till företagskunder som exempelvis dagligvaruhandel, hotell och restauranger. 93Coca-Cola 

                                                 
87 http://www.thecoca-colacompany.com/ourcompany/pdf/Company_Fact_Sheet.pdf 2009-03-19 
88 http://www.coca-cola.se/hallbarhet.pdf 2009-04-20 
89 http://www.thecoca-colacompany.com/ourcompany/pdf/Company_Fact_Sheet.pdf 2009-03-19 
90 http://www.coca-cola.se/contentstore/se_SV/pages/company/history.html 2009-03-19 
91 http://www.coca-cola.se/hallbarhet.pdf 2009-04-20 
92 http://www.coca-cola.se/hallbarhet.pdf 2009-04-20 
93 http://www.coca-cola.se/hallbarhet.pdf 2009-04-20 
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Drycker Sverige AB bildade år 2001 det helägda företaget Coca-Cola Distributören AB. Detta 

företag arbetar med distribution, transport och lagring av drycker.94  

 

5.1.1 Coca-Cola Drycker Sverige AB:s ägarförhållanden  

”Coca-Cola Drycker Sverige AB var t.o.m. den 7 juni 2001 ett helägt dotterbolag till Coca-

Cola Nordic Beverages A/S och from den 8 juni 2001 är Coca-Cola Drycker Sverige ett 

helägt dotterbolag till Soft Drinks Holding S.A.R.L med säte i Toulon, Frankrike. Moderbolag 

för hela koncernen är The Coca-Cola Company, Atlanta i USA.”95 

 

5.1.2 Coca-Cola Drycker Sverige AB:s vision och värderingar 

Coca-Cola Drycker Sverige AB menar att deras vision och värderingar kommunicerar vilka 

de är och vad de vill uppnå.96 Deras mål och vision om medarbetarna är att; 

 

”Medarbetare – vi vill vara en bra arbetsplats för våra anställda. En verksamhet där alla 

motiveras och inspireras att göra sitt yttersta.”97 

 

Coca-Cola Drycker Sverige AB har även en gemensam uppsättning värderingar som företaget 

och medarbetarna strävar efter. Det vill säga; 

 

”Ledarskap – "Att ha modet att skapa en bättre framtid" 

Passion – "Att gå in för uppgiften till hundra procent" 

Integritet – "Att vara uppriktig" 

Ansvar – "Om något ska bli gjort måste den enskilde agera" 

Samarbete – "Vi flyger i flock" 

Innovation – "Alltid hitta nya vägar, skapa resultat och tillfredsställa våra kunder" 

Kvalitet – "Det vi gör, gör vi bra"”98 

  

                                                 
94http://www.ad.se.till.biblextern.sh.se/ff/ff_rapport.php?get=1&orgnr_rapport=5564718301&extra=&pdf=on&a
nnual_period=2002 2009-04-20 
95http://www.ad.se.till.biblextern.sh.se/ff/ff_rapport.php?get=1&orgnr_rapport=5564718301&extra=&pdf=on&a
nnual_period=2002 2009-04-20 
96 http://www.coca-cola.se/contentstore/se_SV/pages/company/missionvisionvalues.html 2009-03-19 
97 http://www.coca-cola.se/contentstore/se_SV/pages/company/missionvisionvalues.html 2009-03-19 
98 http://www.coca-cola.se/contentstore/se_SV/pages/company/missionvisionvalues.html 2009-03-19 
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5.1.3 The Coca-Cola Companys medarbetare/Coca-Cola Drycker Sverige AB medarbetare 

Det arbetar kring 90.500 medarbetare på The Coca-Cola Company runt om i världen.99 

Tabellen nedan redogör för hur många som arbetar på Coca-Cola Drycker Sverige AB och 

Coca-Cola Distributören AB. 

 

Tabell 1; Medelantalet anställda i Sverige100 

År 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Moderbolag 647 665 634 611 596 605 
Dotterbolag 317 315 303 282 280 288 
 

Moderbolag: Coca-Cola Drycker Sverige AB. 

Dotterbolag: Coca-Cola Distributören AB. 

 

The Coca-Cola Company eftersträvar medarbetare som är ansvarsfulla och självständiga och 

som värdesätter viljan att utvecklas personligen.101 Företaget är uppbyggt kring två centrala 

tillgångar, det vill säga dess varumärke och dess medarbetare.  The Coca-Cola Company 

anser att arbetsplatsen bör vara en plats för utforskning, kreativitet, professionell tillväxt och 

mellanmänskliga relationer. Således handlar det om att bli inspirerad och motiverad för att 

uppnå extraordinära saker. The Coca-Cola Company strävar efter att sina medarbetare ska 

vara stolta över sitt arbete.102 Vidare har The Coca-Cola Company arbetat fram verktyg och 

riktlinjer som ska säkerställa en hög standard vad gäller arbetsvillkor, fysisk och psykosocial 

arbetsmiljö för samtliga medarbetare i koncernen. För detta arbete finns två styrande 

dokument Workplace Rights Policy och Human Rights Statement som består av principer för 

exempelvis arbetsvillkor, hälsa och säkerhet.103 

 

I citatet nedan framhåller Coca-Cola Drycker Sverige AB att medarbetarna är viktiga 

tillgångar i organisationen;  

 

”Vår verksamhet och framgång bygger på våra medarbetare. Det är människor och deras 

kompetens, talang och engagemang som utvecklar företaget och våra affärer. För Coca-Cola 

                                                 
99 http://www.thecoca-colacompany.com/ourcompany/meet_our_people.html 2009-03-19 
100 Egen illustration 
101 http://www.coca-cola.se/contentstore/se_SV/pages/careers/ 2009-03-19 
102 http://www.thecoca-colacompany.com/ourcompany/meet_our_people.html 2009-03-19 
103 http://www.coca-cola.se/hallbarhet.pdf 2009-04-20 
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Sverige är det en självklarhet att erbjuda en attraktiv och utvecklande arbetsplats, som 

inspirerar våra medarbetare till att bidra med sitt bästa.”104 

 

Coca-Cola Drycker Sverige AB menar att de har människor och värderingar i fokus. 

Exempelvis arbetar de med ansvarsfull omställning, vilket innebär att de genomför 

omställningsprogram tillsammans med fackliga organisationer och Trygghetsrådet i samband 

med uppsägningar. De arbetar även med medarbetarundersökningar för att få vetskap om 

medarbetarnas välmående, engagemang och attityd. Genom dessa undersökningar menar de 

till exempel att de får kunskap om förbättringsområden. Coca-Cola Drycker Sverige AB 

arbetar också med mål för individuell utveckling. Det betyder att affärsplanens mål bryts ned 

på individnivå, sålunda har varje medarbetare personliga mål. En annan viktig faktor som 

Coca-Cola Drycker Sverige AB anser är viktig att arbeta med är främja en god hälsa hos 

medarbetarna. Coca-Cola Drycker Sverige AB framhåller också att det är viktigt att arbeta 

med en säker arbetsmiljö.105 Vidare menar de att det är betydelsefullt att främja mångfald och 

en öppen kultur. Eftersom olika erfarenheter och perspektiv gynnar utvecklingen av 

verksamheten. 106 

 

5.1.4 Resultat efter finansiella poster Coca-Cola Drycker Sverige AB år 2002-2007 

Nedan presenteras en tabell över Coca-Cola Drycker Sverige AB:s resultat efter finansiella 

poster.  

 

Tabell 2; Resultat efter finansiella poster Coca-Cola Drycker Sverige AB107 

ÅR 2002           
 

2003 
 

2004 
 

2005 
 

2006 
 

2007 

Resultat efter finansiella poster 
(MSEK) 

39 116 123 155 212 136 

 

”Coca-Cola Distributören AB: s resultatposter redovisas i Coca-Cola Drycker Sverige AB. 

Coca-Cola Distributören AB fakturerar alla sina kostnader till Coca-Cola Drycker Sverige 

                                                 
104 http://www.coca-cola.se/hallbarhet.pdf 2009-04-20 
105 http://www.coca-cola.se/hallbarhet.pdf 2009-04-20 
106 http://www.coca-cola.se/hallbarhet.pdf 2009-04-20 
107 Egen illustration 
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AB utan vinst. Därför har ingen koncernresultaträkning och koncernbalansräkning 

upprättats.”108  

 

5.1.5 Konjunkturpåverkan Coca-Cola Drycker Sverige AB åren 2002-2007 

I Coca-Cola Drycker Sverige AB: s årsredovisningar hämtade från Affärsdata kan man inte 

utläsa hur de påverkas av konjunkturväxlingar. Emellertid kan man läsa i The Coca-Cola 

Companys årsöversikt för år 2008 att de anser att deras verksamhet och varumärken är 

byggda för att klara lågkonjunktur. Detta har visat sig i tidigare konjunkturnedgångar, de 

menar att de har en lång historia av lågkonjunkturer och att de kommit ur dessa som ett 

starkare företag. Dessutom menar de att människor kommer att vara törstiga oavsett 

konjunktur. The Coca-Cola Company anser att de visat uthållighet vid lågkonjunktur genom 

att bland annat ha en stark balansräkning, starka varumärken, verksamhetens omfattning och 

en tydlig vision samt bra ledare. The Coca-Cola Company tror att ingen kan förutse 

utvecklingen av dagens ekonomiska förändringar. Emellertid upplever de att The Coca-Cola 

Companys verksamhet kommer att fortsätta att utvecklas av två skäl. Det vill säga att de är 

övertygade om att de möter utmaningar och har en förmåga att anpassa sig och att de har en 

ekonomisk fungerande modell. Vidare arbetar The Coca-Cola Company med att utvärdera 

och utveckla områden för att minska kostnader och förbättra effektiviteten. De menar att för 

att vara konkurrenskraftiga på marknaden måste man reagera snabbt på förändringar i 

omgivningen, det vill säga de är starkt fokuserade på förändringar i den ekonomiska och 

sociala miljön. The Coca-Cola Company arbetar exempelvis med marknadsföring, 

produktinnovationer, hållbarhet och utveckling av sina medarbetare. De arbetar även med att 

säkerställa kvalificerade ledare som har en tydlig vision av framtiden, vilket sker genom 

Coca-Cola skolan.109       

 

Vi tror att The Coca-Cola Companys uppfattning av att de inte påverkas nämnvärt av 

konjunkturväxlingar kan förklaras av att man ofta inte gör så annorlunda livsmedelsinköp i 

hög- respektive lågkonjunktur, då det alltid kommer att finns en efterfrågan på livsmedel.  

Däremot är efterfrågan på sällanköpsvaror mer beroende av konjunkturläget. På så sätt kan 

man se att The Coca-Cola Company och Coca-Cola Drycker Sverige AB befinner sig i en 

                                                 
108http://www.ad.se.till.biblextern.sh.se/ff/ff_rapport.php?get=1&orgnr_rapport=5564718301&extra=&pdf=on&
annual_period=2002 2009-04-20 
109 http://www.thecoca-colacompany.com/investors/pdfs/2008_annual_review/2008_annual_review.pdf 2009-
04-20 
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förhållandevis okänslig bransch för konjunkturväxlingar.110 På grund av detta kan man inte 

utläsa hur Coca-Cola Drycker Sverige AB: s HRM-arbete påverkas av olika konjunkturer år 

för år, samt hur och vilka funktioner de arbetar med.  Man kan även se att konsumtionen av 

läskedrycker har ökat markant sedan 1960-talet, exempelvis konsumeras det fyra gånger mer 

läskedryck år 2006 än år 1960 (se diagram nedan).111 

 

Diagram 1; Konsumtion av läskedryck, cider, mineralvatten och kolsyrat vatten, liter per 
person och år.112  
 

 
Källa; Jordbruksverkets konsumtionsberäkningar sidan 46 
 
 
5.2 Intervju Coca-Cola Drycker Sverige AB 

Nedan följer en intervju med Maria Pousette och Gun Sundberg på Coca-Cola Drycker 

Sverige AB. Gun Sundberg arbetar som personalchef (Human Capital Manager) för den 

kommersiella organisationen och staben. Maria Pousette arbetar som lönechef (Compensation 

och Benefits-Manager), det vill säga hon ansvarar för lönesättning och förmånspaket. 

Intervjun genomfördes med både intervjupersonerna samtidigt.  

                                                 
110 www.svenskhandel.se/MediaBinaryLoader.axd?MediaArchive_FileID=8e03205a-15e0-4a60-a4ae-
92d6f3ceb128&MediaArchive... 2009-05-17 
111http://www.sjv.se/webdav/files/SJV/Amnesomraden/Statistik%2C%20fakta/Livsmedel/2009%3A2/20092_am
k_ihopb.pdf 2009-05-15 
112http://www.sjv.se/webdav/files/SJV/Amnesomraden/Statistik%2C%20fakta/Livsmedel/2009%3A2/20092_am
k_ihopb.pdf 2009-05-15 
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5.2.1 Organisationens övergripande syn på HRM 

Maria Pousette ser på HRM-arbete som att HR och personalavdelningen är företagets 

förlängda arm. Det vill säga hon menar att; “vi är smörjmedlet som får hjulet att snurra lite 

snabbare. Våra processer ska driva verksamheten snabbare framåt, enklare framåt för att vi 

ska nå målet. Min tro, våran tro är att man gör det genom engagerade medarbetare, 

involverade medarbetare som förstår varför de kommer hit och vad de ska göra. De ska 

skälig ersättning för det och så vidare. När vi får människor som vet, kan och vill kommer de 

leverera resultat. Resultaten levereras genom människor och därför kan man inte ha 

strategier som handlar om sälj och marknad om man aldrig anammar HR-strategierna.”   

 

Både Maria Pousette och Gun Sundberg menar att HR är en del av verksamheten och inte en 

separat del. Maria Pousette förklarar att HR är ett långsiktigt arbete som syftar till att uppnå 

mål genom engagerade medarbetare. Det är viktigt att förstå att HR-processen tar tid att 

implementera och förändra, att ändra beteenden är svårt och en långsiktig process. Hon menar 

att HR-avdelningen tänker på företagets bästa. Gun Sundberg säger att HR ska härstamma ur 

affärsstrategin. HR ska syfta till att stärka och få medarbetarna att förstå att de är en del av 

verksamheten. Men även att de ska förstå hur de bidrar till resultatet. Det vill säga att 

medarbetarna ska veta målen och hur de ska uppnå dessa. Men det handlar även om att; ”få 

våra chefer att förstå vikten av att hitta sin nummer två, det vill säga vaska fram nya ledare i 

våran organisation.” Hon berättar att i den senaste medarbetarundersökningen år 2008 sa 91 

% av medarbetarna inom Coca-Cola Drycker Sverige AB att de vet vad de har för mål och att 

de vet varför de är här samt hur de ska bidra. Maria Pousette menar att det är en HR-process 

som hjälpt till med detta.   

 

Coca-Cola Drycker Sverige AB arbetar med HRM genom ett processägarskap enligt Gun 

Sundberg, hon berättar att; ”i och med att vi har processägarskapet så är det vårat jobb att ta 

fram hur processerna ska se ut, de olika HR-strategierna. Hur ska de se ut, vad är syftet med 

det, vad är det för mål vi försöker uppnå. Det gäller att finna en process som är så enkel som 

möjligt som innebär minimalt med administration. Vi arbetar med utbildning för chefer, 

exempelvis har vi varje år en refresh-utbildning där vi går igenom vad som är syftet med det 

här. Vi har även utbildning för medarbetarna för att de ska veta vad de kan förvänta sig av 

cheferna. Vi vill ha ett tryck både uppifrån och nedifrån.”  
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Gun Sundberg påpekar även att hon och Maria Pousette är med i ledningsgrupperna. Hon 

menar att deras jobb är att dels lägga ett HR-perspektiv på frågorna men också att bidra med 

HR-avdelningens expertis oavsett om det gäller försäljning eller produktion. Vidare anser 

Maria Pousette att arbetet med HRM och HR-avdelningen har ett annat perspektiv, då de 

tänker ett steg längre. Maria Pousette menar att man lägger ett annat perspektiv på frågan. 

Vidare menar Gun Sundberg att ekonomerna räknar på direkta kostnader, hur mycket kommer 

personalen att kosta. Medan HR räknar på de indirekta kostnaderna, det vill säga 

rekryteringskostnader, introduktionskostnader, produktionsbortfall för den som ska vara 

fadder eller mentor åt den som ska komma in.       

 

Maria Pousette berättar att HR-avdelningen tar strategiska beslut och det innebär att det finns 

mycket att tänka på, exempelvis lagar, regler och fackförbund. Hon menar att om man har en 

personalavdelning som bara arbetar med administration kan man outsourca det. Men i de 

strategiska besluten fyller det en funktion som betalar tillbaka sig. HRM handlar mycket om 

relationer och det tar lång tid att bygga dessa. Gun Sundberg tror att HR-avdelningen har en 

viktig del i de stora processerna som exempelvis omorganisationer, men även i de mindre 

sammanhangen. Exempelvis en kundförhandling som inte fungerar. Vidare anser Gun 

Sundberg att HRM kan vara en konkurrensfördel om HR-avdelningen arbetar på rätt sätt. Hon 

menar att; ”om HR får företag att tänka på hälsa, säkerhet och miljö, att vara en bra 

arbetsgivare, att vara en säker arbetsgivare, att man har rätt chefer, bra kollektivavtal då är 

det definitivt en konkurrensfördel. Ett bra företag attraherar rätt arbetskraft.” Maria Pousette 

är även hon övertygad om detta.    

 

5.2.2 Organisationens medarbetare 

Både Gun Sundberg och Maria Pousette ser sina medarbetare som en konkurrensfördel. Gun 

Sundberg säger att; ”det finns ju inga andra som gör jobbet, ett företag består ju av ett antal 

människor, annars är det bara skal och byggnader”. Maria Pousette poängterar att; ”rätt 

person på rätt plats, det är stående inom HR, det finns inga dåliga personer men det finns 

dåliga platser för vissa personer, man behöver olika saker”. Hon menar att det är viktigt att 

placera människor på rätt plats, eftersom en felplacering kostar tid och resurser. Maria 

Pousette säger att; ”personalen är A och O”. HR-avdelningen hjälper cheferna att leda och ta 

hand om sina medarbetare, därför är det viktigt med bra chefer. Gun Sundberg framhäver att; 
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”människor gör affärer med människor som de tycker om och människor presterar bra när de 

omges av människor de tycker om”.   

 

Maria Pousette menar att man inte kan motivera medarbetare, men man kan skapa 

förutsättningar. Hon menar att motivation bygger på olika saker och människor motiveras på 

olika sätt. Vidare säger hon att; ”man kan inte göra en process som motiverar hundra olika 

saker, det går inte. Däremot måste man vara tydlig med det här ger vi i lön, det här ger vi i 

utveckling, sådana här chefer ska vi ha, så vi har tydliga saker sen är det upp till var och en 

att ta ställning till om de vill jobba här”. Maria Pousette säger att; ”ju tydligare processer 

man har desto enklare är det för en person att ta ställning tycker jag om det här eller tycker 

jag inte om det här”. Gun Sundberg anser att motivation kommer oftast inifrån och man 

motiverar sig själv. Hon säger att; ”om jag har ett jobb jag trivs med och arbetsuppgifter som 

är utmanande för mig, jag har en lön som jag tycker är skälig, jag har en chef jag kan prata 

med och arbetskamrater jag trivs med då är jag motiverad. Oftast är det jobbet i sig, 

arbetskamraterna och chefen som gör att jag är motiverad och att jag utvecklas, att det sker 

något i samma takt som jag ungefär önskar. Jag tror att HR-processen är ju till för att locka 

fram det här, försöka ge cheferna verktyg att vara bra chefer, ha en perfomance-management 

process som är stabil som hjälper människor att se vad de är här för att göra”.     

 

Både Maria Pousette och Gun Sundberg menar att de arbetar strategiskt med att behålla 

medarbetarna långsiktigt. Gun Sundberg säger att; ”det är det alla våra HR-processer syftar 

till att få medarbetarna att trivas och vara engagerade och vilja stanna kvar”. Emellertid 

menar hon att ”man ska ha en hälsosam personalomsättning”. Maria Pousette menar även 

hon att det måste vara lite personalomsättning eftersom det exempelvis händer saker i 

omgivningen. Hon poängterar att det är en kostnad att byta personal snabbt och att alla 

rekryteringar inte är bra rekryteringar. Det kanske vara bra för tre år sedan men sen så 

utvecklas medarbetaren och saker och ting händer vilket gör att det som var rätt för tre år sen 

kanske inte är rätt nu. Maria Pousette säger att ”det är inte bra om det står stilla”.  

 

5.2.3 Organisationens HR-strategier 

Enligt Gun Sundberg arbetar Coca-Cola Drycker Sverige AB med sex olika huvudstrategier, 

varav en är; ”nöjda, engagerade och kompetenta medarbetare. Allt som vi gör ska stödja 

den”. HR-processerna understödjer alla strategier enligt Gun Sundberg. Exempel på processer 
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som bidrar till strategin för HR är utbildning, mångfaldspolicy, företagshälsovård och 

friskvård, jämställdhetspolicy, lönerevision, rehabilitering och bemanningsprocess. Maria 

Pousette menar att; ”det är de delarna som vi tror gör att vi får kompetent personal”. Maria 

Pousette menar att strategierna är till för att uppnå målen och visionen, det vill säga Coca-

Colas vision är att; ”alla ska dricka en dryck från vår dryckesportfölj varje dag, för att nå det 

har vi de sex olika strategierna”. Medarbetarna på Coca-Cola Drycker Sverige AB tror att om 

de arbetar med de sex olika strategierna kommer de att nå visionen.    

 

Gun Sundberg berättar att de arbetar med att utforma strategierna genom att vara 

processägare. Det vill säga att processägarna ansvarar för att ta fram en process som fungerar 

för verksamheten. Hon säger att; ”HR-processen ska uttrycka vad vi har för mål och få 

medarbetarna att tänka, känna och göra”. Vidare säger Gun Sundberg att HR-avdelningen 

tar fram förslag till ledningen om hur vi kan göra. Det vill säga agera stöd och support samt ge 

olika input till ledningen; ”men det är ledningen i slutändan som bestämmer hur de vill ha 

det”. Gun Sundberg tillägger att; ”HR-avdelningens jobb är att tittar lite längre fram, 

exempelvis vad tror vi på när det gäller ledarskap, vad tror vi på när det gäller Performance 

Management, hur ska vi kunna vässa till dessa delar, vad är det behöver vi gör med våra 

chefer våra medarbetare för att göra det enklare för de att nå det, det vill säga ta fram 

förslag till ledningen, så här tänker vi, vad tror ni”? Gun Sundberg framhäver att; ”vi jobbar 

med processer och verktyg för verksamheten, och våra strategier är inget annat än 

verksamhetens strategier”. Maria Pousette talar om att de skriver ner HR-processerna. Hon 

menar att de utgår från målen; ”vad ska komma ut av den här processen. Vart vill vi och hur 

uppnår vi det, det vill säga leda organisationen fram, rita en väg för medarbetarna”. Således 

blir det viktigt med utbildning, kommunikation och att vara tydlig. Maria Pousette säger att; 

”man ska känna av vad organisationen befinner sig, man måste hitta vart är organisationen 

och veta vart vill man”. Till exempel i bemanningsprocessen är det rätt person på kortast tid. 

Maria Pousette säger att; ”de processer vi gör och målen med det hela är att det ska bli mer 

effektivitet ute i linjen”.  

 

5.2.4 Organisationens HR-strategier vid olika konjunkturer 

Gun Sundberg säger att Coca-Cola Drycker Sverige AB påverkas generellt lite av 

konjunkturväxlingar. Eftersom Coca-Cola Drycker Sverige AB: s produkter är så kallade 

”consumer goods”. Vilket innebär att de konsumeras oavsett konjunktur och att man köper 
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dessa produkter utan ansträngning och eftertanke. På grund av detta arbetar de inte 

annorlunda med olika HR-strategier vid olika konjunkturer. Gun Sundberg menar att; ”HR-

processerna är långsiktiga processer så vi jobbar inte annorlunda med de stora 

genomgripande processerna vid lågkonjunktur”.  Emellertid rekryterar Coca-Cola Drycker 

Sverige AB mindre vid lågkonjunktur. Maria Pousette menar att HR handlar om att bygga på 

lång sikt för att få effekt, det tar tid med människor och beteendeförändringar. Sålunda arbetar 

man långsiktigt och ser effekten långt senare.     

 

5.3 Företagsbeskrivning TV4-Gruppen 

TV4-Gruppen grundades år 1990 genom starten av kanalen TV4. Sedan dess har ett stort antal 

kanaler, webbplatser och annan verksamhet utvecklats över hela Sverige. TV4-Gruppen är ett 

helägt dotterbolag till Bonnier AB och har sitt säte i Stockholm. I koncernen ingår även 

kanalerna TV4 Plus, TV4 Film, TV400, TV4 Fakta, TV4 Guld, TV4 Komedi, TV4 Sport, 

TV4 Science Fiction, TV4 HD och 24 lokala tv-stationer.113 På grund av de ökade 

satsningarna i programutbudet står sig TV4 mycket stark. Under år 2008 var TV4 Sveriges 

största enskilda tv-kanal med totalt 19,7 procent, medan SVT1 hade 15,2 procent av det totala 

tittandet i målgruppen 12-59 år. 114 

 

                                                 
113 http://www.tv4.se/1.289411/2008/03/27/om_tv4_gruppen 2009-04-13 
114 http://www.tv4.se/polopoly_fs/1.316753.1234520126!resultatkommuniké_2008_sv.pdf 2009-04-21 



Strategisk Human Resource Management 
En studie om Coca-Cola Drycker Sverige AB: s och TV4 AB: s 

HR-strategier vid olika konjunkturer 

 

 39 

5.3.1 TV4 AB: s ägarförhållanden 
 
Tabell 3; Ägarförhållanden TV4 AB115 
Albert Bonnier AB 5565200341 Koncernmoder 

Nordic Broadcasting OY Utländskt bolag, Moder 

TV Fakta Nordic OY  Utländskt bolag, Dotter Andel: 100 

TV4 Öst AB 5561662023 Dotter Andel: 100 

TV4 Sport AB 5562468164 Dotter Andel: 66 

Nordisk Television AB 5562736032 Dotter Andel: 100 

TV4 Sverige AB 5562894237 Dotter Andel: 100 

TV4 Vision AB 5564176898 Dotter Andel: 100 

TV4 Stockholm AB 5564232626 Dotter Andel: 100 

TV4 Norr AB 5564900685 Dotter Andel: 100 

TV4 Väst AB 5564918422 Dotter Andel: 100 

TV4 Uppland AB 5564960630 Dotter Andel: 100 

Blipworld AB 5566306808 Dotter Andel: 100 

Bloggvärlden Svensson & Alsén AB 5567280085 Dotter Andel: 100 

 

TV4 AB grundades år 1984 av Ingemar Leijonborg och Gunnar Bergvall. Företaget hade 

då namnet Nordisk Television AB. År 1985 investerade Proventus 2,5 miljoner kronor i 

verksamheten, dock sålde de sina andelar året därpå. År 1987 investerade Providentia 

(Wallenbergsfären), Föreningsbanken, SPP och bokförlaget Natur och kultur 10 miljoner 

kronor. År 1991 blir Kinnevik 30-procentig ägare av Nordisk Television. Under år 1994 

ändras företagsnamnet till TV4 AB och de största ägarna är Kinnevik och Investor. TV 4 

AB fick under år 1997 två nya ägare, det vill säga Tidnings AB Marieberg (Bonnier) och 

finska Alma Media Oy emellertid var största ägaren fortfarande MTG. År 2007 blir 

Bonnier hundraprocentig ägare av TV4 och år 2008 byter TV4-koncernen namn till TV4-

Gruppen.116 

 

                                                 
115 http://www.ad.se/ff/ff_rapport.php?orgnr_rapport=5562427152 2009-04-21 
116 http://www.tv4.se/1.289419/2008/04/15/historik 2009-04-13 
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5.3.2 TV4-Gruppens affärsidé och värderingar 

TV4-Gruppens affärsidé är att; ”TV4-Gruppen ska vara Nordens ledande mediebolag. Med 

ett engagerande innehåll ska TV4-Gruppen vinna publikens uppskattning och förtroende, och 

vara den självklara och mest lönsamma platsen för annonsörerna”.117 

 

TV4-Gruppen är ett reklamfinansierat bolag och får inga statliga pengar för att driva 

verksamheten, allt betalas av reklamintäkter och betal-tv-inkomster. TV4-Gruppen är det 

enda reklamfinansierade tv-bolag som sänder från Sverige. De har valt att ta det ansvar 

som det innebär att inte sända från ett annat land med andra regler, det vill säga att följa 

svensk lagstiftning och svenskt samhällsansvar. TV4-Gruppen stödjer inte reklam som 

vänder sig direkt till barn som är under 12 år. Däremot stödjer TV4-Gruppen genom 

program som Bingolotto det svenska samhället och idrottsverksamheten som bedrivs i 

både elitklubbar och i mindre ideella idrottsföreningar. TV4-Gruppen strävar efter 

värderingarna ökad mångfald, jämställdhet, jämlikhet och miljömedvetenhet och arbetet 

med det pågår ständigt.118 

 

5.3.3 TV4-Gruppens medarbetare 

TV4-Gruppen har omkring 1000 årsanställda personer (se tabell 4 nedan). Av de 1000 

medarbetarna arbetar mer än hälften i TV4-huset i Stockholm. De övriga medarbetarna 

arbetar på någon av de 24 lokala tv-stationerna runt om i Sverige. Emellertid sysselsätter 

TV4-Gruppen 4000 personer under ett år då ett stort antal personer arbetar också med TV4-

Gruppens program och projekt, på kortare och längre sikt samt på frilansbasis.119 Inom TV4-

Gruppen arbetar många olika yrkesgrupper. TV4-Gruppen arbetar för att medarbetarna ska 

behandlas lika oavsett kön och ursprung.120 Internt finns målsättningen att TV4-Gruppen ska 

vara Sveriges bästa arbetsplats. För att nå det målet anser TV4-Gruppen att alla medarbetare 

måste fortsätta att utvecklas. Därmed har TV4-Gruppen en egen skola (TV4-skolan) där 

medarbetare utbildas i exempelvis chefskap och hur man upptäcker stress hos medarbetare.121 

På så vis har medarbetarna tillgång till kompetensutveckling genom TV4-skolan, som ser över 

kompetensutvecklingsbehoven i förhållande till de krav som verksamheten ställer på varje 

                                                 
117 http://www.tv4.se/1.299607/2008/03/11/affarside_och_varderingar 2009-04-13 
118 http://www.tv4.se/1.299607/2008/03/11/affarside_och_varderingar 2009-04-13 
119 http://www.tv4.se/1.289411/2008/03/27/om_tv4_gruppen 2009-04-13 
120 http://www.tv4.se/1.299841/2008/03/11/arbetsplatsen 2009-04-13 
121 http://www.tv4.se/1.299607/2008/03/11/affarside_och_varderingar 2009-04-13 
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enskild medarbetare.122 År 2007 genomgick drygt 750 medarbetare någon av TV4-Skolans 

utbildningar.123 

 

Tabell 4; Anställda TV4 AB och TV4-Gruppen 

År 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
TV4 AB 484 510 491 500 506 484 515 555 
TV4-Gruppen 824 907 933 913 935 901 875 909 
 
 
5.3.4 Resultat efter finansiella poster TV4-Gruppen år 2002-2007 

Nedan presenteras en tabell över TV4-Gruppens resultat efter finansiella poster.  

 

Tabell 5; Resultat efter finansiella poster TV4-Gruppen124 

År 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
 

Resultat efter finansiella 
poster TV4-Gruppen 
(MSEK)  

122 116 44 194 395 627 

 
 

5.3.5 Konjunkturpåverkan TV4-Gruppen åren 2001-2007 

För att förstå hur konjunkturer påverkar TV4-Gruppens och därmed TV4 AB: s verksamhet, 

har vi valt att presentera TV4-Gruppens årsredovisningar åren 2002-2007. I 

årsredovisningarna 2002-2007 går det även att urskilja TV4-Gruppens syn på sina 

medarbetare samt deras HR-arbete. Årsredovisningarna presenteras i kronologisk ordning. 

 

I årsredovisningen 2000 framgår det att året var företagets bästa någonsin och att intäkterna 

ökade. Men osäkerheten kring den samhällsekonomiska utvecklingen var stor. 

Samhällsekonomins utveckling har stor betydelse för reklammarknaden.125 I årsredovisningen 

2001 framgår det tydligt att TV4-Gruppen påverkades starkt av lågkonjunkturen. Detta visade 

sig främst genom att reklammarknaden påverkades kraftigt av avmattningen i 

samhällsekonomin. Den största resultatförsämringen inträffade under fjärde kvartalet då 

reklammarknaden visade den kraftigaste nedgången. TV4-Gruppens omsättning minskade 

                                                 
122 http://www.tv4.se/1.299841/2008/03/11/arbetsplatsen 2009-04-13 
123http://www.tv4.se/1.299607/2008/03/11/affarside_och_varderingar 2009-04-13 
124 Egen illustration  
125http://www.ad.se/ff/ff_rapport.php?get=1&orgnr_rapport=5562427152&extra=&pdf=on&annual_period=200
0 2009-04-23 
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med hela 12,7 procent.126 I årsredovisningen 2002 framgår det att lågkonjunkturen höll i sig 

och att annonsmarknaden var svag på grund av den fortsatta avmattningen i 

samhällsekonomin. TV4-Gruppen fokuserade således på att effektivisera företaget och att 

sänka kostnaderna med 100 miljoner, vilket uppnåddes under året genom omorganiseringar 

och genom att 100 tjänster drogs in. Bland annat förstärktes försäljningsavdelningen med 

vissa delar av marknadsavdelningen som lades ned samt informationsavdelningen 

förminskades. Företaget lyckades ändå öka intäkterna och tog marknadsandelar på TV-

reklammarknaden då reklamintäkterna ökade under andra, tredje och fjärde kvartalen. Vad 

gäller medarbetarna satte TV4-Gruppen hälsan i fokus. Målet under året var att effektivisera 

arbetsmiljöarbetet med fokus på förebyggande åtgärder. TV4-Gruppen menade att två viktiga 

verktyg för detta var hälsoprofiler och arbetsmiljöenkäter. Hälsoprofilerna är en metod för att 

kartlägga medarbetarnas hälsa. Syftet med dessa är att uppmärksamma medarbetare som är i 

riskgrupper och inspirera till livsstilsförändringar. Arbetsmiljöenkäterna tar upp frågor kring 

fysisk och psykosocial arbetsmiljö. Syftet med de är att föra diskussioner om förbättringar i 

arbetsmiljön. Under år 2002 var även målet att arbeta aktivt med rehabilitering. Detta arbete 

bygger på en helhetssyn från ohälsa till hälsa i syfte att stärka, hjälpa och förbättra. 

Rehabilitering innebär att behandling och vägledning ges för att ta till vara på medarbetarnas 

resurser och utveckla de samt skapa nya vägar för att kunna återgå till arbetet.127           

 

Under år 2003 fortsatte lågkonjunkturen att hålla i sig på annonsmarknaden. TV4-Gruppen 

fortsatte därmed att effektivisera för att klara den hårdnande konkurrensen på den svenska 

TV-marknaden och för att ha råd med framtidssatsningar. Årets resultat uppvisade en tydlig 

nedgång, då vinsten minskade från 170 till 116 miljoner. I årsredovisningen påpekade TV4-

Gruppen att deras personalkostnad var högre än konkurrenternas. ”Men personal är inte bara 

en kostnad – det är framförallt en investering i kompetens som ger utdelning både för tittare 

och annonsörer.”  Kreativiteten och kunnandet hos medarbetarna är förutsättningen för att 

TV4 ska lyckas med sin strategi att bli ett framgångsrikt flerkanalsföretag enligt TV4-

Gruppen. De anser genom att ha fler kanaler ökar möjligheten att hitta nya intäkter som inte är 

så beroende av konjunktursvängningar. Under år 2003 satte TV4-Gruppen upp specifika mål 

för ökad jämställdhet och ambitionen var att målen skulle vara uppfyllda år 2006.128  

                                                 
126http://www.ad.se/ff/ff_rapport.php?get=1&orgnr_rapport=5562427152&extra=&pdf=on&annual_period=200
1 2009-04-23 
127 http://www.tv4.se/polopoly_fs/1.316753.1204874841!årsredovisning%202002.pdf 2009-04-20 
128 http://www.tv4.se/polopoly_fs/1.316753.1204874841!årsredovisning%202003.pdf 2009-04-20 
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Under år 2004 fortsatte konkurrensen att hårdna. TV-branschen i Sverige blev under 2000-

talet alltmer etablerad, sofistikerad och professionell. TV4-Gruppen hade år 2004 fortfarande 

betydligt högre kostnader än konkurrenterna. Målet år 2004 var sålunda att minska 

kostnaderna med 50 miljoner. TV4-Gruppen genomförde därmed bland annat besparingar och 

slog samman lokal-tv-stationerna till ett bolag. Åren under lågkonjunkturen innebar många 

förändringar i företaget. Även år 2004 var vinsten dålig. Resultatet berodde på att de nya 

kanalerna påverkade vinsten negativt. År 2004 genomfördes en jämställdhetsundersökning 

bland medarbetarna i TV4-Gruppen. Generellt ansåg personalen att TV4 var en bra arbetsplats 

ur jämställdhetssynpunkt. Bland annat ansåg hela 87 procent att arbetsmiljön fungerade bra 

oavsett om man var kvinna eller man. Emellertid ansåg endast 45 procent av medarbetarna att 

män och kvinnor har lika stor chans att påverka arbetsuppgifter som kan medföra högre lön 

och större karriärmöjligheter.129 

 

År 2005 blev vändningens år för TV4-Gruppen och kanalen TV4 hade ett ekonomiskt 

framgångsrikt år. Stora besparingar och nya kanaler gjorde att koncernen gjorde sitt bästa 

resultat någonsin. Företaget inledde omfattande effektiviseringar som skulle minska 

kostnaderna till år 2008 med 230 miljoner kronor Förändringsarbetet, flerkanalsstrategin och 

den offensiva satsningen på bättre tv-program resulterade i rekordsiffror. Emellertid gav 

högkonjunkturen företaget medvind och medarbetarna spelande en avgörande roll för 

resultatet.130 ”Självfallet har högkonjunkturen hjälpt oss. Vi har haft medvind efter flera år av 

tuff motvind.” 131 Varumärkesannonseringen ökade på grund av den gynnsamma konjunkturen 

och det blev ett rekordår för försäljningen av TV-reklamen. TV-marknaden har inte varit så 

gynnsam sedan år 2000 innan lågkonjunkturen. Vad gäller medarbetarna ville TV4-Gruppen 

öka mångfalden. ”En organisation som accepterar medarbetarna för dem de är, oavsett 

bakgrund, som premierar mångfald och bejakar skillnader, är en organisation där 

medarbetare trivs och mår bra. Det ger i sin tur en ökad produktivitet och en förmåga att ta 

tillvara alla medarbetares unika kompetenser.” År 2005 hade till exempel endast en person i 

styrelsen annan etnisk bakgrund än svensk, i företagsledningen fanns det ingen.132 Därmed 

tillsatte TV4-Gruppen en mångfaldsgrupp och en mångfaldsansvarig år 2005 samt utformade 

                                                 
129 http://www.tv4.se/polopoly_fs/1.316753.1204874841!årsredovisning%202004.pdf 2009-04-20 
130 http://www.tv4.se/polopoly_fs/1.316753.1204874841!årsredovinsing%202005.pdf 2009-04-20 
131 http://www.tv4.se/polopoly_fs/1.316753.1204874841!årsredovinsing%202006.pdf 2009-04-20 
132 http://www.tv4.se/polopoly_fs/1.316753.1204874841!årsredovinsing%202005.pdf 2009-04-20 
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en plan för att öka mångfalden. Mångfaldsarbetet berörde alla avdelningar. I slutet av varje år 

skulle varje avdelningschef redovisa vad man gjort för att främja mångfalden på avdelningen 

under det gångna året.133 TV4-Gruppen uppmärksammade även jämställdheten i företaget.134  

 

Efter de stora besparingarna år 2005 återinvesterades stora belopp under år 2006 i 

programutbudet, nya kanaler och nätet. Under året arbetade alla medarbetarna envist flitigt 

och energiskt enligt TV4-Gruppen. Kunnigheten och viljan att ställa upp blev en avgörande 

faktor till TV4-Gruppens fördel. Den positiva utvecklingen av annonsmarknaden fortsatte och 

den gynnsamma konjunkturen bidrog till fortsatt ökad varumärkesannonsering. Under år 2006 

fortsatte mångfaldsarbetet som påbörjades år 2005. Emellertid gick arbetet långsammare än 

önskat och mångfalden ökade inte på TV4-Gruppen under år 2006, då andelen medarbetare 

med annan etnisk bakgrund än svensk minskade från 16 procent till 14 procent. TV4-

Gruppens mångfaldsgrupp genomförde en undersökning år 2006 som visade att majoriteten 

av medarbetarna tyckte att det är viktigt med mångfald på varje avdelning vad gäller kön, 

etnisk bakgrund, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.135 

 
År 2007 gjorde TV4-Gruppen ett rekordresultat och sålde mer reklamutrymme än någonsin. 

Bakom det fanns medarbetarna med sina enastående arbetsprestationer, enligt TV4-Gruppen. 

De påpekade emellertid att framgång lätt kan förbytas till sin motsats och således är det 

viktigt att kombinera fortsatta investeringar med bra koll på kostnaderna. Vidare framhöll de 

att det fanns en stor osäkerhet kring konjunkturen. I årsredovisning år 2007 berättar TV4-

Gruppen att de varje år fastställer en jämställdhets- och mångfaldsplan, vilken innehåller mål 

och konkreta åtgärder för hur målen ska uppnås. Cheferna och medarbetarna informeras om 

planens innehåll genom bland annat personalmöten och via intranätet. Dessutom utvärderas 

resultaten av de åtgärder som utförts under året. TV4-Gruppen har ett arbetsmiljöarbete som 

sker i samarbete med arbetstagare och fackliga organisationer. TV4-Gruppen anser att genom 

att bidra med kompetensutveckling och att skapa förutsättningar för motivation och 

välbefinnande ska arbetsmiljöarbetet verka för en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö. 

TV4-Gruppen menar att de har mycket hög beredskap och planering för att upptäcka 

utbrändhet och stress.136 

                                                 
133 http://www.tv4.se/polopoly_fs/1.316753.1204874841!årsredovinsing%202006.pdf 2009-04-20 
134 http://www.tv4.se/polopoly_fs/1.316753.1204874841!årsredovinsing%202005.pdf 2009-04-20 
135 http://www.tv4.se/polopoly_fs/1.316753.1204874841!årsredovinsing%202006.pdf 2009-04-20  
136 http://www.tv4.se/polopoly_fs/1.316753.1209551893!årsred.pdf 2009-04-20 
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”ALLA PÅ TV4 måste arbeta hårdare och mer målinriktat för att främja lika rättigheter och 

möjligheter för samtliga medarbetare, öka mångfalden och säkerställa att tv4 lever upp till 

målet om en jämlik arbetsplats. Då kommer medarbetarnas kompetens att tas tillvara på ett 

optimalt sätt, det tjänar både företaget och tittarna på.” 137 

 
 

 

 

                                                 
137 http://www.tv4.se/polopoly_fs/1.316753.1204874841!årsredovinsing%202006.pdf 2009-04-20 
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Tabell 6; Sammanfattande tabell över TV4-Gruppens arbete vid olika konjunkturer138 

ÅR Åtgärder 
2002 Effektivisera företaget och att sänka kostnaderna med 100 miljoner, vilket uppnåddes 

under året genom omorganiseringar och genom att 100 tjänster drogs in. Bland annat 
förstärktes försäljningsavdelningen med vissa delar av marknadsavdelningen som 
lades ned samt informationsavdelningen förminskades. 

2003 Fortsatte med att effektivisera. 
2004 Under år 2004 fortsatte konkurrensen att hårdna. TV4-Gruppen hade år 2004 

fortfarande betydligt högre kostnader än konkurrenterna. Målet år 2004 var sålunda att 
minska kostnaderna med 50 miljoner. TV4-Gruppen genomförde därmed bland annat 
besparingar och slog samman lokal-tv-stationerna till ett bolag. 

2005 År 2005 blev vändningens år för TV4-Gruppen och kanalen TV4 hade ett ekonomiskt 
framgångsrikt år. Stora besparingar och nya kanaler gjorde att koncernen gjorde sitt 
bästa resultat någonsin. Företaget inledde omfattande effektiviseringar som skulle 
minska kostnaderna till år 2008 med 230 miljoner kronor Förändringsarbetet, 
flerkanalsstrategin och den offensiva satsningen på bättre tv-program resulterade i 
rekordsiffror. 

2006 Efter de stora besparingarna år 2005 återinvesterades stora belopp under 2006 i 
programutbudet, nya kanaler och nätet. Den positiva utvecklingen av 
annonsmarknaden fortsatte och den gynnsamma konjunkturen bidrog till fortsatt ökad 
varumärkesannonsering. 

2007 År 2007 gjorde TV4-Gruppen ekonomiskt ett rekordresultat och sålde mer 
reklamutrymme än någonsin. Bakom det fanns medarbetarna med sina enastående 
arbetsprestationer, enligt TV4-Gruppen. De påpekade emellertid att framgång lätt kan 
förbytas till sin motsats och således är det viktigt att kombinera fortsatta investeringar 
med bra koll på kostnaderna. Vidare framhöll de att det fanns en stor osäkerhet kring 
konjunkturen. 

 
 
 

5.4 Intervju TV4-Gruppen 

Nedan följer en telefonintervju med Theresia Häglund som arbetar som personalspecialist på 

TV4 AB. 

 

5.4.1 Organisationens övergripande syn på HRM  

Theresia Häglund säger att personalavdelningen på TV4 AB arbetar med många olika delar. 

Hon berättar att personalavdelningen består av en personaldirektör, en personalchef, två 

personalspecialister, en friskvårdsansvarig, en utbildningsansvarig för TV4-skolan, fem 

löneadministratörer och en psykolog. Personaldirektören är även representerad i 

ledningsgruppen. TV4 Sverige har en egen personalansvarig. 

  

                                                 
138 Egen illustration  
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TV4 AB ser på sitt arbete med HRM genom grundtanken att; ”vårt arbete med människor är 

att vi ska möta varje människa med kompetens och engagemang utifrån människans behov”. 

Theresia Häglund säger att; ”du är den viktigaste personen i ditt liv. Det vill säga det är 

otroligt viktigt hur man mår eftersom det går hand i hand med arbetet. Vi försöker bemöta 

människor utifrån ett helhetsperspektiv, det kan vara saker i livssituationen som förändras 

och därmed hälsan till exempel, vi jobbar mycket med friskvård, men vi jobbar även med 

kompetensutveckling, organisationsutveckling, ledarskapsutbildning, jämställdhet, den fysiska 

arbetsmiljön och rehabilitering. Jag är rehabsamordnare och vi har en väldigt konkret 

rehabpolicy med en plan för hur man går tillväga om någon blir långtidssjukskriven eller 

allra helst innan det finns signaler på att man inte mår bra”.  

 

Theresia Häglund upplever att HRM är en konkurrensfördel, hon menar således att det är 

viktigt att arbeta med HRM.  Hon tror att människor blir mer och mer medvetna om detta. 

 

5.4.2 Organisationens medarbetare  

Theresia Häglund menar att TV4 AB ser på sina medarbetare som en samling kompetenta 

människor. Hon upplever att medarbetarna på TV4 AB vill utvecklas och är mycket 

engagerade i sitt jobb. Vidare menar hon att TV4 AB arbetar med att motivera sina 

medarbetare. Emellertid poängterar hon att olika människor motiveras av olika saker, det vill 

säga att det är individuellt. Hon berättar att de olika cheferna på de olika avdelningarna har 

medarbetarsamtal för att bland annat ta reda på vad varje medarbetare motiveras av.  

 

Theresia Häglund berättar att TV4 AB vill utveckla sina medarbetare. Hon säger att; ”vi vill 

utveckla människor och om det innebär att vi får behålla dem och om de utvecklas åt ett håll 

som är bra för dem så är det underbart”. Hon menar att om man däremot utvecklas till ett 

håll att lämna TV4 AB så ska man naturligtvis göra det; ”vi köper inte kvar folk – har man 

påbörjat processen att byta jobb så bör man göra det”.  

Vidare berättar hon att de erbjuder utbildningar som gör att medarbetarna trivs och utvecklas.    

   

5.4.3 Organisationens HR-strategier  

Theresia Häglund menar att TV4 AB: s HR-strategier består av många riktlinjer och rutiner, 

som exempelvis rekrytering, rehabilitering, jämställdhetsplan, hur man leder 

medarbetarsamtal, lönesättning samt alkohol- och drogpolicy. Dessa är nedskrivna och finns 
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även tillgängliga för medarbetarna på intranätet. Riktlinjerna och rutinerna är även kopplade 

till de övergripande strategierna inom TV4 AB. Hela organisationen har uppsatta mål vilket 

strategierna utgår ifrån. Enligt Theresia Häglund; ”inhämtar personalavdelningen mycket 

information från medarbetare och chefer, researchar och skannar marknaden samt 

omgivningen för att bygga riktlinjerna utifrån det”. Vidare menar hon att riktlinjerna 

uppdateras kontinuerligt på grund av att det händer saker i omvärlden. Theresia Häglund 

säger att de uppdateras ungefär vartannat år. Hon berättar även att de ständigt utvärderar 

strategierna och har en regelbunden översyn, exempelvis; ”om vi har en riktlinje och hamnar 

i ett ärende där riktlinjen inte fungerar måste vi komplettera riktlinjen på grund av att det 

sker förändringar i omvärlden”.  

 

En stor del av HRM-arbetet är även att satsa på bra ledare och välfungerande chefer. Hon 

poängterar att TV4 AB arbetar med detta genom ledarskapsutbildningar. Dessutom genomför 

de arbetsmiljöundersökningar.   

 

5.4.4 Organisationens HR-strategier vid olika konjunkturer 

TV4 AB känner av låg- och högkonjunktur, enligt Theresia Häglund. De arbetar emellertid 

inte så mycket annorlunda i olika konjunkturer med HRM, eftersom personalfrågor värderas 

högt på TV4 AB oavsett konjunktur; ”vi arbetar alltid med HR-strategiernas funktioner, det 

vill säga uppsägning, out- och insourcing, arbetsbrist, avveckling av anställning, utbildning 

samt kompetensväxling”, säger Theresia Häglund. Vidare säger hon att; ”vi är i en bransch 

som är otroligt föränderlig, så vi tittar alltid på funktionerna. Vi har en väldigt hög 

medvetenhet och bevakning på förändringar. Emellertid kan det vara förändringar som är 

bundna till konjunktur, exempelvis att man bestämmer sig för att ändra verksamheten på ett 

sätt som har med konjunkturen att göra och då får det ju konsekvenser för personalen. Men 

eftersom TV-produktion är otroligt dyrt måste man alltid bevaka kostnader och hitta smarta 

lösningar.”  

  

Theresia Häglund framhåller att; ”vi har en standard som är hög oavsett konjunktur, men det 

förutsätter att vi alltid är kostnadsmedvetna”.  TV4 AB utvärderar alltid om de kan göra på 

något annat sätt, exempelvis kan vi göra en gemensam upphandling med någon annan. 

Samtidigt påpekar Theresia Häglund att man inte kan ha ett överdrivet ekonomiskt perspektiv, 

då HRM handlar om människor och det är viktigt att investera i detta. Vidare undersöker de 
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vad personalåtgärder är värda, försöker förutse vad som ska hända i omvärlden, jämför sig 

med konkurrenter, det vill säga hur man gör på andra personalavdelningar.  

 

Theresia Häglund anser att; ” när det kommer till människor och människors välmående kan 

man inte vara överdrivet ekonomisk, det är ekonomiskt att kosta på sig vissa saker för det 

andra kan bli ännu dyrare och få ännu större konsekvenser. Därför kan det vara viktigt att 

investera innan. Exempelvis när det kommer till rehabilitering kan det både vara bättre för 

individen och det är ju nummer ett och mer ekonomiskt som nummer två att göra en insats i 

ett tidigt stadium., Till exempel att bekosta någon form av behandling eller utbildning för en 

person, innan den går in i väggen och kanske blir långtidssjukskriven. På så sätt kanske man 

kan förhindra detta. Det är både mentalt bra för personen och ekonomiskt bra för företaget”.      
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6. ANALYS 

 

I detta kapitel diskuteras data med utgångspunkt från de valda teorierna, således ligger 

intervjuguiden till grund för analysen. Intervjuguidens teman tar upp organisationernas 

övergripande syn på HRM, organisationens medarbetare och organisationernas HR-

strategier samt organisationernas HR-strategier vid olika konjunkturer. Efter varje tema 

diskuterar vi teoretisk förankring och egna reflektioner samt en sammanfattande och 

jämförande tabell. Vidare redogörs för studiens resultat och slutsatser samt förslag till 

fortsatt forskning. 

 

 

6.1 Organisationernas övergripande syn på HRM 

Coca-Cola Drycker Sverige AB ser på HRM-arbete som att personalavdelningen är företagets 

förlängda arm. De menar att HR-processerna ska driva verksamheten snabbare och enklare 

framåt för att nå målet. Coca-Cola Drycker Sverige AB anser att HR ska vara en del av 

verksamheten och inte en separat del. Vidare ser de HRM-arbete som en långsiktig process 

och de tror att HRM kan vara en konkurrensfördel om HR-avdelningen arbetar på rätt sätt. 

Det vill säga om de fokuserar på exempelvis hälsa, säkerhet, miljö och bra kollektivavtal samt 

bra chefer.  

 

TV4 AB ser på sitt HRM-arbete som att det består av många olika delar och genom 

grundtanken att; ”vårt arbete med människor är att vi ska möta varje människa med 

kompetens och engagemang utifrån människans behov”. TV4 AB anser att sina medarbetare 

och att arbetet med HRM utgör en konkurrensfördel. 

 

Vi anser att både Coca-Cola Drycker Sverige AB och TV4 AB ser på HRM-arbete som 

positivt och mycket betydelsefullt. Emellertid upplever vi att den syn som intervjupersonerna 

och hemsidorna samt årsredovisningarna förmedlar är en medveten positiv bild. Det vill säga 

vi menar att det kan se lite annorlunda ut i verkligheten, eftersom den information som visas 

på hemsidor och i årsredovisningar samt den bild intervjupersonerna förmedlar är styrd från 

organisationernas ledningsgrupper genom exempelvis policys och riktlinjer. På så vis tror vi 

att de väljer den information de vill förmedla till allmänheten. 
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Teorin om begreppet HRM menar att man kan uppnå organisatorisk framgång genom 

människor samt att HR gör skillnad i organisationer. Vi uppfattar att både Coca-Cola Drycker 

Sverige AB och TV4 AB insett vikten av detta. Då de ser arbete med HRM och medarbetarna 

som centrala för organisationens verksamhet. Vidare framgår det i studiens bakgrund att 

medarbetare är en viktig resurs och att det är betydelsefullt att organisationer arbetar med 

HRM. Dessutom framkommer det att HRM har en betydande roll för organisationers 

effektivitet och lönsamhet samt kan utgöra en konkurrensfördel. Detta är något som både 

Coca-Cola Drycker Sverige AB och TV4 AB framhåller och arbetar aktivt med. Det vill säga 

de ser på sina medarbetare som en konkurrensfördel och tror att de kan uppnå lönsamhet 

genom medarbetarna.  

 

Tabell 7; Sammanfattande och jämförande tabell organisationernas övergripande syn på 

HRM.139 

 Coca-Cola Drycker Sverige 
AB 

TV4-Gruppen/TV4 AB 

Organisationernas 
övergripande syn HRM 

Ser HRM som betydelsefullt 
och att det utgör en 
konkurrensfördel. 

Ser HRM som betydelsefullt 
och att det utgör en 
konkurrensfördel. 

 
 

6.2 Organisationernas medarbetare  

Coca-Cola Drycker Sverige AB ser sina medarbetare som betydelsefulla; ”personalen är A 

och O”. De betonar även att; ”det finns ju inga andra som gör jobbet, ett företag består ju av 

ett antal människor, annars är det bara skal och byggnader”. De poängterar genomgående i 

intervjun att de ser medarbetarna som människor med känslor och behov. Coca-Cola Drycker 

Sverige AB säger att; ”människor gör affärer med människor som de tycker om och 

människor presterar bra när de omges av människor de tycker om”. De lägger även stor vikt 

vid att bygga relationer med sina medarbetare. De menar att HR är ett långsiktigt arbete som 

syftar till att uppnå mål genom engagerade medarbetare. I intervjun framgår det också att 

Coca-Cola Sverige AB: s HR-avdelning tänker på vad som är ekonomiskt för företaget och 

vad som är företagets bästa. Samt att de räknar på olika slagas kostnader som har med HR att 

göra.  

 

                                                 
139 Egen illustration 
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Coca-Cola Drycker Sverige AB menar att man inte kan motivera sina medarbetare, men att 

man kan skapa förutsättningar genom att vara tydlig för sina medarbetare exempelvis vad 

gäller lön och utveckling. Sedan är det är upp till var och en att ta ställning till om man blir 

motiverad av detta eller inte, de framhåller emellertid att människor motiveras av olika saker. 

Vidare arbetar Coca-Cola Drycker Sverige AB strategiskt med att behålla medarbetare 

långsiktigt, de menar att ”det är det alla våra HR-processer syftar till att få medarbetarna att 

trivas och vara engagerade och vilja stanna kvar”. Dock poängterar de att man ska ha en 

hälsosam personalomsättning. 

 

Coca-Cola Drycker Sverige AB arbetar med vision och värderingar. Detta uttrycks tydligt på 

hemsidan. Vidare kan man läsa på hemsidan att; ”vi vill vara en bra arbetsplats för våra 

anställda. En verksamhet där alla motiveras och inspireras att göra sitt yttersta.”140 Man kan 

även utläsa i Coca-Cola Drycker Sverige AB:s hållbarhetsredovisning från år 2007 att; ”vår 

verksamhet och framgång bygger på våra medarbetare. Det är människor och deras 

kompetens, talang och engagemang som utvecklar företaget och våra affärer. För Coca-Cola 

Sverige är det en självklarhet att erbjuda en attraktiv och utvecklande arbetsplats, som 

inspirerar våra medarbetare till att bidra med sitt bästa.”141 

 

TV 4 AB anser att deras medarbetare är betydelsefulla och att de utgör en samling kompetenta 

människor.  De menar att det är viktigt hur medarbetarna mår eftersom det går hand i hand 

med arbetet. Exempelvis betonar TV4 AB att; ”du är den viktigaste personen i ditt liv. Det 

vill säga det är otroligt viktigt hur man mår eftersom det går hand i hand med arbetet.  

Vidare arbetar TV4 AB med att motivera sina medarbetare genom att erbjuda exempelvis 

utbildning för att kunna utveckla sina medarbetare. Men de poängterar att medarbetare 

motiveras av olika saker. TV4 AB arbetar med att utveckla sina medarbetare för att de ska 

trivas och stanna kvar. De menar ”vi vill utveckla människor och om det innebär att vi får 

behålla dem och om de utvecklas åt ett håll som är bra för dem så är det underbart”. Men de 

menar om man utvecklas till ett håll att lämna TV4 AB så ska man naturligtvis göra det; ”vi 

köper inte kvar folk – har man påbörjat processen att byta jobb så bör man göra det”. I 

intervjun med TV4 AB framkom att de alltid är kostnadsmedvetna i allt de gör. De menar  

                                                 
140 http://www.coca-cola.se/contentstore/se_SV/pages/company/missionvisionvalues.html 2009-03-19 
141 http://www.coca-cola.se/hallbarhet.pdf 2009-04-20 
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” när det kommer till människor och människors välmående kan man inte vara överdrivet 

ekonomisk, det är ekonomiskt att kosta på sig vissa saker för det andra kan bli ännu dyrare 

och få ännu större konsekvenser. Därför kan det vara viktigt att investera innan. I TV4-

Gruppens årsredovisning kan man även se att medarbetarna är en tillgång, de menar att; 

”personal är inte bara en kostnad – det är framförallt en investering i kompetens som ger 

utdelning både för tittare och annonsörer.”   

 

I tabellen nedan kan man se organisationernas antal anställda och resultat efter finansiella 

poster samt konjunkturläget under åren 2002-2007. Utifrån detta kan vi analysera om 

konjunkturen påverkar antalet anställda och resultatet. Vi tror dock att det kan finnas andra 

faktorer än konjunkturen som påverkar resultatet och antalet medarbetare i organisationerna. 

För Coca-Cola Drycker Sverige AB: kan det exempelvis vara hälsotrender, miljötrender och 

att konsumenter övergår till andra drycker. För TV4 AB kan det vara stora omvärldshändelser 

som naturkatastrofer och stora evenemang som påverkat TV-tittandet. Vi anser därmed att det 

inte går att utläsa sambandet mellan resultat och antalet anställda samt konjunktur. Till 

exempel har Coca-Cola Drycker Sverige AB fler anställda år 2002 än år 2007, trots att 

resultatet är betydligt sämre år 2002 än år 2007. TV4 AB gör till exempel ett mycket bättre 

resultat år 2005 i jämförelse med år 2004. Trots det sjunker antalet anställda år 2005 i 

jämförelse med år 2004. Dessutom tror vi att det är vanligt att vissa organisationer utnyttjar 

konjunkturläget för att säga upp anställda som de inte vill ha kvar inom organisationen.  

 

Tabell 8; Jämförande tabell Coca-Cola Drycker Sverige AB och TV4-Gruppen142 

År Konjunktur Resultat efter 
finansiella 
poster TV4-
Gruppen 
(MSEK) 

Resultat efter 
finansiella 
poster Coca-
Cola Drycker 
Sverige AB 
(MSEK) 

Antal anställda 
TV4-Gruppen 

Antal anställda 
Coca-Cola 
Drycker 
Sverige AB 

2002 Låg 122 39 933 647 
2003 Låg 116 116 913 665 
2004 Låg/hög 44 123 935 634 
2005 Hög 194 155 901 611 
2006 Hög 395 212 875 596 
2007 Hög 627 136 909 605 
 

                                                 
142 Egen illustration  
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Vi anser att samtliga intervjupersoner menar att HRM är betydelsefullt och att medarbetarna 

är mycket viktiga. Medarbetarna framställs även som viktiga i årsredovisningar, årsöversikt 

och hållbarhetsredovisning. Vi anser att de definitioner av begreppet HRM som vi valt för 

denna studie stämmer väl överens med intervjupersonernas bild av HRM. Den första 

definitionen syftar på att människor gör skillnad i organisationer och att de är värdefulla 

tillgångar. Vi uppfattar att det framkom genomgående i intervjuerna med Coca-Cola Drycker 

Sverige AB och TV4 AB samt i årsredovisningar, årsöversikt och hållbarhetsredovisning. Då 

de är mycket tydliga med att de värdesätter sina medarbetare. Den andra definitionen menar 

att HRM kan vara en konkurrensfördel i en organisation. Det är något som Coca-Cola 

Drycker Sverige AB och TV4 AB även framhåller.  

 

Vi tror att Coca-Cola Drycker Sverige AB: s syn på medarbetarna är delvis verklighetstrogen. 

De säger att de vill ha engagerade medarbetare och de ser dem som betydelsefulla, vilket vi 

ser som en självklarhet. Dock tror vi att bilden ser lite annorlunda ut i verkligheten. Då de 

exempelvis inte kan eller anses nödvändigt att bygga relationer med samtliga anställda. Vi 

tror även att de kan ha en hög personalomsättning i lager och fabrik, eftersom denna 

kompetens är lättare att byta ut än kompetens som krävs för mer avancerade arbetsuppgifter. 

Vi upplever att TV4 AB: s syn på medarbetarna är verklighetstrogen. På grund av att en stor 

del av medarbetarna på TV4 AB inte är lika lätt utbytbara, eftersom deras kompetens är 

svårare att ersätta. Vi tror även att i mediebranschen kan medarbetarnas image utgöra en 

viktig del vilket gör att de är svårare att ersätta. Men givetvis finns det säkerligen medarbetare 

inom TV4 AB som är lätta att byta ut.      

 

Det är viktigt att ha en förståelse för att det finns en hård och en mjuk del av HRM. Eftersom 

det präglar hur man arbetar med HRM och ser på sina medarbetare. Enligt teorierna är 

värderingar och visioner en viktig del av mjuk HRM. Vi tycker att i intervjun med Coca-Cola 

Drycker Sverige AB framgår det tydligt att de arbetar med värderingar och visioner. Det 

framkommer även på Coca-Cola Drycker Sverige AB: s hemsida. På TV4-Gruppens hemsida 

och årsredovisningar kan man även utläsa att värderingar och visioner är betydelsefulla för 

verksamheten. Teorin om mjuk HRM menar även att motivation och engagemang hos 

medarbetarna är betydelsefullt. Detta är något som är genomgående i all data. Enligt The 

Coca-Cola Company är företaget uppbyggt kring två centrala tillgångar, det vill säga 

varumärke och dess medarbetare. De vill att arbetsplatsen ska vara en plats för utforskning, 
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kreativitet professionell tillväxt och mellanmänskliga relationer. Medarbetarna ska vara 

inspirerade och motiverade samt stolta över sitt arbete. Sammantaget uppfattar vi att både 

organisationerna arbetar med mjuk HRM och hård HRM. Då både Coca-Cola Drycker 

Sverige AB och TV4 AB är kostnadsmedvetna vad gäller medarbetarna och arbetar med 

vision och värderingar samt motivation och engagemang hos medarbetarna.  

 

Tabell 9; Sammanfattande och jämförande tabell organisationernas medarbetare.143 

 Coca-Cola Drycker Sverige 
AB 

TV4-Gruppen/TV4 AB 

Organisationernas syn på 
medarbetarna 
 

Medarbetarna är 
betydelsefulla och utgör en 
konkurrensfördel 

Medarbetarna är 
betydelsefulla och utgör en 
konkurrensfördel 
 

Organisationernas arbete 
med hård HRM och mjuk 
HRM 

Tillämpar hård HRM och 
mjuk HRM 
 
Hård HRM eftersom de är 
kostnadsmedvetna. 
Mjuk HRM eftersom de 
arbetar med vision och 
värderingar samt motivation 
och engagemang hos 
medarbetarna 

Tillämpar hård HRM och 
mjuk HRM 
 
Hård HRM eftersom de är 
kostnadsmedvetna. 
Mjuk HRM eftersom de 
arbetar med vision och 
värderingar samt motivation 
och engagemang hos 
medarbetarna 

 

6.3 Organisationernas HR-strategier 

Coca-Cola Drycker Sverige AB arbetar med HR-strategin; nöjda, engagerade och kompetenta 

medarbetare. Coca-Cola Drycker Sverige AB: s personalavdelning arbetar med processer som 

stödjer denna strategi, exempelvis utbildning, mångfaldspolicy, företagshälsovård och 

friskvård, jämställdhetspolicy, lönerevision, rehabilitering och bemanningsprocess.  

Coca-Cola Drycker Sverige AB: s HR-strategi är kopplad till de övergripande strategierna i 

organisationen. De menar att HR ska härstamma ur organisationens övergripande 

affärsstrategi och att HR-processerna understödjer Coca-Cola Drycker Sverige AB:s sex 

huvudstrategier. Coca- Cola Drycker Sverige AB har utformat strategierna genom att 

medarbetarna på HR-avdelningen är processägare. Varje processägare har ansvaret att ta fram 

en process som fungerar för verksamheten. Vidare framhåller Coca-Cola Drycker Sverige AB 

att de arbetar långsiktigt med HRM-arbete och HR-strategier. HR-strategin och de övriga 

strategierna är till för att uppnå Coca-Cola Drycker Sverige AB: s mål och vision. Man kan 

                                                 
143 Egen illustration  
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även i Coca-Cola Drycker Sverige AB: s hållbarhetsredovisning läsa att de arbetar med 

ansvarsfull omställning i samband med uppsägningar, medarbetarundersökningar, mål för 

individuell utveckling samt att de arbetar med att främja en god hälsa hos medarbetarna och 

en säker arbetsmiljö.  

 

TV4 AB arbetar med HR-strategier genom många riktlinjer och rutiner som exempelvis 

rekrytering, rehabilitering, jämställdhetsplan, hur man leder medarbetarsamtal, lönesättning 

samt alkohol- och drogpolicy. TV4 AB menar att personalavdelningens riktlinjer och rutiner 

är kopplade till TV4 AB: s övergripande strategier. Hela organisationen har uppsatta mål 

vilket strategierna utgår ifrån. Vidare inhämtar personalavdelningen mycket information i 

omgivningen för att bygga riktlinjer utifrån det. De menar att personalavdelningen arbetar 

långsiktigt med riktlinjerna och rutinerna, men att riktlinjerna uppdateras kontinuerligt på 

grund av förändringar i omgivningen.  

 

Vi uppfattar att de definitioner av strategisk HRM som vi valt i denna studie lämpar sig väl 

utifrån intervjupersonernas bild av strategisk HRM. Eftersom den första definitionen betonar 

att strategisk HRM handlar om planerade HR-aktiviteter som ska generera att organisationen 

når sina mål. Coca-Cola Drycker Sverige AB och TV4 AB arbetar med detta enligt oss.  

Den andra definitionen innebär att strategisk HRM är en process som ska koppla HR-

aktiviteter till affärsstrategin. Att HR-aktiviteterna är kopplade till affärsstrategin 

framkommer mycket tydligt hos både Coca-Cola Drycker Sverige AB och TV4 AB. Enligt 

oss tyder det på att de insett vikten av strategisk HRM. TV4 AB: s personaldirektör och Coca-

Cola Drycker Sverige AB:s personalchef samt lönechef är representerade i ledningsgruppen. 

Även detta är en indikator på att organisationerna anser att det är viktigt med strategisk HRM. 

Det visar sig även i att de tillämpar ett makroperspektiv, vertikal och horisontell integration. 

Men även för att de arbetar med avsikter och planer för hur verksamhetens mål bör uppnås 

genom människor.  

 

Det finns tre olika generella modeller av strategisk HRM. Dessa är den kontrollbaserade 

modellen, den resursbaserade modellen samt den tredje som utgör en kombination av dessa 

två, det vill säga den integrerade modellen. Vi anser att Coca-Cola Drycker Sverige AB och 

TV4 AB använder den integrerade modellen eftersom de tillämpar både den resursbaserade 

samt den kontrollbaserade modellen. Vi anser att de använder den resursbaserade modellen, 
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eftersom de fokuserar på verksamhetens resurser och ser HR främst som en tillgång och inte 

en kostnad. Vidare ser de personalens kunskap och sociala relationer som en 

konkurrensfördel. Emellertid tycker vi också att Coca-Cola Drycker Sverige AB och TV4 AB 

har inslag av den kontrollbaserade modellen. Då vi upplever att organisationerna kontrollerar 

medarbetarnas prestationer och produktivitet genom uppsatta standarder och mål. 

 

I teorin finns det fem olika typer av strategier, det vill säga intended strategy, realized 

strategy, deliberate strategy och unrealized strategy samt emergent strategy. Vi tycker att 

Coca-Cola Drycker Sverige AB och TV4 AB arbetar med intended strategy, realized strategy 

och deliberate strategy samt emergent strategy. Detta då de har både planerade och 

framväxande strategier för att kunna bemöta en föränderlig omgivning. Emellertid tror vi att 

både organisationerna även arbetar med unrealized strategy, då de antagligen utformar 

strategier som inte realiseras på grund av exempelvis missbedömningar eller förändringar i 

omgivningen. Detta är dock något som inte framgår i studiens data. 

 

I denna studie presenteras fyra olika HR-strategier, det vill säga Commitment HR strategy, 

Collaborative HR strategy, Paternalistic HR strategy och Traditional HR strategy. Vi anser att 

Coca-Cola Drycker Sverige AB använder sig av Commitment HR strategy och Traditional 

HR strategy. Enligt oss använder de Commitment HR strategy då de fokuserar på intern 

utveckling av personalens kompetenser och kontroll av resultat. Men även för att de utformar 

HR-aktiviteter som utvecklar en engagerad personal. De betonar även vikten av att 

medarbetarnas enskilda intresse är i linje med organisationens. Det vill säga att medarbetarna 

ska dela Coca-Cola Drycker Sverige AB:s mission, vision och värderingar. Vi anser även att 

Coca-Cola Drycker Sverige AB tillämpar Traditional HR strategy. Eftersom deras verksamhet 

delvis bygger på rutinartade processer som prioriterar låga kostnader och att organisationen 

befinner sig i en stabil konkurrensomgivning. Det vill säga vi tror att Coca-Cola Drycker 

Sverige AB: s produktionsavdelningen kan överensstämma med detta. Men även för att man 

kan mäta och kontrollera medarbetarnas prestationer på produktionsavdelningen.   

 

TV4 AB använder enligt oss Commitment HR strategy och Collaborative HR strategy. 

Vi anser att de tillämpar Commitment HR strategy då TV4 AB befinner sig i en föränderlig 

värld, där ledningen inte har fullständig vetskap. Således kan de inte kontrollera eller 

utvärdera personalens beteende som krävs för att utföra arbetet. Denna HR-strategi framhåller 
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även medarbetarnas känslomässiga engagemang, initiativförmåga och kreativitet samt 

medarbetarnas kompetens och färdigheter. Vi upplever att TV4 AB arbetar med dessa delar, 

därmed får vi uppfattningen att de arbetar med Commitment HR strategy.  

Commitment HR strategy poängterar även att företag är en lärande organisation. Vi anser att 

TV4-Gruppen är en lärande organisation, då de har som mål att alla medarbetare måste 

fortsätta att utvecklas. Detta får medarbetarna bland annat göra i TV4-skolan. TV4-Gruppen 

arbetar även med Collaborative HR strategy eftersom de lägger ut delar av arbetet på externa 

experter, det vill säga de arbetar med outsourcing.  Detta visar sig tydligt på TV4-Gruppens 

hemsida där det står att de har omkring 1000 årsanställda personer men att de sysselsätter 

4000 personer under ett år, då ett stort antal personer arbetar på kortare och längre sikt samt 

på frilansbasis.   
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Tabell10; Sammanfattande och jämförande tabell organisationernas HR-strategier.144 

 Coca-Cola Drycker Sverige 
AB 

TV4-Gruppen/TV4 AB 

Organisationernas syn på 
strategisk HRM vid olika 
konjunkturer 
 

Betonar att strategisk HRM 
handlar om planerade HR-
aktiviteter som ska generera 
att organisationen når sina 
mål. HRM är en process som 
ska koppla HR-aktiviteter till 
affärsstrategin. Vidare menar 
de att strategisk HRM är 
betydelsefullt oavsett 
konjunktur. 
 

Betonar att strategisk HRM 
handlar om planerade HR-
aktiviteter som ska generera 
att organisationen når sina 
mål. HRM är en process som 
ska koppla HR-aktiviteter till 
affärsstrategin. Vidare menar 
de att strategisk HRM är 
betydelsefullt oavsett 
konjunktur. 
 

Organisationernas arbete 
med strategisk HRM 

Coca-Cola Drycker Sverige 
AB använder den integrerade 
modellen eftersom de 
tillämpar både den 
resursbaserade samt den 
kontrollbaserade modellen.  
 
Vidare använder Coca-Cola 
Drycker Sverige AB olika 
typer av strategier. Det vill 
säga; 

o Intended strategy  
o Realized strategy  
o Deliberate strategy  
o Emergent strategy.  

 
Emellertid tror vi att de även 
arbetar med unrealized 
strategy 

TV4-Gruppen/TV4 AB 
använder den integrerade 
modellen eftersom de 
tillämpar både den 
resursbaserade samt den 
kontrollbaserade modellen.  
 
Vidare använder TV4-
Gruppen/TV4 AB olika typer 
av strategier. Det vill säga; 
 

o Intended strategy  
o Realized strategy  
o Deliberate strategy  
o Emergent strategy.  

 
Emellertid tror vi att de även 
arbetar med unrealized 
strategy 
 
 

Organisationernas arbete 
med HR-strategier  

Coca-Cola Drycker Sverige 
AB arbetar med;  

 
o Commitment HR  
o Traditional HR 

strategy. 

TV4-Gruppen/TV4 AB  
Arbetar med; 
 

o Commitment HR 
strategy   

o Collaborative HR 
strategy 

 
 

                                                 
144 Egen illustration 



Strategisk Human Resource Management 
En studie om Coca-Cola Drycker Sverige AB: s och TV4 AB: s 

HR-strategier vid olika konjunkturer 

 

 60 

6.4 HR-strategier vid olika konjunkturer  

I The Coca-Cola Companys årsöversikt för år 2008 kan man utläsa att The Coca-Cola 

Company anser att deras verksamhet och varumärken är byggda för att klara lågkonjunktur. 

De menar att de har en lång historia av lågkonjunkturer och att de kommit ur dessa som ett 

starkare företag. Dessutom menar de att människor kommer att vara törstiga oavsett 

konjunktur. I intervjun med Coca-Cola Drycker Sverige AB framkommer det även att de 

påverkas generellt lite av konjunkturväxlingar. Eftersom Coca-Cola Drycker Sverige AB: s 

produkter är så kallade ”consumer goods”. Således menar Coca-Cola Drycker Sverige AB att 

de inte arbetar med olika HR-strategier vid hög- respektive lågkonjunktur. De betonar att 

”HR-processerna är långsiktiga processer så vi jobbar inte annorlunda med de stora 

genomgripande processerna vid lågkonjunktur”.  De menar att HR handlar om att bygga på 

lång sikt för att få effekt, eftersom det tar tid med människor och beteendeförändringar.  

 

Enligt studiens data framkommer det att Coca-Cola Drycker Sverige AB inte arbetar på olika 

sätt med HRM och HR-strategier vid olika konjunkturer. Vi förmodar att detta beror mycket 

på att Coca-Cola Drycker Sverige AB befinner sig i en bransch som är relativt okänslig för 

konjunkturväxlingar samt att vi tror att livsmedelsföretag arbetar ungefär likadant oavsett vad 

som händer med konjunkturen. Dessutom har läskedryckskonsumtionen ökat de senaste 

årtiondena. Man kan utläsa i The Coca-Cola Companys årsöversikt för år 2008 att de arbetar 

med att utvärdera och utveckla områden för att minska kostnader och förbättra effektiviteten. 

De menar att för att vara konkurrenskraftiga på marknaden måste man reagera snabbt på 

förändringar i omgivningen, det vill säga de är starkt fokuserade på förändringar i den 

ekonomiska och sociala miljön. Enligt oss kan detta tyda på att de arbetar med små 

förändringar i HR men att de följer de övergripande HR-strategierna. Exempelvis framkom 

det i intervjun med Coca-Cola Drycker Sverige AB att de rekryterar mindre i lågkonjunktur. 

Vi tror dock att företag och därmed inte bara Coca-Cola Drycker Sverige AB rekryterar 

generellt mindre i lågkonjunktur. Vi har en uppfattning om att företag använder extern 

arbetskraft och andra former av anställning så som timanställning i lågkonjunktur.  Det vill 

säga vi menar att företag kanske hittar nya och innovativa lösningar i lågkonjunktur. Vi tror 

därmed att Coca-Cola Drycker Sverige AB inte arbetar annorlunda med HR-strategiernas 

funktioner i olika konjunkturlägen.   
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I intervjun med TV4 AB framkommer att de känner av konjunkturväxlingar. Emellertid 

menar de att de inte arbetar så mycket annorlunda vid hög- respektive lågkonjunktur. HR-

frågor värderas högt på TV4 AB oavsett konjunktur. Det vill säga; ”vi arbetar alltid med HR-

strategiernas funktioner, det vill säga uppsägning, out- och insourcing, arbetsbrist, 

avveckling av anställning, utbildning samt kompetensväxling”. Detta då TV4 AB är i en 

bransch som är otroligt föränderlig. ”Vi har en väldigt hög medvetenhet och bevakning på 

förändringar. Emellertid kan det vara förändringar som är bundna till konjunktur, exempelvis 

att man bestämmer sig för att ändra verksamheten på ett sätt som har med konjunkturen att 

göra och då får det ju konsekvenser för personalen”.   

 

I TV4-Gruppens årsredovisningar kan man utläsa hur företaget påverkats av olika 

konjunkturer. I årsredovisningen från år 2002 framgår det att lågkonjunkturen höll i sig och 

att annonsmarknaden var svag på grund av den fortsatta avmattningen i samhällsekonomin. 

TV4-Gruppen fokuserade således på att effektivisera företaget och att sänka kostnaderna med 

100 miljoner, vilket uppnåddes under året genom omorganiseringar och genom att 100 

tjänster drogs in. Bland annat förstärktes försäljningsavdelningen med vissa delar av 

marknadsavdelningen som lades ned samt informationsavdelningen förminskades. Under år 

2003 fortsatte lågkonjunkturen att hålla i sig på annonsmarknaden. TV4-Gruppen fortsatte 

därmed att effektivisera för att klara den hårdnande konkurrensen på den svenska Under år 

2004 fortsatte konkurrensen att hårdna. TV4-Gruppen hade år 2004 fortfarande betydligt 

högre kostnader än konkurrenterna. Målet år 2004 var sålunda att minska kostnaderna med 50 

miljoner. TV4-Gruppen genomförde därmed bland annat besparingar och slog samman lokal-

tv-stationerna till ett bolag. 

 

Vi upplever att TV4-Gruppen under lågkonjunkturen år 2002-2004 arbetade med 

funktionerna uppsägning, avveckling av anställning och kompetensväxling samt besparingar 

till följd av svikande reklamintäkter och avmattningen i samhällsekonomin. Lågkonjunkturen 

innebar många förändringar i företaget. Vi tror att detta har påverkat HR-arbetet och 

medarbetarna. Vi uppfattar att besparingarna och förändringarna i organisationen innebar en 

turbulent period och att medarbetarna antagligen påverkades negativt.      

 

År 2005 blev vändningens år för TV4-Gruppen och kanalen TV4 hade ett ekonomiskt 

framgångsrikt år. Stora besparingar och nya kanaler gjorde att koncernen gjorde sitt bästa 
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resultat någonsin. Företaget inledde omfattande effektiviseringar för att minska kostnaderna 

till år 2008 med 230 miljoner kronor Förändringsarbetet, flerkanalsstrategin och den offensiva 

satsningen på bättre tv-program resulterade i rekordsiffror. Varumärkesannonseringen ökade 

på grund av den gynnsamma konjunkturen och det blev ett rekordår för försäljning av TV-

reklam. Efter de stora besparingarna år 2005 återinvesterades stora belopp under 2006 i 

programutbudet, nya kanaler och nätet. Den positiva utvecklingen av annonsmarknaden 

fortsatte och den gynnsamma konjunkturen bidrog till fortsatt ökad varumärkesannonsering. 

År 2007 gjorde TV4-Gruppen ekonomiskt ett rekordresultat och sålde mer reklamutrymme än 

någonsin. Bakom det fanns medarbetarna med sina enastående arbetsprestationer, enligt TV4-

Gruppen.  

 

Vi anser att TV4-Gruppen under högkonjunkturen år 2005-2007 fortsatte att arbeta med 

effektiviseringar och förändringar. Vi uppfattar att det inte framgår i studiens data hur HR-

arbetet påverkades av detta och vilka av HR-strategiernas funktioner man arbetade med.   

 

I TV4-Gruppens årsredovisningar är det tydligt att konjunkturväxlingarna under 2000-talet 

påverkade företaget markant. Detta visade sig framförallt genom att reklammarknaden 

påverkades av samhällsekonomin och konjunkturerna. Det i sin tur hade inverkan på TV4-

Gruppens omsättning. Under lågkonjunkturen fokuserade de således på att effektivisera 

företaget och sänka kostnaderna.  Vidare arbetade TV4-Gruppen med att utveckla fler tv-

kanaler för att öka möjligheten att hitta nya intäkter som inte är så beroende av 

konjunkturväxlingar. Sålunda innebar lågkonjunkturen många förändringar inom företaget. 

Enligt oss tyder det på att företaget verkar i en konjunkturkänslig och föränderlig bransch. Vi 

upplever att samhällsekonomins utveckling har stor betydelse för reklammarknaden, vilket 

även TV4-Gruppen poängterar. Vi anser att man i TV4-Gruppens årsredovisningar kan utläsa 

att företaget fokuserat på olika funktioner i olika konjunkturer. Men att TV4 AB:s HR-arbete 

fokuserar på jämställdhet, jämlikhet och mångfald samt hälsa oavsett konjunkturläge.  

 

I intervjun med TV4 AB framkommer det att de inte arbetar så mycket annorlunda i hög- 

respektive lågkonjunktur, men vi uppfattar att årsredovisningarna visar på något annat. TV4 

AB verkar i en föränderlig bransch vilket innebär att de ständigt arbetar med att anpassa sig 

till marknaden. Därmed blir de tvungna att arbeta med HR-strategiernas funktioner 

kontinuerligt. Samtidigt ser vi tydligt i årsredovisningarna att det förekommit nedskärningar 
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och avveckling av personal i lågkonjunktur. Vi upplever att det måste ha påverkat HRM-

arbetet och medarbetarna negativt.     

 

Sammantaget upplever vi att The Coca-Cola Company och TV4 AB ständigt arbetar med att 

uppmärksamma förändringar i omvärlden. Vi tror att det kan vara en fördel, eftersom 

företagen på så sätt kan anpassa sig efter rådande marknad. Dock kan man aldrig med 

säkerhet veta när nästa konjunkturläge infinner sig och hur det påverkar organisationen samt 

hur framtiden kommer att se ut. Men vi tror att genom att ständigt uppmärksamma och arbeta 

aktivt med omvärldsförändringar kan man ha en beredskap för nästa lågkonjunktur. På så sätt 

kan man delvis undgå negativa överraskningar och undvika att göra snabba förändringar i 

HR-arbetet som påverkar medarbetarna negativt. Därmed kan organisationer vara mer 

motståndskraftiga för konjunkturväxlingar. Vi uppfattar således att The Coca-Cola Companys 

och Coca-Cola Drycker Sverige AB samt TV4-Gruppens och TV4 AB: s långsiktiga arbete 

med strategisk HRM som mycket positivt.  

 
Tabell 11; Sammanfattande och jämförande tabell organisationernas HR-strategier vid olika 

konjunkturer.145 

 Coca-Cola Drycker Sverige 
AB 

TV4-Gruppen/TV4 AB 

Organisationernas HR-
strategier vid olika 
konjunkturer. 

Oförändrat, arbetar inte på 
olika sätt med HR-strategier 
vid olika konjunkturer. 
Emellertid upplever vi att de 
gör små förändringar i HR-
arbetet. 
 

Förändrat, följer de 
övergripande HR-strategierna, 
men gör förändringar för att 
anpassa sig till konjunkturen. 

 

                                                 
145 Egen illustration 
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6.5 Studiens resultat och slutsatser 

Syftet med denna studie är att beskriva och analysera hur två olika organisationer arbetar med 

strategisk HRM vid högkonjunktur respektive lågkonjunktur. Vi anser att studiens syfte har 

besvarats och att vissa slutsatser går att dra.   

 

Hur ser synen på HRM ut i organisationen? 

Den första slutsatsen i denna studie är att Coca-Cola Drycker Sverige AB och TV4 AB ser på 

HRM som mycket betydelsefullt och att medarbetarna är en central tillgång som kan utgöra 

en konkurrensfördel.  

 

Använder organisationen olika HR-strategier vid högkonjunktur respektive lågkonjunktur? 

Den andra slutsatsen är att Coca-Cola Drycker Sverige AB inte använder olika HR-strategier 

vid olika konjunkturer. Emellertid upplever vi att de gör små förändringar i sitt HR-arbete i 

olika konjunkturer men att de ständigt följer de övergripande HR-strategierna. TV4 AB 

arbetar på olika sätt med HRM vid olika konjunkturer. Dock följer TV4 AB de övergripande 

HR-strategierna oavsett konjunktur.       

 

Vilka HR-strategier använder organisationen vid högkonjunktur respektive lågkonjunktur? 

Vår tredje slutsats är att Coca-Cola Drycker Sverige AB använder sig av Commitment HR-

strategy och Traditional HR-strategy. TV4 AB använder sig av Commitment HR-strategy och 

Collaborative HR-strategy.   

 

Vår avslutande slutsats är att konjunkturer har betydelse för hur man hanterar strategisk 

HRM. Vi ser en tydlig skillnad mellan Coca-Cola Drycker Sverige AB och TV4 AB vad 

gäller strategiskt HRM-arbete i olika konjunkturer. Eftersom de befinner sig på olika 

marknader som är olika konjunkturkänsliga.   
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6.6 Förslag till fortsatt forskning 

Vi anser att det skulle vara intressant att undersöka medarbetarnas syn på HRM-arbetet i 

organisationerna, eftersom i denna studie beaktas inte detta. Vi tycker detta kan vara lärorikt 

då medarbetarnas syn är viktig. Det vore även intressant att undersöka fler organisationer i 

olika branscher samt att genomföra en kvantitativ studie. Då man genom detta kan mäta 

exempelvis prestationer. Det kan även vara betydelsefullt att undersöka till exempel 

ledarskapets påverkan på HRM. Avslutningsvis vill vi poängtera att det är viktigt att forska 

vidare om strategisk HRM och HR-strategier vid olika konjunkturer. Eftersom vi tror att det 

kan vara avgörande för organisationer att ha en förståelse kring detta. Dessutom menar vi att 

vidare forskning inom ämnet kan bidra till ny och viktig teoribildning. 
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BILAGA 1: INTERVJUGUIDE  

 

Tema 1: Organisationens övergripande syn på HRM  

Hur ser ni på ert HRM-arbete?  

Hur arbetar ni med HRM? 

Upplever ni att HRM är en konkurrensfördel? 

 

Tema 2: Organisationens medarbetare 

Hur ser ni på era medarbetare?  

Arbetar ni med att motivera era medarbetare? 

Arbetar ni strategiskt med att behålla era medarbetare långsiktigt? 

 

Tema 3: Organisationens HR- strategier 

Vad arbetar ni med för HR-strategier? 

Hur har ni utformat strategierna? 

Hur ser ni på tidsaspekten av HR-strategierna? 

Är HR-strategierna kopplade till de övergripande strategierna? 

 

Tema 4:  Organisationens HR- strategier vid olika konjunkturer 

Hur påverkas ni av konjunkturväxlingar? 

Använder ni olika HR-strategier vid hög- respektive lågkonjunktur?  

Varför använder ni er av olika strategier? 

Vilka strategier använder ni vid högkonjunktur? 

Vilka strategier använder ni vid lågkonjunktur?  

Ser ni tydliga skillnader i HR-strategierna vid olika konjunkturer? 

Hur arbetar ni med HR-strategiernas funktioner vid högkonjunktur, det vill säga 

uppsägning, out- och insourcing, arbetsbrist, avveckling av anställning, utbildning samt 

kompetensväxling? 

Hur arbetar ni med HR-strategiernas funktioner vid lågkonjunktur, det vill säga 

uppsägning, out- och insourcing, arbetsbrist, avveckling av anställning, utbildning samt 

kompetensväxling? 

  


