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Förord 
Denna uppsats har skrivits på kandidatnivå inom ämnet Informationslogistik. Uppsatsen 
behandlar delar inom logistik och planering av personal, och den empiriska underökningen 
har utförts på Electrolux Laundry Systems (ELS) i Ljungby. 
 
Jag skulle vilja tacka de personer som jag varit i kontakt med på ELS och som varit oerhört 
hjälpsamma under mitt arbete. Tack till Janne Ljungman, Joachim Nord, Anders Thelander 
och Leif Svensson. Ett speciellt tack till Janne och Joachim som lagt ner mycket tid och 
tålamod på att besvara mina frågor. Jag vill även tacka den sommarvikarie som gett en 
betydande insyn i hur han ser på ämnet. Också ett tack till min handledare Sven-Ola 
Carlsson som hjälpt mig under arbetet. 
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Sammanfattning 
Att ta marknadsandelar med hjälp av goda produktegenskaper blir allt svårare och idag 
fokuserar företag allt mer på att kunden ska få ett mervärde utöver vad den fysiska 
produkten ger. Mervärdet kan bestå av t.ex. leveransservice som är en samlingsterm på hur 
kunden uppfattar kvaliteten på leverantörens logistikaktiviteter. Leveransservice syftar till 
att alla på marknaden känner att de får rätt produkt och ett mervärde genom att köpa 
produkterna från en speciell leverantör. Trots vikten av att upprätthålla en bra 
leveransservice, för att behålla kunderna, står företag inför problemet med planering av 
personal under exempelvis semestertider då många ur den ordinarie personalstyrkan är 
lediga flera veckor i sträck. Problemen kan bl.a. bestå av en tillfälligt bristande 
kompetensförsörjning d.v.s. att personalplaneringen inte tillgodoser de krav på tillgänglig 
kompetens som finns. Med kompetensförsörjning menas planering och åtgärder som ska se 
till att företaget har tillräckligt med arbetskraft både i form av kvalitet och kvantitet. 
Bristande kompetensförsörjning kan resultera i problem med att tillfredsställa kunderna 
optimalt p.g.a. försämrad leveranspålitlighet, som är ett delbegrepp inom leveransservice 
och innebär att beställda produkter når kunden i utsatt tid. Om kompetensförsörjningen 
inte är tillfredsställande kan det innebära att leveranspålitligheten sjunker och därmed också 
att antalet missnöjda kunder ökar. 
 
Syftet med uppsatsen är att beskriva sambandet mellan en säkrad kompetensförsörjning 
och god leveranspålitlighet. Syftet är även att förklara hur kompetensöverföring, under 
planerad personalfrånvaro, kan säkerställas samt att presentera påverkande faktorer för 
säkerställd kompetensförsörjning.  
 
Arbetet har skett med ett induktivt angreppssätt, och utifrån ett hermeneutiskt 
förhållningssätt med inslag av det positivistiska synsättet. Genom en kvalitativ empirisk 
undersökning på tvättmaskinsföretaget Electrolux Laundry Systems (ELS) i Ljungby, samt 
en omfattande litteraturstudie har syftet uppfyllts och den inledande frågeställningen 
besvarats.  
 
Resultatet visar att det finns ett samband mellan försämrad leveranspålitlighet och bristande 
kompetensförsörjning under semesterperioden. Utleveranssiffror under maj – november 
2007 visar att leveranspålitligheten försämras under augusti fram till i början av september, 
d.v.s. perioden efter semesterveckorna. Undersökningen har visat att p.g.a. bristfällig 
kompetensförsörjning, bl.a. i form av dåliga rutiner för rekrytering och introduktion av 
tillfällig arbetskraft och brister i rutiner för överföring av kompetens, kan verksamheten 
inte upprätthålla leveranspålitligheten. Det resulterar i klagomål och missnöjda kunder. 
Uppsatsen avslutas med en sammanfattning av framtagna faktorer som påverkar 
kompetensförsörjningen och som företag bör ta hänsyn till vid planering av 
personalfrånvaro. 
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Abstract 
 
The quality of a product is no longer enough to take market shares, and that is why 
companies today focus on what additional value, in excess of the actual product, they can 
offer the customer. The additional value might be supplyservice, which is an accumulation 
of different concepts within logistics activities. Supplyservice is a measurement on how the 
customer apprehends the quality of the supplier’s logistic activities. The purpose of 
supplyservice is to make all parts on the market feel that they receive the right product and 
an additional value by buying products from a specific supplier. Despite the importance of 
maintaining a good supplyservice to keep the customers, many companies are today facing 
the problem with personnel planning during, for example holiday periods, as many 
permanent employees are off-duty for weeks. The problems might be a temporary lack of 
competency-maintenance i.e. the planning of personnel does not supply the demands on 
available competency. Lack of competency-maintenance might result in problems with 
satisfying the customers in an optimal way because of an impaired delivery-reliability, which 
is a part of the concept supplyservice and means that the product should reach the 
customer at the right time. Competency-maintenance implicates planning and actions to 
make sure that the company has an adequate workforce, both quality and quantity. If the 
competency-maintenance isn’t satisfying, that might result in lower delivery-reliability and 
also a higher amount of dissatisfied customers.  
 
The main objectives of this report are to describe the connection between a steady 
competency-maintenance and a good delivery-reliability. It is also to explain how 
competency-maintenance, during planed personnelabsence, can be secured, and also to 
present factors affecting on secured competency-maintenance.  
 
An inductive research perspective has been used for this report, and it has been written 
with a hermeneutic attitude, with positivistic elements. A qualitative empirical investigation 
on Electrolux Laundry Systems (ELS), a company that manufactures washing-machines in 
Ljungby, and a comprehensive study of literature, have made it possible to fulfill the 
objectives and to answer the initial question formulation.   
 
The result shows that there is a connection between an impaired delivery-reliability and a 
wanting competency-maintenance during the holiday periods. Delivery-figures during May 
– November 2007 shows that the delivery-reliability is worsened from August until the 
beginning of September, i.e. straight after the holiday period. The investigation showed 
that, because of deficient competency-maintenance, partly because of poor routines in the 
recruitment- and introduction process of temporary employees, and faults in the routines 
of conduction of competency, the organization can’t maintain the delivery-reliability. The 
result is more complaints and dissatisfied customers. The report is completed by a 
summary of different factors, affecting the competency-maintenance which organizations 
should consider while planning personellabcense.   
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1 Inledning 
I detta kapitel ges en bakgrundsbeskrivning som ligger till grund för uppsatsen samt en 
kort introduktion till begreppet leveransservice och dess delbegrepp. Därefter 
presenteras ett verklighetsbaserat exempel, Electrolux Laundry Systems i Ljungby. Efter 
det följer en problemdiskussion som mynnar ut i en problemformulering som i sin tur 
leder till mitt syfte för uppsatsen.  

1.1 Bakgrund   
Att ta marknadsandelar med hjälp av goda produktegenskaper blir allt svårare och idag 
fokuserar företag allt mer på att kunden ska få ett mervärde utöver vad den fysiska 
produkten ger. Detta mervärde kan bestå av t.ex. kundservice, marknadsföring eller 
kvalitet. Med kundservice menas kvaliteten på alla delar mellan ett företag och kund, sett ur 
kundens perspektiv. I begreppet kundservice ingår leveransservice som är en samlingsterm 
på hur kunden uppfattar kvaliteten på leverantörens logistikaktiviteter. En av de viktigaste 
logistikuppgifterna är att utveckla en leveransservice så alla delar på marknaden känner att 
de får, inte bara rätt produkt, utan också ett mervärde genom att köpa produkterna från en 
speciell leverantör. (Bjornland, 2003) 
 
Kundservice och leveransservice är två begrepp som är mycket centrala när man talar om 
logistik och logistikaktiviteter. Leveransservice är en del av kundservice och handlar om att 
leverera produkten på ett tillfredsställande sätt till kunden. Detta är den intäktsskapande 
delen inom logistik där en god leveransservice har positiv inverkan på intäkterna. Detta 
innebär alltså att ett företag som kan erbjuda bättre leveransservice, tack vare sina 
logistikaktiviteter, jämfört med konkurrenterna kan höja sina intäkter. Därför är det så 
viktigt för företag att dessa funktioner fungerar så effektivt och tillfredsställande som 
möjligt. Ett exempel är, om kunden upplever att den önskade produkten inte finns 
tillgänglig när denne vill ha den (vilket är ett logistikproblem) skulle detta kunna innebära 
att kunden ser sig om efter en annan leverantör som har varan på lager, (Lambert, 1993) 
och därmed har företaget förlorat en kund.   
 
Trots vikten av att upprätthålla en bra service, står företag inför problemet med planering 
av personalfrånvaro, exempelvis under semestertider då många ur den ordinarie 
personalstyrkan är lediga flera veckor i sträck. Då personalen är en av de viktigaste 
strategiska resurserna, försätts företaget i en situation då det kan uppstå problem med att 
tillfredsställa kunderna optimalt på grund av interna brister. Dessa brister kan bl.a. vara en 
tillfälligt nedsatt kompetensförsörjning d.v.s. att personalplaneringen inte tillgodoser de 
krav på tillgänglig kompetens som finns. Med kompetensförsörjning menas planering och 
åtgärder som ska se till att företaget har tillräckligt med arbetskraft både i form av kvalitet 
och kvantitet. Detta kan yttra sig i otillräckliga externa rekryteringar som inte kan ersätta 
den ordinarie personalstyrkan på ett tillfredsställande sätt. Detta kan påverka 
verksamhetens förmåga att leverera produkten till kunden i utsatt tid, d.v.s. 
leveransservicen sjunker, och då speciellt leveranspålitligheten som är ett mått på att 
produkterna når kunden i utsatt tid.  
 
Enligt svensk tradition tas semestern ut under sommarmånaderna, mellan juni – augusti. 
Frågan är om det verkligen är försvarbart, att risken för försämrad leveransservice ska 
behöva öka för att personalen ska gå på semester enligt gammal tradition.  
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     ”I en allt mer internationell och hårdnande omvärld är det konkurrenskraften som avgör en 
verksamhets framgång” (Lumsden, 2006). Då konkurrenskraften hårdnar, är det tveksamt om 
svenska företag kan behålla sina positioner på marknaden om de inte kan garantera hög 
leveransservice årets alla dagar utan undantag. Eftersom den internationella handeln är så 
pass viktig är detta extra viktigt, då andra länder, med andra kulturer kanske inte har 
semester under just juni – augusti och då kanske inte har förståelse för en nedsatt kapacitet 
hos sin leverantör då. Leveransservice är definitivt en viktig konkurrenskraft och därför blir 
detta mycket intressant. 
 

1.2 Praktikfall - Electrolux Laundry Systems (ELS) 
ELS vision är att hålla samma höga leveransservice 365 dagar om året för att på alla sätt 
tillfredsställa kundens behov. Detta innebär att även under semesterperioden, som sträcker 
sig från juni till och med augusti, ska leveransservicen vara lika hög som resterande delar av 
året, vilket idag inte är fallet. I dagsläget stängs den producerande fabriken ned helt under 
tre veckor i mitten av sommaren, samt går på halvfart en vecka innan och en vecka efter, 
p.g.a. semesterledigt. Det innebär att mycket planering och förarbete krävs för att se till att 
alla de produkter som behövs under tiden fabriken är stängd finns tillgängliga när de 
behövs. Semesterperioden innebär också att kompetensförsörjningen och tillgängligheten 
av kompetens sjunker då externa sommarvikarier rekryteras för att ersätta ordinarie 
personal. Den externa personalen ska, i stort sätt utföra samma arbetsuppgifter som den 
ordinarie personalen för att verksamheten ska fungera men ofta tillstöter komplikationer. 
Dålig personalplanering har lett till försämrad kompetensförsörjning, och att fel eller för få 
personer har rekryterats, vilket har resulterat i problem med produktiviteten som i sin tur 
lett till förseningar. Det har med andra ord uppstått brister i kompetensförsörjningen som 
bidragit till en sämre leveransservice.     
 
I bilaga 1 framkommer det att, under en period i mitten till slutet av sommaren uppstod en 
ökad siffra på antal orderrader som inte levererats i tid av ELS vitala och commerciella 
produkter. Det är så kallade A-produkter som ELS förbundit sig att alltid ha tillgängliga i 
lager, d.v.s. de produkter som är vanligast. En högre siffra indikerar att problem med 
leveranspålitligheten har uppstått, vilket betyder att ELS förmåga att leverera sina 
produkter till kund, i tid under den perioden försämrats. 
 
En försämrad leveransservice under semesterperioden har under alla år accepterats på 
företaget men p.g.a. en växande konkurrens och kunder som inte är lika toleranta har man 
insett att något måste göras åt problemet. Därför finns en önskan från ELS att undersöka 
hur de kan upprätthålla en acceptabel kompetensnivå och bättre planering av personal, 
under planerad personalfrånvaro för att höja leveransservicen och därmed hålla sig 
konkurrenskraftiga.   
 

1.3 Problemdiskussion  
Denna studie handlar om problem som kan uppstå i samband med planerad 
personalfrånvaro och som bidrar till försämrad leveransservice. Problemen är relaterade till 
brister i kompetensförsörjningen som uppstår under ordinarie personalfrånvaro.  Idén till 
studien uppstod vid ett besök hos Electrolux Laundry Systems i Ljungby där man 
uppmärksammat problemet med nedsatt kapacitet och sämre leveransservice på 
logistikenheterna under semesterperioden. Min undersökning identifierade bristen på stabil 
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kompetensförsörjning och att det inte finns något säkerställt effektivt 
kompetensöverföringssystem, som två av huvudproblemen. Med kompetensöverföring 
menas att sprida kunskap till andra, i det här fallet till medarbetare. Dessa element är 
mycket viktiga för att kunna upprätthålla leveransservicen, och därför har jag valt att 
fokusera på dessa faktorer i uppsatsen. Vidare förklarades att man ansåg att 
rekryteringsprocessen av tillfälliga, externa vikarier var bristfällig vilket också bidrog till 
sämre kompetensförsörjning.  
 
Som framgår av det inledande kapitlet är leveransservice ett centralt ämne idag, där företag 
satsar mycket pengar och energi för att kunna konkurrera. Leveransservice handlar om ett 
företags prestation mot kund och är den intäktsskapande delen inom logistiken. Därför är 
det så viktigt att detta element fungerar tillfredsställande, eftersom det kan avgöra om 
kunden stannar hos leverantören eller väljer en annan. Särskilt viktigt är det att upprätthålla 
leveranspålitligheten då det är ett element som har stor påverkan på förhållandet mellan 
kund och leverantör. Enkelt uttryckt kan sägas att kunden väljer en leverantör som på bästa 
sätt kan tillgodose dess behov. Därför finns inget utrymme för företag att förlora kunder på 
grund av försämrad leveransservice, p.g.a. dålig personalplanering och nedsatt 
kompetensförsörjning. Det kan t.o.m. vara avgörande för företaget att kunna erbjuda en 
säker leveransservice. Detta innebär att även under semesterperioden, eller annan planerad 
personalfrånvaro, ska leveransservicen vara lika hög som resterande delar av året, vilket 
idag inte är fallet hos vissa företag då de under exempelvis sommaren har en rejält nedsatt 
verksamhet p.g.a. en lägre kompetensnivå. Detta resonemang leder till min frågeställning: 
 Hur säkerställs kompetensförsörjningen under planerad personalfrånvaro för att 
upprätthålla en jämn leveransservice under hela året? 
   

2 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att beskriva sambandet mellan en säkrad kompetensförsörjning 
och god leveranspålitlighet. Syftet är även att förklara hur kompetensöverföring, under 
planerad personalfrånvaro kan säkerställas, samt att presentera påverkande faktorer för 
säkerställd kompetensförsörjning.   
 

2.1 Definitioner 
Avdelningen Reservdelar kommer att kallas antingen reservdelar eller Spare parts (SP). 
Avdelningen Färdigvarulager kommer benämnas FVL, färdig lagret eller FL.  
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3 Metod 
I detta kapitel kommer jag att beskriva mitt val av metod. Först kommer en introduktion till vilket 
vetenskapligt förhållningssätt samt angreppssätt som valts. Sedan följer en beskrivning av hur den 
empiriska undersökningen utförts samt en litteraturstudiebeskrivning. Jag har även en del avgränsningar i 
metodkapitlet som syftar till att avgränsa området för uppsatsen, samt sanningskriterier för att uppnå en 
viss tyngd och trovärdighet med arbetet.  

3.1 Vetenskapligt förhållningssätt 
Det finns ett antal olika vetenskapliga förhållningssätt, två av dem är positivism och 
hermeneutik. Dessa förhållningssätt ligger till grund för min egen metod vid arbetet med 
uppsatsen. Positivismen förespråkar att forskning ska bedrivas så som att, utifrån teori 
deduktivt härledea hypoteser som prövas empiriskt genom vetenskapliga metoder. 
Forskaren, inom positivismen, är helt objektiv i relation till forskningsobjektet. Forskarens 
person, religiösa, politiska eller känslomässiga läggning ska inte kunna påverka 
forskningsresultatet.  (Patel, 2003). 
 
Hermeneutik betyder ungefär tolkningslära, där det centrala är att studera, tolka och förstå. 
Inom hermeneutiken, till skillnad från positivismen, jobbar man med kvalitativa förståelse- 
och tolkningssystem där forskaren är subjektiv och engagerad. Hermeneutiska forskare 
studerar forskningsobjektet subjektivt utifrån sin egen förförståelse och ser de tankar, 
känslor och kunskaper forskaren har som en tillgång för att tolka och förstå 
forskningsobjektet. (Patel, 2003).  
 
I denna uppsats har jag arbetat utefter ett hermeneutiskt förhållningssätt med inslag av 
positivismens synsätt. Frågeställningen har besvarats genom tolkning och förståelse men 
jag som forskare har varit objektiv i relation till forskningsobjektet, alltså har jag inte låtit 
min egen person påverkat forskningsresultatet. Eftersom jag arbetat utifrån ett induktivt 
angreppssätt har jag dock haft förförståelse och egna ideér när jag genomfört den empiriska 
undersökningen vilket är mer av hermeneutisk natur. 

3.2 Vetenskapligt angreppssätt  
Empiri är underlag för teoribygge och består av information om den verklighet som ska 
studeras. Forskarens arbete består av att relatera teori och empiri till varandra vilket kan 
göras genom deduktion eller induktion. En deduktiv forskare följer bevisandets väg, d.v.s. 
att dra slutsatser utifrån allmänna principer och befintliga teorier. Ur den redan befintliga 
teorin härleds hypoteser som sedan prövas på empirisk väg. Med ett deduktivt arbetssätt 
kan objektiviteten anammas då utgångspunkten tas i befintlig teori, vilket minskar risken att 
forskningen blir påverkad av forskarens subjektivitet. Ett induktivt arbetssätt kan sägas 
betyda att följa upptäckandets väg, d.v.s. att studera forskningsobjektet utan att utgå från 
befintliga teorier och att utifrån den insamlade empirin ta fram en teori. Den induktive 
forskaren har egna idéer och föreställningar som kommer att påverka de teorier som tas 
fram. (Patel, 2003). 
  
Denna rapport har till störst del skrivits utifrån ett induktivt angreppssätt. Jag har valt att 
först ge mig ut i verkligheten, på fallföretaget och studera problemet. På fallföretaget har 
jag fått information om problemet och varför det uppstått. Det innebär att jag haft egna 
idéer och föreställningar, och har utifrån det tagit fram relevanta teorier som behandlar 
området. Jag har dock inte tagit fram egna teorier utan valt att förankra den insamlade 
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empirin i redan befintliga teorier om ämnet. Teorierna har valts för att göra en jämförelse 
mellan verklighet, empiri, och teoretiska principer för att se om de stämmer överens. Jag 
har valt ett induktivt angreppssätt för att jag anser att det passar mitt problem och min 
uppsats bäst. Då problemet handlar om att se över vilka brister som finns på fallföretaget 
när det gäller planerad personalfrånvaro, ansåg jag att den empiriska undersökningen skulle 
utgöra basen och de teoretiska referensramarna skulle ge uppslag till förklaringar och 
lösningar.    
  

3.3 Insamling av empirisk data 
Inom samhällsvetenskapen, pratas det om två olika metodiska angreppssätt – kvantitativa 
och kvalitativa metoder. Detta görs med utgångspunkt från, om informationen som 
undersöks är hårddata eller mjukdata. (Holme & Solvang, 1997). Kvantitativt och kvalitativt 
handlar, kort och gott om, vilken form av information som samlas in: siffror (kvantitativt) 
eller ord (kvalitativt). (Jacobsen, 2002). 
 
Den kvantitativa metoden har som utgångspunkt att verkligheten kan mätas av olika 
metoder och instrument som genererar information i form av siffror. Siffrorna kan sedan 
behandlas med hjälp av statistiska metoder. (Jacobsen, 2002). Det handlar alltså om att det 
som studeras ska göras mätbart och att undersökningsresultaten ska presenteras numeriskt. 
(Andersen, 1994). Exempel på en kvantitativ undersökningsmetod är frågeformulär med 
givna svarsalternativ. (Jacobsen, 2002). Metodiken är en envägskommunikation där 
undersökningen sker helt på forskarens villkor. (Andersen, 1994). Detta kräver dock att 
forskaren har god kunskap om forskningsobjektet och att forskningsobjektet är möjligt att 
strukturera. (Jacobsen, 2002). 
 
Den kvalitativa metodens syfte är att skapa förståelse. Informationen som samlas in ska 
generera en djupare förståelse av det som studeras och ska beskriva helheten i 
sammanhanget. (Holme & Solvang, 1997). Den kvalitativa metoden är mer flexibel så till 
vida att den tillåter människor att själva tolka verkligheten, utan redan angivna frågor och 
svar. Detta görs genom att observera människor, se vad de gör och säger, och låta dem tala 
med egna ord. Exempel på kvalitativ metod är fältarbete, eller observation och öppna 
intervjuer. (Jacobsen, 2002). 
  
För att genomföra min induktiva undersökning har jag valt att använda mig av en kvalitativ 
metod. Då arbetet syftar till att skaffa djupare förståelse för hur forskningsobjektet hanteras 
idag och hur det skulle kunna hanteras i framtiden, när det gäller planering av 
personalfrånvaro, krävs inga siffror för analys eller matematiska formler. De siffror som 
behandlas i uppsatsen är insamlade via en kvalitativ intervju med en respondent på 
fallföretaget och syftar till att påvisa problemet. Men det som är av vikt är att förstå 
människorna genom deras egna ord och perspektiv, och därefter analysera och tolka 
informationen. Därför anser jag att studien är av kvalitativ natur. Enligt Kvale (1997) finns 
tre nyckelbegrepp – intervju, forskning och kvalitativ och det är dessa tre begrepp jag utgått 
ifrån under mitt uppsatsbyggande.  

3.4 Intervjumetoder  
När den empiriska undersökningen ska genomföras på ett kvalitativt sätt kan alltså 
intervjuer användas. För min undersökning anser jag att det är just den insamlingsmetoden 
som passar bäst. Intervjuer kan göras individuellt och öppet, i grupp eller genom 
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dokumentundersökning. Den öppna individuella intervjun kännetecknas av att intervjuaren 
och uppgiftslämnaren samtalar i en vanlig dialog, oftast ansikte mot ansikte. Informationen 
som samlas in kommer i form av ord från meningar och berättelser. Intervjuaren noterar, 
skriftligt eller på band, vad uppgiftslämnaren säger utan att lägga begränsningar på vad som 
sägs. Informationen resulterar i en mängd anteckningar som sedan ska analyseras.  Den 
öppna intervjun passar bäst, bl.a. när det är få enheter som ska undersökas och när man är 
intresserad av vad en enskild individ har att säga. (Jacobsen, 2002). Därför har jag valt att 
använda den individuella, öppna intervjun för att samla in min empiri.  
 
Jag har genomfört åtskilliga intervjuer med noggrant utvalda personer på fallföretaget.  
Vissa respondenter har jag intervjuat fler än en gång. Respondenterna har valts ut efter 
vilken typ av information jag haft behov av och sett till deras respektive kunskapsområden, 
men också med en viss spridning i de hierarkiska nivåerna för att få en mer allmän 
uppfattning av hur situationen ser ut. Respondenterna är:  
 
Janne Ljungman – avdelningschef reservdelar, intervjuad 070926, 071116, 071128 
Anders Thelander – avdelningschef FVL, intervjuad 071115 
Joachim Nord - logistikadministratör reservdelar, intervjuad 071121  
Leif Svensson – ansvarig för extern rekrytering av sommarvikarier, personal avdelningen, 
intervjuad 071205 
Sommarvikarie på SP under 2007 – intervjuad 071214 
 
Intervjuerna har genomförts genom att jag, i förväg till viss del har formulerat frågor 
utifrån problemet, d.v.s. frågorna syftar till svar som kan ge mig förståelse för situationen 
och hur problemet skulle kunna lösas. Trots att frågor utformats på förhand har jag strävat 
efter en diskussion mellan mig och respondenten för att söka kunskap om delar som jag 
inte kunnat ställa direkta frågor om. Intervjun har utförts på respondentens avdelning och 
beroende på vilka svar jag fått har frågorna utvidgats och lett till följdfrågor. Informationen 
som givits har jag antecknat och svaren har sedan sammanfattats i empiriavsnittet för att 
vidare analyseras tillsammans med teorin i analysavsnittet och i slutsatserna. Intervjuerna 
har varat i mellan en till två timmar per gång. (Intervjufrågor, se bilaga 8). Den intervjuade 
sommarvikarien på ELS vill vara anonym och benämns i rapporten som ”Johan”. För att 
tillmötesgå hans önskan att vara anonym har jag valt att inte koppla honom till hans 
”riktiga” handledare i empiriavsnittet utan valt en annan person som har liknande 
arbetsuppgifter (Joachim Nord).  
 
Den öppna intervjun kan begränsas och styras till viss del av intervjuaren. Det finns olika 
nivåer på hur mycket eller lite begränsningar som sätts, vilket illustreras figur 1. Ju mer 
strukturerad intervjun är desto mer kunskap om ämnet krävs av den som intervjuar.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1 – Grader av strukturering av en intervju (Jacobsen, 2002, sid 163).  
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Min intervjumetod placerar jag i den fjärde rutan då jag, till viss del, hade fasta frågor att 
ställa under intervjun, vilket gör den strukturerad, men samtidigt lät jag diskussionen som 
uppstod styra, vilket gör den mer öppen och obegränsad/ostrukturerad. Jag ansåg att den 
typen av struktur på intervjun passade bäst eftersom jag hade ett induktivt angreppssätt, då 
min uppgift var att undersöka och kartlägga dagsläget på fallföretaget, vilket innebär att 
kunskapen ligger hos respondenten inte hos mig om hur problemet ser ut.  
 

3.5 Litteraturstudie  
Det induktiva arbetssättet kräver även teoretiska referensramar vilket innebär att jag 
studerat en del teori som behandlar ämnet. Den teoretiska studien syftade till att få andra 
perspektiv och förklaringar på problemet som skiljer sig från fallföretagets, samt att hitta 
eventuella lösningar. Litteraturstudien genomfördes genom att jag sökte, mestadels böcker 
med sökorden kompetens, kompetensförsörjning, personaladministration, 
personalrekrytering, och kompetensöverföring i bibliotekskatalogen på Växjö Universitet. 
Detta gav mig otaliga träffar och jag valde ut de böcker jag ansåg bäst motsvarade min 
undersökning, d.v.s. gav förklaringar och intressanta lösningar. Jag har även sökt i 
databaserna Emerald och ELIN genom Växjö Universitets bibliotek och funnit artiklar om 
arbetsbeskrivningar. Jag valde att använda en utav dem, som jag ansåg passade bra in i min 
uppsats och som gav relevant vägledning i arbetet med att utforma arbetsbeskrivningar.  
 
I kapitlet om kompetens och kompetensförsörjning har jag lagt stor tyngdvikt vid 
Granbergs bok ”Personaladministration och organisationsutveckling”. Det har jag gjort för 
att jag anser att hans beskrivningar och förklaringar är högst relevanta och trovärdiga, och 
jag har därför valt att använda hans teorier i uppsatsen. Jag har inte använt mig av någon 
speciell metod för litteraturstudien utan har koncentrerat mig på att hitta relevanta böcker 
som behandlar området och ger en bra input till analysen. Då det finns mycket teori inom 
just detta ämne, bestämde jag tidigt för att använda ett urval av dessa. Dels p.g.a. att det 
snarare orsakar förvirring än förståelse om man blandar in allt för många teorier, och dels 
för att jag kände att jag främst ville koncentrera mig på den empiriska undersökningen.  
 

3.6 Metod för analys 
För att skriva analysen har jag ställt teori och empiri mot varandra, d.v.s. den teoretiska 
referensramen jämförs med hur verkligheten ter sig. Analyskapitlet syftar till att analysera 
kring hur väl verkligheten stämmer överens med teorin för att därefter kunna lösa 
problemet och svara på frågeställningen. Jag har valt att använda liknande rubriker i 
analysen som i teorin för att underlätta för läsaren att se överensstämmelsen mellan empiri 
och teori. Jag har även valt att först presentera delar av teorin som följs av motsvarande 
information från empirin. Anledningen är att jag anser att det är lättare för läsaren att först 
bli introducerad i vad teorin presenterar för lösningar och förklaringar, och sedan 
presentera informationen från empirin. Jag anser att detta tydliggör skillnader och likheter 
mellan teori och empiri.  

3.7 Avgränsningar  
För att avgränsa mitt syfte har jag valt att bara studera planering av personalfrånvaro i form 
av semesterfrånvaro inte annan frånvaro som exempelvis sjukdom eller föräldraledighet.  
Det har jag gjort eftersom det är då störst problem uppstår med personalplanering, när 
många personer är borta samtidigt. Vidare har jag valt att inte undersöka vad andra länder 
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har för kultur angående ledighet. Detta skulle vara en intressant och påverkande faktor, 
men på grund av tidsbegränsning så utgår jag ifrån att internationella kunder inte tar hänsyn 
till att svenska företag erbjuder sämre leveransservice under juni t.o.m. augusti. 
      
Jag har valt att fokusera på logistikenheterna reservdelar och färdigvarulager, då det är där 
de största problemen framkommit.  
      
Jag har inte utfört någon undersökning av vad kunderna har för krav när det gäller 
leveransservice utan utgår från att de ska ha vad de beställt i utlovad tid. 
 

3.8 Sanningskriterier  
Enligt Jacobsen (2002) är en undersökning en metod för att samla empiri och oavsett vad 
det är för empiri så bör den uppfylla vissa krav. Den måste vara giltig, tillförlitlig och 
trovärdig. Med giltighet menas att man mätt det man önskade mäta, det som var relevant 
och att det som mätts hos någon eller några skulle kunna gälla för fler, d.v.s. att det är 
generellt. Trovärdighet och tillförlitlighet är parametrar som indikerar att undersökningen 
går att lita på. Undersökningen måste vara genomförd på ett trovärdigt vis som ger tillit, 
och får inte innehålla uppenbara mätfel. Detta ska kunna bevisas genom att, om 
undersökningen genomfördes igen med samma metod, skulle man få samma resultat. 
(Jacobsen, 2002).  
 
För att säkerställa att min undersökning uppfyller dessa kriterier har jag valt att använda 
mig av en teoretisk metod för att genomföra min empiriska undersökning. Jag har använt 
mig av flera olika, pålitliga källor för att undvika en alltför snäv syn och för att öka 
trovärdigheten och tillförlitligheten. Jag har även fått alla mina insamlade uppgifter 
bekräftade och godkända av källan för att göra den än mer giltig. För att ytterligare 
förstärka giltigheten har jag operationaliserat teoretiska begrepp vid mina intervjuer på 
operativ nivå, för att säkerställa att respondenten och jag talat om samma sak, att jag fått 
rätt svar på rätt fråga.   
 

3.9 Källkritik  
Enligt Jacobsen (2002) måste en kritisk värdering av källans förmåga att ge riktig 
information göras, för att säkerställas att sanningskriterierna upprätthålls. Risken med den 
empiriska datan är att respondenterna inte svarat sanningsenligt eller svarat så som dem 
uppfattar verkligheten men som kanske inte stämmer fullt ut med hur det egentligen ser ut. 
Detta har undvikits genom att tillfråga fem olika respondenter som alla har kunskaper inom 
ungefär samma område men på olika nivåer och avdelningar. Detta gör att informationen 
de givit mig har kunnat jämföras med de andras svar vilket har påvisat om det är någon 
information som inte stämmer överens. Vid de tillfällen detta inträffat har jag gått tillbaka 
till källan och frågat samma fråga igen för att få klarhet och uppgifterna har sedan 
korrigerats så att de stämmer. Detta resonemang stöds av Jacobsen (2002) som menar att, 
för att minska risken för en osanning bör man aldrig bygga på en enda källa, utan att 
kontrollera källor mot andra källor och dessa ska dessutom helst vara oberoende av 
varandra. Genom att använda flera oberoende källor, som har olika motiv och intressen, 
kan informationen tillskrivas stor giltighet.  
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Den teoretiska datan måste också kritiskt granskas. Denna uppsats har mestadels teori från 
böcker. Olika böcker, innehållande olika teorier, har noggrant gåtts igenom och jämförts 
för att säkerställa att trovärdig och tillförlitlig teori har sammanställts i uppsatsen. Ett 
problem med böcker är att vissa av källorna är relativt gamla och därmed är risken att dessa 
teorier inte längre stämmer med verkligheten då de inte uppdateras. I uppsatsen används 
främst teori från 2000-talet med undantag för ett fåtal som skrivits på sent 90-tal. Detta 
innebär att teorin, i vissa avsnitt, kan kännas föråldrad men jag menar att den fortfarande är 
aktuell och kan därför ses som tillförlitlig. Teorierna är högst relevanta och har stark 
koppling till den empiriska undersökningen och passar därför mycket bra till uppsatsen.  
 
Det finns mycket teorier och forskning kring ämnet som behandlats i uppsatsen. Detta 
innebär att det finns mycket att läsa och ta till sig i form av litteratur, men det betyder även 
att det finns mycket motstridiga uppgifter från olika källor. Det anser jag är positivt 
eftersom verkligheten sällan är svart eller vit. Det blir även mer intressant då jag som läsare 
får ta ställning till vilken teori jag tror på. Men det ökar även risken för att motstridigheter 
förekommer i uppsatsen vilket skulle sänka sanningskriterierna. Detta har undvikits genom, 
som tidigare nämnts, noggrann granskning av teorierna för att säkerställa att de inte talar 
mot varandra.  
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4 Teori 
I teorikapitlet presenteras det utvalda teoretiska materialet som tillsammans med empirin utgör grunden för 
uppsatsen. Teorin som valts motsvarar den empiriska informationen för att senare kunna analyseras i 
analysavsnittet. Avsnittet inleds med att förklara begreppet leveransservice och dess delbergrepp samt 
leveransservicens plats inom ämnet logistik. Därefter följer en beskrivning av kompetens och 
kompetensförsörjning för att redogöra för hur dessa faktorer påverkar en verksamhet. Det kommer även ett 
avsnitt som behandlar utveckling och överföring av kompetens samt hur rekrytering av nya medarbetare bör 
gå till.   

4.1 Leveransservice och dess delbegrepp 
Enligt Bjornland et.al (2003) är logistik läran om effektiva materialflöden. Det handlar om 
de aktiviteter som har med transport och lagring av produkter och tjänster att göra, hur 
dessa aktiviteter skapar ett flöde som kan effektiviseras. Lite utförligare kan sägas att 
logistik handlar om att säkerställa tillgängligheten av rätt material, i rätt mängd, i rätt 
tillstånd, på rätt plats, i rätt tid, hos rätt kund och till rätt kostnad. Det handlar alltså om att 
tillfredsställa kundens behov och önskemål genom kvalitet, service och kostnader. 
 
Som jag nämnt i inledningen är leveransservice en del av begreppet kundservice och 
logistiksystemet kan alltså även påverka kundservicen. (se figur 2). (Jonsson & Mattsson, 
2003). Logistiken påverkar kundservice genom att tillhandahålla information om 
materialflödet, d.v.s. information som kan skapa mervärde för kunden, exempelvis att ge 
kunden information om leveranstider och lagersaldon. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2 – faktorer som påverkar kundservice.  
 
Leveransservice är ett begrepp som handlar om ett företags prestation mot kund och är 
den del inom logistiken som är intäktsskapande. Det är dock svårt att konstatera att ett 
företags leveransservice är hög eller god utan att specificera detta ytterligare eftersom 
begreppet leveransservice innefattar så mycket. Leveransservice är den del inom 
kundservice som handlar om det fysiska flödet, d.v.s. att leverera produkten/tjänsten till 
kunden. Det finns ett samband mellan god leveransservice och ökade intäkter, vilket 
indikerar att ett företag som upprätthåller en god leveransservice tjänar mer pengar och 
därför är detta så viktigt för företag för att hålla sig konkurrenskraftiga. (Lumsden, 2006).  
 
I begreppet leveransservice ingår ett antal delbegrepp som leveranspålitlighet, 
leveranssäkerhet och servicegrad.(Storhagen, 2003). I grunden påverkas förhållandet mellan 
kunden och leverantören av tre faktorer: lagertillgänglighet, leveranspålitlighet och 
leveranssäkerhet. Leverantörens prestanda på dessa element är avgörande för om kunden 
kommer att fortsätta vara leverantörens kund eller byta. Det ligger på leverantören att 
bestämma lagertillgängligheten men det är kunden som upplever leveranspålitlighet och 
leveranssäkerhet. Leveranspålitlighet och leveranssäkerhet förklaras nedan, 
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lagertillgänglighet handlar om att ha produkter tillgängliga att skicka direkt efter order. Med 
andra ord är lagertillgänglighet ett mått på om rätt produkter finns i lagret och som därmed 
kan skickas med en gång. (Lumsden, 2006). 
 
Leveranspålitlighet innebär att leverera precis vid utlovad tidpunkt och har blivit allt 
viktigare de senaste åren. Tack vare företags försök att arbeta mot Just-In-Time (JIT) är det 
avgörande för många kunder att få produkterna vid exakt utlovad tid, varken förr eller 
senare. För leverantören innebär detta ett krav på total kontroll över leveranstiden för att 
kunna ge hög leveranspålitlighet. (Bjornland, 2003).  
      
Leveranssäkerhet, att leverera rätt vara i rätt kvantitet med rätt kvalitet, är ett annat element 
som ökat i betydelse. Det finns idag inget utrymme för felaktiga leveranser då 
lagerutrymmen minskas och användandet av JIT ökar. (Lumsden, 2006). 
      
Servicegrad eller lagertillgänglighet syftar till förmågan att kunna leverera direkt från lager 
(Lumsden, 2006) det vill säga sannolikheten att produkten finns i lager när den efterfrågas. 
(Bjornland, 2003). Lagertillgänglighet används ofta för att det är relativt lätt att mäta i 
kvantitativa mått, och det uttrycks i procent. (Storhagen, 2003).  
 
Dessa element har större eller mindre betydelse i olika situationer och ingår alla i 
logistiksystemet som syftar till att skapa en god leveransservice för att tillfredsställa kunden 
på bästa möjliga sätt. (Jonsson & Mattsson, 2005). 

4.2 Vad är kompetens och vad innebär 
kompetensförsörjning?  
Att exakt definiera vad kompetens är har visat sig väldigt svårt eftersom själva konceptet är 
väldigt tvetydigt. Enligt experterna finns ingen precis definition av begreppet. Det kan t.ex. 
innebära beteende och handlande, bakomliggande kapacitet och karaktärsdrag eller 
resultatet av handlandet. (Robinsson et.al, 2007).  
 
Enligt Hansson, (2005, sid 11) är kompetens en individs intellektuella, emotionella och 
sociala skicklighet i förhållande till en speciell uppgift.  Det är personalens engagemang och 
kompetens som sätter fart och tillför värde till kapital och råvaror. 

”Det är medarbetare som utvecklar sig som utvecklar produkter, marknader och 
kundrelationer. Det är medarbetare som växer i kompetens och engagemang som får 
företag att skapa värden för sina ägare, sina kunder, sina medarbetare och för 
samhället.” (Hansson, 2005, sid. 11).  

Vidare hävdar han att de företag som har flest engagerade och kompetenta medarbetare har 
en konkurrensfördel. Konkurrensfördelen uppstår genom att, kompetenta medarbetare 
genererar högre produktivitet och kvalitet och bättre kundvärde. (Hansson, 2005). Även 
Dalin (1997, 1988) menar att de anställdas kompetens blir en allt viktigare 
konkurrensfaktor, som gäller nästan alla företag. Han menar att oavsett om produkter eller 
tjänster tillverkas är kompetens en nyckelfaktor, och att investera i kompetens är bra 
företagsekonomi.   
 
Granberg (2003) har dock en annan syn på vad kompetens är. Han menar att kompetens 
består av tre komponenter vilka är: kunskap, vilja och tillfälle. Kunskap utgör själva 
grunden för att kompetens ska uppstå. Med vilja menar han att kunskaper inte tjänar något 
till om man inte vill använda dem. Det krävs också att rätt tillfälle finns för att tillämpa sin 
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kunskap och vilja. (Se figur 3). Granberg menar alltså att kompetens är förmågan och viljan 
att inhämta och använda kunskap.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3. Komponenter till kompetens, enligt Granberg, (2003) är kunskap, vilja och tillfälle. 
 
Kompetensförsörjning innefattar planering och åtgärder som syftar till att tillgodose 
företagets behov av arbetskraft, både kvalitativt och kvantitativt. (Granberg, 2003). Det 
handlar med andra ord om att matcha dagens affärsverksamhet med tillgången på 
kompetens. Vilket avser både, ”rätt” individkompetens till antal och ”rätta” kunskaper, 
färdigheter och motivation fördelat på ”rätta” användningsområden. (Axelsson, 1996).  
 
De anställda utgör en av de viktigaste strategiska resurserna för ett företag och 
kompetensförsörjning handlar om att, långsiktigt matcha resurser med verksamhet.  Det är 
med andra ord viktigt att ha tillräckligt med personal för att verksamheten ska kunna 
uppfylla sina mål. För att uppnå det behöver företaget svara på ett antal frågor, så som: Hur 
många anställda kommer behövas? Vilka färdigheter, kompetenser och kunskaper krävs i 
framtiden? Räcker nuvarande mänskliga resurser för att tillfredsställa behoven? Hur ska vi 
göra för att uppnå tillräcklig flexibilitet i fråga om personalanvändning? När behövs nytt 
folk? Behövs rekrytering? När bör utbildning eller rekrytering påbörjas? (Granberg, 2003, 
281). En modell för kompetensförsörjning presenteras av Granberg (2003, sid. 283) som 
illustrerar en traditionell arbetskraftsplanering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4. Modell för arbetskraftsplanering  
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Modellen trycker på vikten av behovet av antal anställda, kompetens och befattningstyper. 
Det gäller att balansera behovet av tillgång på personal med att ha rätt sorts personal vid 
rätt tidpunkt. Det är företagets strategier och mål, av omvärlden som styr behovet, samt 
nyttiggörandet av de anställda. Man utgår ifrån de nuvarande anställda och tillgången på 
arbetskraft på marknaden, när man ska beräkna tillförseln av arbetskraft. Behovet och 
tillförseln på arbetskraft förväntas sen samstämma då företaget utvecklar olika möjligheter 
och planer för att uppnå en bra balans. (Granberg, 2003).   
 
Enligt Granberg (2003) kallas processen som innefattar behov och tillgång på personal för 
bemanningsplanering. Bemanningsplanering är viktigt eftersom det innebär samordning 
och analys av personalbehov och personaltillgångar under planeringstiden. Det leder även 
till olika planer som utgör underlag för kommande planering av personal. Processen kräver 
att verksamheten analyserar och beskriver personaltillgång och personalbehov samt 
sambandet mellan dem. Beskrivningen av personalen måste innefatta både hårddata och 
mjukdata. Med hårddata menas antal, rörlighet och arbetstidsuttaget, den typen av data kan 
kallas personalinventering och kan analyseras och beskrivas med statistik, d.v.s. prognoser 
kan göras. Mjukdata betyder kapacitet och kan aldrig beskrivas med statistik. Mjukdata kan 
kallas för individplanering och för att beskriva mjukdata kan man använda 
utvecklingssamtal exempelvis. För att bedöma personaltillgången måste man titta på både 
personalinventering och individplanering samt göra en arbetsmarknadsbedömning.  
Syftet med bemanningsplanering är att säkerställa att företaget uppfyller ett antal kriterier. 
Dessa kriterier är bl.a. att företaget: 

- Använder de mänskliga resurserna på bästa sätt 
- Utvecklar en välutbildad och flexibel personal som kan medverka till att hantera en 

osäker och dynamisk omvärld  (Granberg, 2003) 

4.3 Att utveckla och överföra kompetens   
Att inneha och tillämpa sin kompetens är alltså a och o för att företag ska lyckas men även 
att utveckla kunskaper och färdigheter är viktigt. Denna utveckling kallas för 
personalutveckling eller kompetensutveckling och innebär att de anställdas kunskap ska 
utvecklas och förbättras samt att de ska skaffa sig nya. Kompetensutveckling syftar till att 
förse den anställda med nödvändiga eller önskvärda kvalifikationer för nuvarande eller 
framtida arbetsuppgifter. Personalutveckling kan bestå av introduktion och 
personalutbildning eller arbetsutvidgning och arbetsrotation. (Granberg, 2003).  
 
Granberg (2003), efter Armstrong (2001) presenterar två olika metoder som kan användas 
vid personal- och kompetensutveckling – action learning och mentorskap och jag kommer 
att fokusera på det senare. Mentorskap innebär att utvalda och utbildade invidiver vägleder 
och ger råd och hjälp till adepter för att utveckla dem. Mentorskapet ska ses som ett 
komplement till learning by doing, lärande i arbetet, vilket för övrigt är det bästa sättet att 
skaffa sig skicklighet och kunskap. Mentorskapet innebär att hjälpa adepterna med bl.a.: 

- Hur de ska skaffa sig kunskaper och färdigheter som är nödvändiga för ett nytt 
arbete 

- Ge råd om hur de ska hantera administrativa, tekniska eller personalproblem 
- Informera om företagskulturen, d.v.s. ”så här går det till hos oss” 
- Träna speciella färdigheter 

Mentorskapet innebär med andra ord att en person som är äldre i organisationen, (har 
arbetat längre i organisationen) med erfarenhet och ett gott omdöme, vägleder en yngre 
kollega. Det finns många positiva effekter med att tillämpa mentormetoden. Den ger högre 
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motivation som ökar produktiviteten, ger ökad förståelse genom bättre kommunikation, 
informationsspridningen effektiviseras och den ökar kompetensen.  Det har visat sig 
mest lyckat om adepten själv får välja mentor, inom ramen för vilka mentorer som finns 
tillgängliga. (Granberg, 2003).   
 
Axelsson (1996) presenterar en matris (se figur 5) för att få en överblick över vilken 
kompetens som faktiskt finns, och vilket behov av kompetens som finns inom företaget. 
Matrisen åskådliggör även behov av kompetensutveckling inom organisationen. Han kallar 
den kompetensmatris och är i första hand till för att identifiera kritiska sektorer. Med detta 
menas att matrisen visar personalens bredd och djup inom vissa funktioner.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 5. Kompetensmatris för att klargöra vilka kompetenser som finns alternativt saknas inom 
organisationen   
A = förmåga att tillfälligt utföra funktioner vid andras frånvaro 
B = förmåga att utföra funktionerna ensam 
C = förmåga att instruera medarbetare i att utföra funktionen 
På den horisontella axeln anges personalens namn och på den vertikala axeln anges 
arbetsmomentet eller funktionen som arbetsgruppen ska utföra. 

4.4 Att introducera en ny medarbetare 
Introduktion innebär de åtgärder som vidtas för att göra övergången, för en ny 
medarbetare, till nya arbetsuppgifter, nya arbetskamrater och ny miljö så lindrig som 
möjligt. Det handlar i grunden om inlärning, att på kort tid informera den nyanställde om 
allt viktigt för att han/hon ska komma in i jobbet och miljön. Syftet med att introducera 
nya rekryteringar är: 

- Att snabbt grundlägga en positiv inställning till företaget 
- Att den nyanställde ska uppnå goda arbetsresultat tidigt 
- Att göra de inledande faserna så problemfria som möjligt 
 

Målet är alltså att så snabbt som möjligt sätta in den nyanställda i sina nya arbetsuppgifter, 
vilket främjar både organisationen och den nyanställde. Introduktionen är en viktig fas då 
den ger tillfälle att tillgodose behov hos den nya medarbetaren. Dessa behov, exempelvis 
att känna sig välkommen, att komma in i arbetsgruppen, att pröva på arbetsuppgifterna, att 
förstå förväntningar och krav m.m., är viktiga att tillfredsställa hos den nya eftersom de kan 
vara avgörande för om denne stannar i organisationen eller inte. Om personen inte skulle få 
behoven tillfredsställda och sluta, skulle det innebära extra kostnader för företaget, både tid 
och pengar. De anställda är en resurs och företaget är i behov av välutbildade och 
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motiverade anställda för att utvecklas och överleva. Förmågan att rekrytera och introducera 
rätt utgör basen för det. (Granberg, 2003).  
 
Det finns olika metoder att använda vid introduktion av en ny medarbetare. 
Introduktionsmaterial är en slags broschyr där företaget presenterar verksamheten, löne- 
och anställningsvillkor, ordningsregler, skyddsverksamhet o.s.v.  
     Introduktionsplan är att annat alternativ på introduktionsmetod. De åtgärder som vidtas 
vid introduktionen bör samlas i en plan – en introduktionsplan som anger olika moment, 
när de bör inträffa och arbets- och ansvarsfördelning. Tidsperioderna skulle exempelvis 
kunna vara i samband med anställningen, första arbetsdagen, två – tre dagar efteråt, senare 
under första månaden o.s.v. (Granberg, 2003).  
 
Ansvaret för introduktionen bör ligga på arbetsgruppen, d.v.s. chefen, medarbetarna och 
andra kollegor. Det är även dem som bör utforma introduktionen, då det är först då som 
de inser att det är deras jobb att introducera den nya. (Granberg, 2003).  
 
För att kandidaten ska få större förståelse för arbetet och dess funktioner, kan en 
arbetsbeskrivning vara ett effektivt verktyg. I arbetsbeskrivningen beskrivs nödvändiga 
färdigheter och kunskaper, samt egenskaper och karaktärsdrag som personen som ska fylla 
positionen måste ha för att kunna utföra arbetet. Där kan även ingå vilken typ av utbildning 
som är passande för att fylla funktionen. Den ska även redogöra för vilka ansvarsområden 
man har, d.v.s. vilket ansvar man har och inte har och vilka beslut man ska fatta och inte 
fatta. Det ska också framgå vem man ska rapportera till. Den ska lista vilka funktioner som 
ska utföras, med korta paragrafer som beskriver hur funktionerna ska utföras. Om det görs 
kortfattat och koncist blir det mer lättförståeligt för användaren. Arbetsbeskrivningen kan 
väl användas för att förmedla vilka kunskaper och vilken kompetens som krävs för att fylla 
funktionen. (Gan & Kleiner, 2005). 
 
Eftersom arbetsbeskrivningen innehåller information om vilken kompetens, kunskaper 
personen ska ha, samt vilka arbetsuppgifter och vilket ansvar funktionen kräver fungerar 
den bar att använda vid löneutvärdering. Tack vare den informationen kan den även 
användas för att kartlägga vilken kompetens som finns eller som saknas i verksamheten.  
Den kan även vara ett bra verktyg vid rekrytering av nya medarbetare för att matcha 
kandidaterna mot vad verksamheten verkligen behöver. Den kan även komma till 
användning vid utvärderingar av medarbetare genom att jämföra med vad som verkligen 
krävdes av personen och vad denne kunde uppfylla. (Gan & Kleiner, 2005).  

4.5 Konsten att rekrytera rätt  
”Rekrytering innebär de åtgärder som syftar till att genom anställning tillgodose företagets 
behov av personal. Anställning kan vara tillsvidare eller temporär, till exempel i form av 
projektanställning, vikariatsförordnande eller annan tidsbegränsad anställning.” 
(Granberg, 2003, sid. 315).  

Med extern rekrytering menas att en ny medarbetare rekryteras utifrån företaget. Med 
intern rekrytering menas att någon som redan är anställd rekryteras till en ny tjänst. Det 
finns fördelar och nackdelar med både extern och intern rekrytering. Extern rekrytering har 
positiva effekter så som att ”nytt blod” kommer in i organisationen som kan se saker och 
ting med andra ögon. Det kan också medföra att ett kortsiktigt behov blir tillgodosett, av 
personal för att uppnå högre flexibilitet. Intern rekrytering har fördelar så som att det är 



 

 16

billigare att rekrytera någon inifrån samt att, redan anställda identifierar sig med företaget, 
som blivit allt viktigare. (Granberg, 2003). 
 

”De resultat som ett företag eller organisation uppnår är helt beroende av de människor 
som arbetar inom organisationen. Särskilt idag med snabbt ökande konkurrens.” 
(Englund, 1999, sid. 6).  

Därför är en av de viktigaste uppgifterna för ett företag att skaffa duktiga medarbetare. En 
anställd person som inte uppfyller arbetskraven och som inte kan lösa sina arbetsuppgifter 
på ett tillfredsställande sätt kommer antagligen att få problem med kollegor och kunder 
vilket kan skada företaget i form av onödiga kostnader. Det innebär också att mycket 
dyrbar tid går åt till att åtgärda problemet. Därför är det så viktigt att rätt person blir 
anställd från början, för att undvika dessa flaskhalsar. Det är även viktigt att vara noggrann 
vid anskaffning av vikarier eftersom dessa senare kan ha förtur vid fastanställning. Det är 
därför viktigt att ha en genomarbetad, bra plan för att rekrytera. (Englund, 1999). 
 
När beslut om anställning fattats, måste krav på befattningen ställas och beskrivas. 
Befattningskraven ska omfatta fysiska och psykiska egenskaper, utbildning, kunskaper och 
praktisk erfarenhet som bör innehas av den som söker tjänsten. Kraven kan grundas i 
material som redan finns som exempelvis strategidokument, personalidé, 
organisationsplaner, kompetensplaner, befattningsbeskrivningar och arbetsinstruktioner. 
Vanligast är att kombinera befintligt material med intervju för fastställande av 
befattningskraven. Kraven bör sammanfattas i en beskrivning som kan kallas 
befattningsbeskrivning. Beskrivningen bör innehålla vissa faktorer så som: organisatorisk 
inplacering, nyckeluppgifter, befogenheter, kontakter, kompetensprofil m.m. (Granberg, 
2003). Granberg anser dock att befattningsbeskrivningar ”är av ondo”, att de skapar revir 
som man inte vill släppa ifrån sig. Istället föreslår han andra beskrivningar, bl.a. 
funktionsbeskrivningar.  
 
Enligt Englund (1999) finns ett antal steg som ska gås igenom vid rekrytering. Stegen är: 

1. Fastställa behovet 
2. Kravanalys/specifikation 
3. Skaffa kandidater 
4. Behandla ansökningshandlingar 
5. Träffa och intervjua vissa sökande 
6. Ta referenser och ev testa kandidaterna 
7. Utvärdera/fatta beslut 
8. Erbjuda anställning 
9. Introduktion 
10. Uppföljning 

  
Det första steget innebär en analys av, om det verkligen finns behov av att anställa en ny 
medarbetare eller om arbetsuppgifterna kan omfördelas inom den befintliga arbetsstyrkan. 
Det kanske finns någon inom gruppen som kan utföra de arbetsuppgifter som den tänkta 
nyanställde ska utföra. Det andra steget innebär att formulera realistiska krav på den nya 
medarbetaren. Kraven bör (som tidigare nämnts) innehålla kriterier som personlighet, 
kompetens och övrigt. Inom kompetensbiten ingår faktorer som utbildning, erfarenhet, 
språkkunskaper, Datavana m.m. Personligheten kan exempelvis vara utåtriktad och 
människoorienterad, strukturerad och stresstålig m.m. Övrigt kan innehålla faktorer som 
ålder, körkort, hälsa, tillträdesdag m.m. Det tredje steget innebär att hitta lämpliga 
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kandidater på olika sätt. Exempel kan vara via arbetsförmedlingen, annonser, 
bemanningsföretag, kontakter och annonsbyrå. Fjärde steget handlar om att sortera ut 
lämpliga och mindre lämpliga kandidater, medan det femte steget handlar om själva 
intervjun med de utvalda kandidaterna. Intervjun är den viktigaste delen i 
rekryteringsprocessen eftersom det är då man får reda på de upplysningar man vill ha av 
kandidaten samtidigt som kandidaten får upplysningar om företaget. (Englund, 1999). Vid 
intervjun ges också tillfälle till personlig kontakt och att ge ett positivt intryck av företaget 
även om kandidaten inte få jobbet. Intervjun är till för att klarlägga och bedöma 
kandidatens egenskaper, intressen, attityder, värderingar, motivation o.s.v. (Granberg, 
2003).   
 
Det sjätte steget innebär att kolla upp referenser på kandidaten, d.v.s. att kontakta de av 
kandidaten angivna referenspersonerna för att få en detaljerad bild av kandidaten. Det 
sjunde steget handlar om att göra en utvärdering eller en analys av de olika kandidaterna för 
att komma till ett beslut om vem som är mest lämplig att anställa. Om det fortfarande finns 
viss information som saknas om någon kandidat kan det vara lämpligt att kalla till en andra 
intervju med personen för att få en heltäckande bild. Då en rekrytering baseras på någon 
form av behovsanalys och kravspecifikation finns en bild av vilken typ av profil kandidaten 
ska ha, kompetens- och personlighetsmässig. Därför talar man om två olika slags 
kravspecifikationer, en som handlar om den formella och faktiska kompetensen och en 
som handlar om personprofilen. Det är oftast enklare att kontrollera kunskaper än 
egenskaper men idag prioriteras egenskaper mer och mer av företagen eftersom det anses 
lättare att utbilda någon än att ändra dess personlighet. Det är alltså mer besvärligt att 
komma djupare in på personligheten men minst lika viktigt som kompetensen. (Englund, 
1999). 
 
När all information framtagits, bedömningen är klar och beslut har fattats erbjuds den mest 
intressanta kandidaten anställning, vilket är det åttonde steget. Då ska praktiska detaljer 
redas ut, så som lön, befattning, tillträdesdag, anställningsform o.s.v.  
     Det nionde och nästsista steget handlar om att introducera den nye medarbetaren i 
verksamheten. Den nye medarbetaren behöver information, handledning, stöd, 
uppmuntran och utbildning. För att den nyanställde snabbare ska komma in i gemenskapen 
kan det vara en bra idé att utse en informell kontaktperson eller en fadder som kan stötta 
och svara på frågor och ge en inblick i företagets struktur och kultur. Det sista steget, som 
är uppföljning innebär att följa upp de anställdas arbetssituation och utveckling. Det bör 
ske en gång per år genom så kallade medarbetarsamtal eller utvecklingssamtal. Syftet med 
utvecklingssamtal är att ge feed-back på resultat och insatser, samt att ge medarbetaren 
tillfälle att ge sin syn på samarbetet med chefen och företaget. Det är alltså en genomgång 
av arbetssituation, arbetsuppgifter, ansvarsområden, mål, resultat, utveckling och lön. 
(Englund, 1999).  

4.6 Teorins koppling till den empiriska undersökningen 
Den presenterade teorin har använts för att beskriva, och skapa förståelse för de olika 
begreppen som behandlas i rapporten. Genom den teoretiska bakgrunden kan den 
empiriska undersökningen speglas för att finna lösningar och svar på problemen. Min fråga 
i inledningen var hur kompetensförsörjningen under planerad personalfrånvaro kan 
säkerställas för att upprätthålla en jämn leveransservice under hela året, och med teorins 
hjälp finns nu förklaringar och lösningar presenterade. Då uppsatsen även innefattar en 
empirisk del måste de teoretiska begreppen undersökas ur ett verklighetsperspektiv, d.v.s. 
fungerar det på samma sätt i verkligheten som teorin förordar. För att ta reda på det har ett 
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antal intervjuer genomförts på fallföretaget ELS. Intervjuerna har lett till en sammanfattad 
kartläggning av hur planerad personalfrånvaro ser ut på ELS. Denna undersökning ska 
sedan, i analysen ställas mot teorin. 
 
De teoretiska begreppen är inte självklara för alla och därför var jag tvungen att översätta 
dem för att säkerställa att jag och respondenten pratade om samma sak och så att denne 
förstod vad jag pratade om. Dessa begrepp var: 

- Leveranspålitlighet kallas hos ELS för ”försenade utleveranser” men har ungefär 
samma innebörd. Med försenade utleveranser menas produkter som inte kunde 
levereras i utsatt tid till kund. (se bilaga 1). 

- Kompetensförsörjning är ett begrepp som jag valt att inte använda ett synonym till 
utan istället delat upp begreppet i delfrågor. Delfrågorna handlade om hur 
semestern läggs upp i fråga om strategi och struktur, om det finns tillräcklig 
bemanning under semesterperioden, om de rekryterar mycket extern personal eller 
använder den ordinarie personalen, hur lång perioden är, hur många som tar 
semester samtidigt samt varför upplägget ser ut som det gör. 

- Kompetens är ett ganska vedertaget begrepp som jag använt utan översättning. Jag 
har dock förklarat att jag syftar på kunskap, vilja och tillfälle som diskuteras i teorin, 
då det är så jag har valt att se begreppet kompetens. 

- Kompetensöverföring har jag benämnt som överföring av kompetens, vilket har 
utvecklats ytterligare i förklaringar om hur kunskap kan överföras från en person till 
en annan.  
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5 Empiri  
I detta kapitel kommer den insamlade empirin att presenteras. Empirin baseras på 
information som samlats in genom, tidigare presenterade metoder. Informationen är 
insamlad från fallföretaget ELS logistikenheter, Reservavdelningen och Färdig 
varulagret samt personalavdelningen som ansvarar för rekrytering av personal.   Varje 
avsnitt har liknande rubriker som teorin för att underlätta kopplingen mellan dem. 
 

5.1 Företagspresentation  
Electrolux Laundry Systems (ELS) är en del av den stora koncernen Electrolux och är ett 
av världens största företag inom sitt område, att tillhandahålla kundanpassade lösningar till 
textilvårdsrum i t.ex. flerbostadshus, hotell och vårdinstitutioner i världen. Detta innebär att 
deras plats på marknaden konstant utsätts för påfrestningar i form av konkurrenter som 
kämpar om kunder och marknadsandelar. (G. Almlöf, E. Rissler, 041126). 
 
ELS har produktionsanläggningar i Sverige, Frankrike och Thailand, och huvudkontoret 
ligger i Italien. Samtliga tre fabriker är specialiserade inom produktion av professionell 
tvättutrustning och tillverkningen av frontmatade tvättmaskiner och torktumlare sker i 
fabriken i Ljungby, som utgör mitt fallföretag. Fabriken i Ljungby har cirka 550 anställda 
och produktionen är specialiserad på hög -, medium-, och normal centrifugerande 
tvättmaskiner med trumvolymer från 55 till 1100 liter. Electrolux ligger på ungefär 27-28 % 
i marknadsandel i världen, totalt sett. 
     Först och främst är det kompletta lösningar företaget producerar, men det ingår även en 
rad olika tjänster, eftersom företaget vill ge kunderna support som bl.a. kan innehålla 
fullserviceavtal, finansiering, projektering, planeringshjälp, service, reservdelar, uppdatering 
mjukvaror, marknadsmaterial, utbildning och teknisk dokumentation. 
Electrolux Laundry System har cirka 1500 anställda, 23 säljbolag och 110 oberoende 
distributörer i olika länder. Electrolux Laundry System arbetar idag runt kunden för att 
kunna ge lösningen i rätt tid, på rätt sätt, och på rätt plats. (G. Almlöf, E. Rissler, 041126). 
Uppsatsen behandlar avdelningarna SP och FVL, se bilaga 4.  

5.2 ELS logistikenheter kopplade till dess leveransservice 
Då det av ELS uttryckts ett problem med att upprätthålla leveranspålitligheten, som är ett 
mål hos ELS, börjar empirikapitlet med en kartläggning av hur flöden av produkter ser ut.  
I figur 6 åskådliggörs flödet av produkter inom ELS logistiska enheter - fabriken, externa 
leverantörer och kunder. Med en grafisk illustration klarläggs hur de olika avdelningarna 
och enheterna sammankopplas och är beroende av varandra. Med andra ord, om det 
händer något, om problem uppstår på en avdelning är risken stor att det påverkar de andra. 
Samtliga enheter innehåller anställda som arbetar inom samma organisation, d.v.s. mot 
samma mål och det de har gemensamt är att uppnå målet att tillfredsställa kunderna. De 
har olika arbetsuppgifter som syftar till att, på bästa möjliga sätt tillhandahålla rätt produkt, 
i rätt tid, tid rätt person, med rätt information o.s.v.  
 
Ofta blir det som en kedjereaktion inom organisationen om något går fel. Fabriken är 
leverantör till både FVL och SP, så om problem uppstår i fabriken innebär det 
konsekvenser för SP och FVL. Om fabriken inte kan få ut sina produkter i tid betyder det 
att SP och FVL i sin tur inte kan leverera till kund i tid och leveranspålitligheten sjunker. 
Detta blir extra kännbart om det inte finns tillräckligt med personal och kompetens 
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tillgänglig eftersom det i mångt och mycket hänger på de anställda att se till så produkterna 
kommer ut i tid. Då jag fått uppdraget av SP och FVL kommer fabriken att lämnas i det 
läget som det är nu, d.v.s. att den är stängd under tre veckor. Att gå in djupare på den biten 
skulle bli för omfattande för uppsatsen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               = flödet av produkter  
Figur 6. Visualisering av hur olika avdelningar inom ELS logistikcenter är beroende av varandra, samt flödet 
av produkter mellan avdelningarna. Bilden är återskapad efter informationsutbyte med Janne Ljungman, 
071116.  
 
Fabriken producerar produkter som är beställda av reservdelar och av orderavdelningen för 
FVL (A. Thelander). De produkter som är beställda av FVL lagras i Färdig lagret för att 
sedan transporteras till kund. De produkter som beställs av reservdelar forslas till 
reservdelslagret för eventuell montering och transporteras sedan vidare till kund. 
Transportavdelningen hanterar transporter mellan kunden och FVL och reservdelar och 
fungerar därmed som en mellanhand mellan leverantör och kund. Det finns en 
inköpsavdelning på SP som köper in produkter till SP, men det finns även en 
inköpsavdelning som ligger utanför logistikcentra. (se bilaga 4). Den inköpsenheten köper  
in produkter till både FVL och SP, men de produkterna som köps in till SP går till fabriken 
för att först hanteras där, innan de forslas vidare till SP. Den inköpsavdelningen kommer 
att kallas för inköp FVL, för att göra benämningen enklare.  
 
Enligt Nord upplevdes det att mycket klagomål strömmade in från kunder som inte fick 
sina produkter i tid, under föregående års semesterperiod (2006). Därför har han 
sammanställt listor och grafer över utleveranser, leveranspålitlighet, leveranssäkerhet och 
leveranstillgänglighet över verksamheten under samma period 2007.(se bilaga 1, 2, 3).  
 
I bilaga 2 framgår att lagertillgängligheten går ned under sommarmånaderna (2007) medan 
leveranssäkerheten och leveranspålitligheten har gått upp. Som en fortsättning visar bilaga 
1 att försenade utleveranser är ett problem som ökar under augusti till i början av 
september. Försenade utleveranser innebär att kunden inte fått sina produkter i tid, d.v.s. 
leveranspålitligheten försämras. Fabrikens verksamhet är helt stängd under vecka 29 – 31 
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och går på halvfart vecka 28 och vecka 32. Detta betyder att leveranspålitligheten 
egentligen går ned när fabriken sätter igång igen, vecka 32. Det beror, enligt Nord på att det 
är då ELS kunder börjar beställa igen och stora ordrar strömmar in till personal, som 
antingen är nyligen tillbakakomna från semester och har massor av arbete att ta itu med, 
eller till sommarvikarier som saknar tillräcklig erfarenhet och kompetens. Det beror också 
på att det inte finns personal i verksamheten som förebygger att detta problem uppstår, 
exempelvis då inköpsavdelningen FVL stänger helt under en period. Detta stöds av bilaga 2 
som visar en förhöjning i antal beställda ordrar vecka 33. Nedgången på antal utlevererade 
ordrar (leveranspålitligheten) i slutet av sommaren, är även ett resultat av att 
lagertillgängligheten fortsatt gå ner till dess att det inte längre finns några produkter att ta 
av. Inköp FVL stänger sin verksamhet i samband med att fabriken stänger, vilket resulterar 
i att SP inte får de produkter de behöver för att hålla igång sin verksamhet. Detta blir 
kännbart först i slutet av semesterperioden eftersom det är då lagret tryter och försämrad 
leveranspålitlighet är ett faktum.  

5.3 Kvantitativ kompetensförsörjning på SP och FVL 
På SP ser den ordinarie, kvantitativa kompetensförsörjningen ut på följande sätt.  
Sammanlagt arbetar 27 personer på avdelningen varav orderenheten består av fyra stycken 
orderhanterare och en logistikadministratör. Lagret består av 20 stycken anställda, en 
person arbetar med logistikutveckling och en med returhantering. Janne Ljungman är 
avdelningschef och därmed ansvarig för samtliga. Sedan tillkommer en inköpsenhet som 
också arbetar för SP men de lyder under en annan chef. (Se bilaga 5). Då semesterperioden 
inträffar är det främst den kvantitativa kompetensförsörjningen som tillgodoses. För att 
ersätta den ordinarie personalen rekryterades 17 stycken externa sommarvikarier 
sammanlagt, (2007) vilket beräknades skulle täcka verksamhetens kvantitativa behov av 
arbetskraft för att uppfylla dess mål, att hålla verksamheten igång och leverera produkter i 
tid till kund. Då verksamheten alltid är öppen är finns krav på att det alltid ska finnas 
bemanning på alla stationerna. Det finns fyra stationer och för att säkerställa kompetensen 
är kravet att varje station ska bemannas av en ordinarie personal under hela sommaren.  
 
Bemanningsplaneringen idag är enkelt upplagd på reservdelsavdelning. Alla anställda har 
rätt till fem veckor, varav fyra sammanhängande semesterveckor. (Det gäller alla anställda). 
Kompetensförsörjningen fastställs genom att de anställda lämnar in en semesteransökan till 
sin avdelningschefen som antingen godkänner eller avslår ansökan. Det är alltså 
avdelningschefen som har det yttersta ansvaret för att kompetensnivån upprätthålls under 
sommaren då det är han som styr när personalen får gå på ledighet. Avdelningschefen har 
befogenhet att schemalägga semester under juni, juli och augusti för de anställda så att 
kompetensen matchar företagets behov. Som det ser ut idag, får de flesta semester när de 
önskat utan att allt för mycket planering och styrning av vilken kompetens som finns kvar i 
huset sker. Enligt avdelningschefen har de tillräcklig kvantitativ kompetens under 
sommaren men det är tveksamt om det finns tillräckligt med kvalitativ kompetens. Under 
maj är det ca 25 % av ordinarie personal som är lediga, under juni ca 60 %, under juli ca 90 
% och under augusti ca 60 %.   
 
På FVL ser den ordinarie kvantitativa kompetensförsörjningen ut på följande sätt. Det 
arbetar sammanlagt 27 personer, varav 10 finns på orderavdelningen under Anders 
Thelander. På färdig lagret finns 15 anställda som arbetar under två chefer, Christer 
Andersson som är ansvarig för tjänstemännen och Martin Hasselkvist basar över de 6 
metallanställda truckförarna som utför det praktiska arbetet på operativ nivå. Sen 
tillkommer även två anställda dataexperter. (Se bilaga 6).  
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Även på FVL är verksamheten alltid öppen vilket innebär att det under semesterperioden 
finns bemanning liksom på reservavdelningen, men på FVL ser bemanningsplaneringen 
under sommaren lite annorlunda ut än på SP. Färre externa vikarier rekryteras (endast tre 
på de administrativa avdelningarna) vilket innebär en avsevärd nedskärning i den 
kvantitativa kompetensförsörjningen under semesterperioden. I bilaga 6 presenteras ett 
schema över hur semestern var uppdelad sommaren 2007. Där framgår det att det under 
vissa veckor endast fanns två eller tre personer på hela orderavdelningen eftersom de inte 
tar någon extern vikarie. Det framgår också att all ordinarie personal på administrativ 
utlastning har semester samtidigt under två veckor, vilket innebär att sommarvikarien hade 
ensamt ansvar under den tiden. Detta resulterade i att produkter som var färdiga att lastas 
blev stående då det inte fanns tillräckligt med bemanning för att lasta produkterna på 
lastbilarna, för transport till kunderna. Eftersom produkterna inte kunde lastas blev de 
försenade till kund som resulterade i sämre leveranspålitlighet. Även på 
skeppningsavdelningen var de två ordinarie anställda lediga samtidigt en vecka, som 
ersattes med en vikarie. Det fanns även en vikarie bland de 6 metallanställda men då 
komplikationer uppstod, kunde denne inte stanna kvar. (A. Thelander, 071115). Detta 
betyder att den kvantitativa och den kvalitativa kompetensförsörjningen ifrågasattes då 
problem och stress uppstod.  
 
Bemanning sker efter behov, vilket innebär att kompetensförsörjningen matchas mot vilka 
krav som finns på verksamheten. Det innebär att då efterfrågan går ned under vissa 
perioder kan personal ha ledigt. Semesterschemat (bilaga 6) tas fram genom att man 
gemensamt ser över vilka veckor ordinarie personal kan vara ledig för att säkerställa att 
tillräckligt med kompetens finns kvar. Det är Anders Thelander som är ytterst ansvarig för 
att tillräcklig, kvalitativ och kvantitativ kompetens finns tillgänglig, antingen i form av 
ordinarie eller extern rekryterad personal. Det är även han som godkänner 
semesterschemat. I dagsläget är det beräknat att det alltid ska finnas två ordinarie personal 
på orderavdelningen, men det förekommer som sagt ingen extern rekrytering dit. Det 
innebär att två personer ska, under sommaren sköta det arbete som normalt utförs av 10. 
Alltså är det en tämligen stressad period att arbeta på och det är ibland svårt att till 100 % 
kunna tillgodose kundernas behov, därför finns anledning att ifrågasätta om 
kompetensförsörjningen verkligen är tillgodosedd, både kvantitativt och kvalitativt. 
Anledningen till att man inte rekryterar extern personal är att man anser att arbetet är alltför 
komplext, kompetensnivån är för hög, för att någon som inte är tillräckligt insatt ska kunna 
hantera det. Det finns dock önskemål om att ta in en extern person för att undvika stress 
och medelmåttig service.  
     
Det existerar ingen direkt intern rekrytering, d.v.s. att kompetens som finns kartläggs och 
utnyttjas på olika ställen. Arbetsuppgifterna på de båda avdelningarna är snarlika och därför 
finns anledning att utnyttja detta genom att låta personal på reservdelar även arbeta på FVL 
och tvärtom vid behov. (J. Ljungman,070926). Däremot finns det på FVL ett schema som 
åskådliggör vem som utför vems arbetsuppgifter under sommaren, d.v.s. när exempelvis 
person A är borta går person B in och täcker upp för person A. (se bilaga 7). Med på det 
schemat är även de vikarier som rekryterats. 
 
Det finns egentligen ingen annan anledning till att dagsläget ser ut som det gör annat än att 
det är tradition och att man inte riktigt har följt med i utvecklingen mot ett mer 
internationellt tänkande. Det har heller inte funnits någon riktig styrning de senaste åren 
och ingen uppföljning har utförts på hur det egentligen har fungerat. Det är inte längre 
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konkurrensmässigt försvarbart att inte följa med i utvecklingen mot en semesterplanering 
som tillgodoser verksamhetens behov av kompetens. (J. Ljungman, 070926).   

5.4 Kvalitativ kompetensförsörjning på SP 
Den kvalitativa kompetensförsörjningen har undersökts genom intervju av en extern 
sommarvikarie som arbetat på SP under 2007 om hur denne anser att 
kompetensförsörjningen fungerat under perioden. Denne vill vara anonym och kommer 
därför att kallas för Johan i uppsatsen.  Informationen som kommit fram från intervjun 
ställs sedan mot den information som framkommit från intervjun med Joachim Nord som 
handlar om vilken kunskap/kompetens som egentligen krävs för att utföra arbetet och om 
den kunskapen/kompetensen besitts av vikarien. Nord är inte Johans handledare men 
Johan arbetade på samma avdelning som Nord, med liknande arbetsuppgifter.  
 
Efter introduktion kände Johan inte att han hade tillräckligt med kunskap/kompetens som 
han förväntades ha för att klara av arbetet. Enligt honom var det framförallt 
systemkunskap som krävdes för att kunna utföra ett fullgott arbete. Med systemkunskap 
menas att hitta rätt i- och kunna hantera affärssystemet, och Johan tyckte att hans förmåga 
att behärska de funktioner som krävdes inte var tillräckliga.  Att det heller inte fanns några 
arbetsbeskrivningar såg Johan som en stor nackdel eftersom det inte fanns instruktioner 
någonstans för att lösa problem som uppstod. För att lösa problem var enda sättet att fråga 
den ordinarie personalen om hjälp, vilket då tog upp dennes tid och blev på så sätt 
obekväm. Johan ansåg att en dokumenterad guide hade hjälpt avsevärt för att effektivisera 
kompetensöverföringen och samtidigt skapa mer kunskap för den anställde. Eftersom det 
ingår en del leverantörskontakt i arbetet krävs även bra social kompetens, och att väl kunna 
uttrycka sig verbalt. Att behärska engelska är också en förutsättning för att kunna utföra det 
dagliga arbetet och även andra språk var bra att kunna. 
 
Johan anser dock inte att det är något fel på vikariernas kompetenser eller kunskaper, då 
arbetsuppgifterna är relativt få och okomplicerade. Däremot, om problem skulle uppstå 
kan det bli mer komplicerat än det skulle behöva bli eftersom den grundläggande 
kunskapen/kompetensen hos vikarien inte är tillräcklig. Vidare anser han att 
leveranspålitligheten går ned under sommaren p.g.a. andra faktorer än bristande kompetens 
hos vikarierna, så som att leverantörer stänger sin verksamhet. Det största problemet, 
relaterat till en sämre leveranspålitlighet som Johan noterade, var att Inköpsavdelningen på 
FVL stänger sin verksamhet så att vissa produkter tar slut på SP. Problemen med 
försämrad leveranspålitlighet menar Johan resulterade i att upprörda kunder hörde av sig 
och ville avboka sina beställningar då de ansåg att de kunde få bättre service någon 
annanstans.   
 
Johan menar att det var lagom mycket personal men att det mot slutet var överflöd av 
personal. Detta berodde på att det inte fanns produkter att arbeta med eftersom 
leverantörerna och inköpsavdelningen på FVL stängt sin verksamhet. Johan har olika 
förslag på kompetensförhöjande åtgärder som han anser borde införas eller ändras för att 
höja kompetensnivån. Ett av dem är att höja lönen, som enligt honom är för låg, för att öka 
prestationen. Han menar att prestation står i relation till betalning, alltså att ju bättre 
betalning, desto högre motivation och bättre prestation. En annan åtgärd är att förbättra 
introduktionsprocessen, som enligt Johan var otillräcklig. Han menar att en bra 
introduktion, som ger ett bra första intryck av verksamheten och personalen fångar 
vikariernas intresse så att de vill komma dit och arbeta, även kommande säsonger. Det är 
viktigt att känna att man trivs på sitt sommarjobb och har en positiv inställning till arbetet 
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för att vilja komma tillbaka. Om fler vill komma tillbaka höjer detta kompetensnivån 
eftersom de då redan kan rutinerna och kan börja arbeta på en gång. En sista åtgärd som 
Johan förslår, är att ändra på policyn och ta in personer som inte är anställdas barn eller 
som går en av de utvalda utbildningarna (CIL, IP-programmen och KY, beskrivs 
utförligare i nästa avsnitt) samt att ta in extra-arbetare som arbetar extra under hela året. 
Om de tar in extra-arbetare som lär sig jobbet och rutinerna som även arbetar under 
sommaren, säkerställs en högre kompetensnivå.  
   
Enligt Joachim Nord krävs viss kunskap och kompetens för att utföra hans 
arbetsuppgifter. Dessa kunskaper innefattar både personliga egenskaper så som att vara 
serviceinriktad för att ge kunderna en positiv känsla av företaget, men även rent 
kunskapsmässiga bitar. Bl.a. behövs kunskap i logistik för att förstå flödena, det krävs 
teknisk kunskap för att hjälpa kunderna, att kunna engelska är ett måste och det underlättar 
att även behärska andra språk. Enligt Nord besitter han en hel del kompetens och kunskap 
som är viktig för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Dels har han ett tekniskt kunnande. 
Det tekniska kunnandet innefattar kunskap om maskinerna som produceras och hur 
affärssystemet fungerar. Han har även kunskap om hemtagning av material och om det 
logistiska flödet samt om hur det fungerar med inköp. Men även hans personliga 
egenskaper är viktiga och ingår, enligt honom, i kompetensbegreppet. Att vara noggrann 
och ge kunderna snabba svar är viktigt samt att ha lätt för att kommunicera. Han ser sig 
också som nyfiken och strävar efter utveckling för att undvika att bara stanna upp och göra 
som man gjort i alla tider. Han kallar detta för social kunskap och menar att den sociala 
kunskapen är nog så viktig som ”kunnandet” om ämnen. 
 
Den kompetens som krävs av sommarvikarier är framförallt att behärska språk och då 
engelska först och främst. Detta är nödvändigt eftersom de arbetar mycket internationellt. 
Annars tror han att de flesta kan lära sig det nödvändigaste för att kunna utföra arbetet. 
Däremot så anser han att olika egenskaper hos vikarien kan vara positiva. Att inte vara rädd 
för att testa och att ha lätt för att lära och förstå är egenskaper som är bra att ha med sig. 
Nord menar att vikarierna inte behöver klara av alla uppgifter som normalt utförs utan de 
ska se till att det ”dagliga arbetet” fungerar och att de externa kunderna tillfredsställs.  

5.5 Introduktion och kompetensöverföring  
Sommarvikarierna inskolas i arbetet under en till två veckor tillsammans med en handledare 
på både SP och FVL. Handledaren instruerar och berätta hur denne arbetar, och på så vis 
lärs vikarien upp – learning by doing och mun-till-mun metoden alltså. Den här sortens 
kompetensöverföring innebär att vikariens arbetsinsats i hög grad kommer att präglas av 
hur pass pedagogisk, duktig och villig handledaren är att lära ut. Alltså ligger ansvaret helt 
och hållet på handledaren som fungerar som en slags mentor. Handledaren har dock ingen 
som helst utbildning i pedagogiskt arbete, vilket skulle vara önskvärt enligt Ljungman 
(070926). Det finns heller inget urvalssystem av handledare, utan det är oftast den som ska 
ersättas som blir handledare för vikarien som ska ersätta.  
  
På ELS finns ingen introduktionsplan som följs under introduktionen av nya medarbetare. 
Det finns inte heller något introduktionsmaterial som delas ut, men det är enligt Ljungman 
på väg att tas fram. På reservdelar finns en pärm med grundläggande beskrivningar av vissa 
funktioner som fungerar som en guide att titta på om det skulle uppstå problem. Det 
existerar dock inga kompletta arbetsbeskrivningar för varje funktion, vilket eventuellt skulle 
kunna underlätta kompetensöverföringen och även fungera som stöd i det dagliga arbetet 
för sommarvikarien eller annan intern vikarie. På orderavdelningen finns 
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arbetsbeskrivningar som är individuellt hanterade, d.v.s. de anställda har själva formulerat 
och skrivit dem. Dessa beskrivningar är dock inte officiella och används sällan. Det finns 
ett uttalat önskemål om att utforma funktionsbeskrivningar, både på SP och FVL för att 
bl.a. underlätta kompetensöverföring och avlägsna nyckelpersoner. (J. Ljungman & A. 
Thelander).  
 
Ur Johans perspektiv var introduktionen inte tillfredsställande. Han blev insatt i arbetet av 
sin handledare genom att få sitta bredvid denne och se på hur arbetet skulle gå till. Efter en 
vecka förväntades Johan kunna utföra arbetsuppgifterna på egen hand och attityden från 
handledaren var ungefär – ”kör på och se om du klarar det”. Handledaren hade en 
bristande pedagogisk utlärning och var enligt Johan mindre lämpad för att handleda nya 
medarbetare. 
 
Det var mycket praktiska delar som saknades under introduktionen enligt Johan. Saker som 
att få lösenord och inloggningsuppgifter till affärssystemet, samt vem som skulle kontaktas 
och något skulle gå fel, var saker som fortfarande inte stod klart när introduktionen var 
över. Eftersom nyckelpersoner gått på semester var det ibland inte självklart vem som 
kunde bistå med hjälp av den ordinarie personalen som fortfarande var kvar. Detta kunde, 
enligt Johan ha framgått tydligare. 
 
Nord har fungerat som handledare för sommarvikarier på SP. För att säkerställa 
kompetensöverföringen till vikarierna börjar Nord med att förklara vilka program som 
kommer att användas samt hur de fungerar och vilken funktion de fyller. Sedan använder 
Nord sig av learning-by-doing. Han anser att den metoden är bäst och därför ger han dem, 
så tidigt som möjligt, tillfälle att utföra uppgifterna. Detta ger dem tillfälle att testa och hitta 
de uppgifter som efterfrågas. Det är viktigt att låta dem försöka själva, att pusha dem att 
testa själva samt att använda de verktyg som man lärt dem. Han vill att personen ska få 
förtroende att arbeta självständigt och vill därför att han/hon ska fråga om hjälp när 
problem dyker upp istället för att korrigera direkt. Detta är viktigt då det självständiga 
arbetet blir verklighet när ordinarie personal går på ledighet. Nord menar att ju närmare 
semestern kom, desto färre frågor dök upp, vilket kändes tryggt eftersom det indikerade att 
vikarien klarade av arbetet på egen hand. Det finns, på SP, en pärm som fungerar som 
uppslagsverk, men deras egen nyfikenhet och frågor samt eventuella anteckningar är enligt 
Nord tillräckligt för att deras kunskap/kompetens ska vara säkerställd.  
 
Enligt Nord har hans system av kompetensöverföring fungerat tillfredsställande och han 
anser även att den kompetens och kunskap som vikarierna har är tillräcklig, då arbetet de 
utfört har varit bra. 

5.6 Rekryteringsprocessen idag  
Rekryteringen sköts via personalavdelningen som hanterar processen med ansökningar, 
både att ansöka om personal och ta emot ansökningarna. Detta sker utan inblandning av 
företrädare för SP eller FVL. Processen börjar i januari då en internannonsering äger rum. 
Internannonsering innebär att företaget vänder sig till de anställdas barn när de söker 
sommarvikarier. ELS har som policy att anställdas barn och studerande på Kvalificerad 
yrkesutbildning, CIL (Informationslogistik) och IP-programmen (industri på gymnasiet), 
har förtur när det gäller vikariat under sommaren. De kallar den policyn ”ett socialt ansvar” 
som de vill leva upp till. Det finns 5-6 kriterier som styr vilka kandidater som rekryteras. 
Kriterierna är bl.a. att alla sökande måste vara 18 år fyllda, de ska vara barn till en anställd 
eller studerande på ett av ovan nämnda utbildningar, ELS vill även se 20% tjejer av de 
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rekryterade.  I februari skickar de olika avdelningarna en behovsansökan till 
personalavdelningen där de berättar hur många sommarvikarier de kommer att behöva, 
ansökan måste först godkännas av avdelningschefen.  
 
De personer som anmält intresse av att arbeta under sommaren sammanställs i två listor, 
en med personer som studerar vid en av tidigare nämnda utbildningar, och en med 
anställdas barn. Listorna innehåller uppgifter som namn, personnummer, utbildning, 
anknytning till företaget m.m. Listan skickas ut i mars, först till SP där de har förtur att välja 
ut de kandidater de vill ha i sin verksamhet. De kandidater som är mest attraktiva är de som 
har arbetat i verksamheten tidigare, vars namn och bakgrund känns igen och därför väljs 
ofta dessa först. När SP valt ut de kandidater de vill ha skickas listan vidare till övriga 
avdelningar som väljer vilka de vill ha. Sedan erbjuds de sökande arbete vilket de antingen 
tackar ja eller nej till. Om en kandidat tackat ja, skickas ett brev till denne med erbjudandet 
samt lite övergripande information. Efter ytterligare en tid skickas ännu ett brev med mer 
praktisk information så som säkerhetsföreskrifter, introduktionsdatum o.s.v. I juni hålls en 
introduktionsdag av Leif Svensson på personalavdelningen som är ansvarig för rekrytering, 
och ett huvudskyddsombud. Introduktionen håller på ungefär en timme där ett tjugotal 
punkter gås igenom, så som säkerhetsföreskrifter. Sedan portioneras vikarierna ut till 
respektive avdelning för vidare introduktion i arbetet. Vikarierna anpassas så gott det går till 
vilket behov som finns på avdelningarna. Exempelvis hamnar ofta CIL-studenter på 
administrativa enheter, medan industri-studenterna får mera praktiska arbeten. Men det 
existerar ingen kompetensspecifikation på vad avdelningarna egentligen söker utan det är 
helt upp till den ansvariga för rekryteringen att avgöra vilka kompetens som eftersöks, 
baserat på företagets policy. 
 
Efter avslutat vikariat sker ingen uppföljning eller utvärdering av hur det har fungerat med 
vikarierna. Den enda feed-back som förekommer är muntliga kommentarer om det är 
någon vikarie som fungerat extra bra. Enligt Svensson skulle det inte skada att ha någon typ 
av utvärdering för att dokumentera eventuella problem eller positiva element med 
rekryteringarna. Han är dock osäker på om det finns något behov av ett sådant moment. På 
det stora hela är Svensson tillfredsställd med hur rekryteringsprocessen ser ut idag och 
anser att den fungerar bra. 
 
Enligt Svensson, är det omkring 130 – 180 sökande varje år, vilket är ett relativt högt antal 
och därför anser han att det vore svårt att göra rekryteringsprocessen mer omfattande. Det 
skulle helt enkelt ta för lång tid och bli för hög arbetsbelastning att utföra exempelvis 
intervjuer. Det är mellan 30 – 50 % av vikarierna som kommer tillbaka till företaget och 
arbetar under sommaren flera år i rad. Dessa är självklart attraktiva för företaget eftersom 
de redan genomgått introduktionen och vet hur verksamheten fungerar vilket sänker 
kostnaderna för företaget, då de är produktiva redan från början. Det är dessa kandidater 
som är mest intressanta att få tillbaka till avdelningarna om de anses ha utfört ett bra jobb 
tidigare.  
 
Sommaren 2007 rekryterades ungefär 60 stycken sommarvikarier, vilket höjer 
personalstyrkan med mer än 10 %. Detta är, enligt Svensson en alldeles för hög siffra. Han 
menar att en effektivare planering, och hårdare styrning av den ordinarie personalens 
semesterschema skulle kunna sänka siffran rejält utan att påverka produktiviteten negativt. 
Han menar att de anställdas scheman borde kunna överlappas för att slippa så många 
rekryteringar. Vidare uttrycker han att en grundinställning borde vara att tillgodose 
företagets behov under semesterplaneringen, inte personalens önskemål. Detta kan dock 
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innebära en kollision mellan organisationens sociala ansvar och dess egentliga behov (sänka 
kostnader). (Leif Svensson, 071205).    
      

5.7 Problemidentifiering   
Ett antal problem har identifierats i den empiriska undersökningen som skulle kunna 
relateras till det övergripande problemet med försämrad leveranspålitligheten under 
semesterperioden kopplat till kompetensförsörjning. Ett problem var att man på FVL, på 
skeppningsenheten, d.v.s. den enhet som ansvarar för att få iväg det färdiga godset till 
kund, resulterade en felberäkning av behovet av personal, (otillräcklig 
kompetensförsörjning) i att färdiga produkter blev stående utan att lastas till kund. Detta 
berodde på två faktorer. Dels fanns för lite personal tillgänglig för att kunna utföra arbetet 
med att lasta produkterna på lastbilarna. Dels hade de tre ordinarie anställda tagit två 
veckor semester samtidigt, vilket innebar att en sommarvikarie var ensamt ansvarig med för 
lite kompetens och kunskap. Detta ledde till en försämrad leveranspålitlighet eftersom 
beställda produkter inte kunde levereras i utsatt tid. Det innebär att både kvalitativ och 
kvantitativ kompetensförsörjning var bristfällig. (A. Thelander, 071115).   
 
Det finns också problem med att fastställa den kvalitativa kompetensen hos vikarierna, som 
inte kände att de hade tillräckligt med kunskap och kompetens innan de förväntades utföra 
arbetet själva. Det finn ett uttryckt problem med överföringen av kompetens, då vikarien 
menar att handledningen var bristfällig och att introduktionen inte var tillräcklig för att 
kunna det som förväntades av en. Avsaknaden av arbetsbeskrivningar var också en faktor 
som försvårade kompetensöverföringen.  
 
Ett annat identifierat problem är brister i rekryteringsprocessen. En allt för snäv selektering 
av kandidater till vikarietjänsterna begränsar ELS möjlighet att få in personer som är bäst 
lämpade för jobbet. Det innebär att den kvalitativa kompetensförsörjningen blir lidande. 
Även om det inte är ett jättekomplicerat arbete att lära sig är det alltid både tidsmässigt och 
ekonomiskt effektivare om en ny medarbetare har förkunskaper som snabbar på 
upplärningen. Det saknas även viktiga moment i rekryteringsprocessen, så som personlig 
kontakt med kandidaterna, utvärdering och uppföljning. Personlig kontakt, antingen via 
telefon eller via en personlig intervju ger arbetsgivaren en bild av hur kandidaten är som 
person och vilka egenskaper han/hon besitter. Det är viktigt med personkemi eftersom det 
är en delvis avgörande faktor om personen kommer att passa i organisationen och bidra till 
kompetensförsörjningen eller bli en belastning. Exempelvis rekryterades en person till 
skeppning som inte passade för jobbet och kunde därför inte fullgöra hela 
anställningstiden. Det leder till att belastningen på den personal som är kvar blir större än 
beräknat och därmed kanske man inte hinner med allt som var planerat. (A. Thelander, 
071115).  Uppföljning och utvärdering skulle kunna ge en bra input till företaget från 
vikarierna om hur de anser att arbetet gått. Det skulle kunna resultera i att det som varit 
dåligt eller negativt kan korrigeras till nästa period och det som varit bra kan utvecklas.  
      
Ett tredje problem är att, inköpsenheten på FVL är den avdelning som hanterar 
beställningarna av produkter mellan SP och leverantörer. Men inköpsenheten stänger sin 
verksamhet i samband med att fabriken stänger vilket resulterar i att lagret på SP töms utan 
att fyllas på, vilket sker per automatik genom systemet när inköp har öppet. Det leder till 
att, när den ordinarie personalen kommer tillbaka efter semestern översvämmas de av 
arbete där de ligger långt efter. Det leder även till att alla inköp av produkter som behövs, 
behövs akut vilket betyder att leverantörerna ofta inte hinner eller kan tillverka allt i tid. 
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Inköpsenheten på SP har däremot en vikarie under sommaren vilket innebär att den 
verksamheten kan hållas igång. Detta underlättar belastningen för den ordinarie personalen 
som kommer tillbaka efter semestern, då de slipper ta tag i basuppgifter. (J. Nord, 071116). 
Med andra ord finns ingen kompetensförsörjning alls som resulterar i stor problematik för 
SP. 
 
Problemen är alltså: 

 Bristfällig kvantitativ och kvalitativ kompetensförsörjning som resulterar i att 
leveranspålitligheten försämras.  

 Brister i den kvalitativa kompetensförsörjningen och kompetensöverföring 
p.g.a. opedagogisk handledare, otillräcklig introduktion och avsaknaden av 
arbetsbeskrivningar.  

 Otillräckliga och bristfälliga rutiner för rekrytering av semestervikarier då flera 
viktiga moment saknas samt att segmentet med kandidater är alltför begränsat. 
Det innebär att möjligheten att höja den kvalitativa kompetensförsörjningen 
sjunker, samt att risken ökar för att fel person kommer in i företaget då det 
saknas personlig kontakt med kandidaterna.  

 Dåligt utnyttjande av externa och interna rekryteringar, vilket innebär större 
arbetsbelastning för ordinarie personal när dessa kommer tillbaka. Det bidrar 
också till sämre leveranspålitlighet eftersom produkter saknas. 

(J. Ljungman, 071116, J. Nord, 071116, A. Thelander, 071115, L. Svensson, 071205). 
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6 Analys  
I analyskapitlet kommer teori och empiri att ställas mot varandra, d.v.s. det är här som 
jämförelsen mellan verkligheten och den teoretiska referensramen sker. Meningen med 
analysen är att den teoretiska referensramens begrepp och modeller ska användas för att 
belysa den empiriska undersökningen. I analysen analyseras de faktorer som syftar till att 
besvara den inledande frågan - Hur säkerställs kompetensförsörjningen under planerad 
personalfrånvaro för att upprätthålla en jämn leveransservice under hela året? 
 
Jag har valt att först presentera de teoretiska begreppen som sedan jämförs med 
motsvarande information från empirin.  
 

6.1 Leveranspålitlighet enligt teorin och dess tillämpning i 
verkligheten 
Logistik handlar, enligt Bjornland et.al (2003) om att säkerställa tillgängligheten av rätt 
produkt, i rätt mängd, i rätt tid, , hos rätt kund o.s.v. Den del inom logistiken som är 
intäktsskapande är leveransservicen, som i sin tur består av olika delbegrepp. De delar som 
jag har tittat på i uppsatsen är leveranspålitlighet, leveranssäkerhet och lagertillgänglighet, 
med ytterligare fokusering på leveranspålitligheten. Det är dessa faktorer som enligt 
Lumsden (2006) i grunden påverkar förhållandet mellan kund och leverantör. Det är enligt 
honom prestandan som leverantören kan upprätthålla på dessa element som avgör om 
kunden stannar eller byter leverantör. Leveranspålitlighet innebär att leverera vid precis 
utlovad tid har blivit allt viktigare de senaste åren, enligt Bjornland et.al (2003). Att få 
produkterna exakt när de behövs är för många företag en förutsättning för att 
verksamheten ska fungera. Då företag har en förpliktelse gentemot sina kunder att 
tillhandahålla tjänster eller produkter en viss tid, blir det extremt viktigt att de i sin tur får 
sina produkter från sina leverantörer i tid. På ELS har man uppmärksammat problem med 
att upprätthålla leveranspålitligheten under planerad personalfrånvaro, d.v.s. under perioder 
då ordinarie personal är frånvarande. En ökning av klagomål från missnöjda kunder som 
inte fick sina produkter i tid resulterade i att man låtit mäta hur dessa tre element såg ut 
under sommaren 2007. Av mätningarna framgick att lagertillgängligheten gick ned under 
juni och juli medan leveranssäkerheten gick upp. Vidare framkom att leveranspålitligheten 
gick ned under augusti till början av september. Resultatet av nedgången blev att kunder 
som blivit upprörda över de försenade leveranser valt att byta leverantör. 
Leveranspålitlighet är alltså en viktig faktor som kan påverka om kunden stannar hos sin 
leverantör eller väljer en annan. (Nord, 071116). 
     Det är enligt Lumsden (2006) konkurrenskraften som, i en alltmer internationell och 
hårdnande omvärld, som avgör en verksamhets framgång. Detta är en åsikt som delas av 
ELS då de menar att det inte längre är konkurrensmässigt försvarbart att inte följa med i 
utvecklingen, och tillämpa en personalplanering som tillfredsställer verksamhetens behov 
och upprätthåller de viktiga serviceelementen hela året. (Ljungman, 070926).  Då ELS har 
ett stort samarbete med internationella kunder blir detta högaktuellt. Diskussionen klargör 
kopplingen mellan leveranspålitlighet och företagets mänskliga resurser.  
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6.2 Kompetensförsörjning enligt teorin samt förmågan på ELS 
att säkerställa den 
Enligt Granberg (2003) utgör de anställda en av de viktigaste strategiska resurserna för ett 
företag, och kompetensförsörjning handlar om att matcha resurser med verksamhet. Det är 
enligt honom viktigt att ha tillräcklig personal för att verksamheten ska kunna uppnå sina 
mål. Enligt Hansson (2005) har de företag som har flest engagerade och kompetenta 
medarbetare en konkurrensfördel då kompetenta medarbetare genererar högre 
produktivitet och kvalitet, samt bättre kundvärde. Kompetens hos personalen blir enligt 
Dalin (1997, 1988) en allt viktigare konkurrensfaktor. Han menar att det är en nyckelfaktor 
som bör investeras i. Kompetens har definierats av Granberg (2003) som ett begrepp 
bestående av tre faktorer; kunskap, vilja och tillfälle. Kunskap utgör själva grunden för 
kompetens men för att kunskapen ska tjäna något till måste man vilja använda den. Vad 
som också krävs är ett tillfälle att få tillämpa sin kunskap och vilja.  
 
Enligt Nord (071116) krävs det både kompetens och kunskap för att kunna utföra 
arbetsuppgifterna. Kompetensen innefattar både personliga egenskaper som Nord kallar 
social kunskap, exempelvis att vara serviceinriktad, noggrann och ha lätt för att 
kommunicera med människor. I kompetensen ingår även direkt kunskapsmässiga bitar så 
som att behärska språk, hantera tekniska faktorer, och att ha ett brett kunskapsområde 
d.v.s. att veta lite om mycket. De sistnämnda delarna kan kopplas direkt till 
kunskapsbegreppet i Granbergs modell. Den sociala kunskapen kan kopplas till viljan att 
tillämpa kunskapen på ett tillfredsställande sätt. Utan rätt personlighet och rätt egenskaper 
finns inte viljan att presetar och göra bra ifrån sig. Tillfälle att tillämpa sin kunskap och 
sociala kunskap (vilja) ges så tidigt som möjligt för nya medarbetare enligt Nord (071116) 
för att de ska få förtroende för sig själva, att de klarar av att arbeta självständigt.  Han anser 
dock inte att sommarvikarier behöver ha någon speciell kunskap eller kompetens förutom 
att behärska språk när de tillfälligt ska överta en ordinarie personals arbetsuppgifter. Vikten 
läggs snarare på den sociala kunskapen så som att ha lätt för att lära och våga testa. Denna 
teori som kommer från en ordinarie anställd, ställs dock på sin kant när en sommarvikarie 
uttrycker att han anser att han inte hade tillräckligt med kunskap och kompetens för att i tid 
kunna utföra vad som förväntades av honom. Johan (071214) och Nord har delvis samma 
syn på vilken kunskap och kompetens som krävs för att utföra arbetet. Nord trycker mest 
på språket och den sociala kompetensen medan Johan menar att dessa delar visst är viktiga 
men att det är kunskaper om systemet som är det avgörande för att sköta det dagliga 
arbetet. Han uttrycker även att det finns vissa brister i kompetensen hos sommarjobbarna 
när det kommer till systemkunskapen. Även om det är relativt okomplicerade 
arbetsuppgifter kan det alltså vara fördelaktigt att ha vissa verksamhetsrelaterade kunskaper 
för att generera högre produktivitet och kvalitet. Kanske borde mer investeras i att 
säkerställa kompetensnivån hos vikarierna för att snabbt få en högpresterande verksamhet. 
Det skulle då exempelvis kunna vara att titta lite extra på sökande med datakunskap. 
 
Kompetensförsörjning innefattar den planering och de åtgärder som ska tillgodose 
företagets kvantitativa och kvalitativa behov av arbetskraft, enligt Granberg. Det handlar 
om att matcha affärsverksamheten med tillgången på kompetens, d.v.s. både rätt 
individkompetens till antal och rätta kunskaper, färdigheter och motivation, enligt Axelsson 
(1996). Granberg kallar processen som innefattar behov och tillgång på personal för 
bemanningsplanering som innebär samordning och analys av personalbehov och 
personaltillgångar under planeringstiden. Processen kräver analys och beskrivning av 
personaltillgång och personalbehov samt sambandet mellan dem. På SP syftar planering 
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och åtgärder först och främst till att den kvantitativa kompetensförsörjningen ska blir 
tillgodosedd, med ett stort fokus vid rekrytering av semestervikarier. På SP arbetar normalt 
27 stycken ordinarie anställda och sommaren 2007 rekryterades 17 stycken semestervikarier 
för att säkerställa det kvantitativa personalbehovet. Bemanningsplaneringen på SP innebär 
att medarbetarna lämnar in en lista över vilka veckor de önskar vara lediga, som antingen 
beviljas eller avslås av avdelningschefen. På så sätt får avdelningschefen en överblick över 
när vilka kommer att arbeta och vilka som kommer att vara lediga och kan avgöra vilka 
positioner som kommer att behöva bemannas med en vikarie. Som det ser ut idag beviljas 
de flesta semester när de önskar vilket resulterar i att ungefär 90 % av den ordinarie 
personalen är borta i juli månad. Det finns dock ett krav på att varje station ska vara 
bemannad med en ordinarie anställd under hela sommaren för att säkerställa 
kompetensnivån. ”Johan” uppfattade att det fanns tillräckligt med personal under 
sommaren, stundvis var det dock ett överflöd av personal som hade svårt att sysselsätta sig 
eftersom det inte kommit in produkter att arbeta med. (Ljungman, 071026). 
      
På FVL säkerställs den kvalitativa kompetensförsörjningen genom att medarbetarna 
tillsammans tar fram ett semesterschema där de gör upp vilka som ska få vara lediga när så 
att det alltid finns kompetens kvar. Det görs också upp ett schema över vem som gör vad 
under sommaren, för att säkerställa att alla funktioner är bemannade under hela perioden. 
På orderenheten säkerställs den kvalitativa kompetensförsörjningen genom att inga externa 
vikarier rekryteras, då de anser att arbetsuppgifterna är för komplexa. Detta ger dock 
upphov till problem med den kvantitativa kompetensförsörjningen eftersom de få som 
arbetar får arbeta med hela den ordinarie arbetsstyrkans uppgifter. Det i sin tur resulterar i 
att uppgifterna kanske inte löses på ett optimalt sätt, kunden kanske inte får den service 
den ska ha. På skeppningsenheten uppstod problem både med den kvalitativa och den 
kvantitativa kompetensförsörjningen då behovet av personal missberäknades samt att 
samtliga tre ordinarie personal hade semester två veckor samtidigt så att en vikarie blev 
ensamt ansvarig. Problemet som uppstod var att färdiga produkter stod och väntade på att 
bli skeppade på lastbilar men det fanns inte tillräckligt med personal att utföra arbetet. 
Samtidigt saknade vikarien kunskap och kompetens för att styra upp situationen. Det hade 
med andra ord inte utförts en pålitlig matchning mellan affärsverksamheten och tillgången 
på kompetens, eller en tillräcklig analys av personalbehovet under perioden. Det resulterade 
i slutändan i att produkterna inte levererades ut i tid och leveranspålitligheten sjönk. 
(Thelander, 071115).  
 
Den matris som presenteras av Axelsson (1996), i figur 5 innebär en kartläggning av vilken 
kompetens som finns och vilket behov av kompetens som finns. Det schema som görs upp 
skulle kunna liknas vid matrisen, eftersom schemat syftar till att kartlägga vilken person 
som ska täcka upp för en annan, d.v.s. planering och kartläggning av vilken kompetens som 
måste finnas kvar för att kunna hålla igång verksamheten. Dock har klartläggningen inte 
uppfyllt syftet eftersom för lite kompetens, både kvalitativt och kvantitativt, fanns 
tillgänglig och resulterade i försämrad leveranspålitlighet. 
 
På det hela taget, innebär detta att det kriteriet som Granberg talar om, som ska uppfyllas 
för att säkerställa bemanningsplaneringen, d.v.s. att använda de mänskliga resurserna på 
bästa sätt inte uppfylls på SP och FVL. FVL har för lite personal och SP har under vissa 
perioder för mycket.  Det innebär även att den planering och de åtgärder som utförts på 
avdelningarna, som ingår i kompetensförsörjning inte är tillräckliga, då både kvalitativt och 
kvantitativt behov ej varit tillfredsställda.  
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Den enhet som i uppsatsen kallas för inköp FVL stänger i samband med att fabriken 
stänger. Det innebär att det överhuvudtaget inte finns någon kompetensförsörjning. Det 
görs ingen matchning av affärsverksamheten med tillgången på kompetens. Att det inte 
görs några åtgärder för att tillgodose företagets behov av arbetskraft under perioden skapar 
uppenbara problem för andra avdelningar som inte kan nå målet att upprätthålla 
leveranspålitligheten, då de inte får produkter i tid.  
 
Enligt Granbergs modell för arbetskraftsplanering (figur 4) görs en sammanvägning av 
tillgången på personal och efterfrågan på personal för att ta fram bemanningsplaner.  
Efterfrågan på personal styrs av företagets mål och strategier av omvärlden. Tillgången på 
personal beräknas genom analys av tillgång på intern arbetskraft och genom bedömning av 
tillgång på extern arbetskraft. Behovet av personal och tillförseln av arbetskraft förväntas 
sedan samstämma för att uppnå en bra balans. Då ELS mål är att upprätthålla 
leveranspålitligheten under hela året, är det utgångspunkten vid beräkning av behov eller 
efterfrågan på personal. Beräkning av tillgång på intern personal sker genom att 
schemalägga vilka veckor vem är ledig för att se till så att minimikraven på kompetens finns 
kvar. Minimikraven på SP är att det ska finnas minst en ordinarie anställd på varje station 
och på orderenheten på FVL är minimikravet att det ska finnas minst två personer kvar. 
(Ljungman, 071026 & Thelander, 071115). Schemaläggningen kan likställas med den 
analysen som Granberg talar om vid tillgång på intern arbetskraft, då man på ELS ser hur 
tillgången på intern personal kommer att se ut under sommarperioden. När det kommer till 
bedömning av extern arbetskraft, rekryterades 17 stycken vikarier till SP sommaren 2007  
(Svensson, 071205) vilket beräknades vara behovet för att kunna uppfylla verksamhetens 
mål. På FVL bedömdes att endast tre externa vikarier behövdes på de administrativa 
enheterna, för att täcka upp behovet av arbetskraft. (Thelander, 071115). Schemat över 
vem som gör vad (bilaga 7) blir den slutgiltiga tillgången på personal, där både ordinarie 
och extern personal är schemalagda på FVL. Sammanvägningen mellan behovet av, och 
tillgången på arbetskraft skapade dock ingen bra balans, då beräkningen av behovet var satt 
för lågt på FVL och till viss del för högt på SP och inte alls på inköp FVL. 
Bemanningsplanen blir därför bristfällig och ELS riskerar att inte kunna uppfylla en del av 
syftet med bemanningsplanering, att använda de mänskliga resurserna på bästa sätt.  
 

6.3 Hur ELS arbetar med kompetensöverföring kontra teorins 
direktiv 
Att inneha och tillämpa kompetens är mycket viktigt för att företag ska lyckas, men även 
att utveckla och kunskaper och färdigheter är viktigt. Kompetensutveckling innebär att 
personalens kunskaper ska utvecklas och förbättras. Syftet med kompetensutveckling är att 
förse den anställde med nödvändiga eller önskvärda kvalifikationer för att kunna utföra 
arbetsuppgifter. Mentorskap är en metod som, enligt Granberg, kan användas vid 
kompetensutveckling. Metoden innebär att utvalda individer vägleder och ger råd till 
adepter för att utveckla dem. Mentorskapet ska ses som ett komplement till learning-by-
doing, som enligt Granberg är det bästa sättet att skaffa sig skicklighet och kunskap. 
Mentorn ska hjälpa adepten med bl.a. att träna speciella färdigheter och att skaffa 
kunskaper som är nödvändiga för arbetet. Fördelarna med metoden är att den ger högre 
motivation som ökar produktiviteten, ger ökad förståelse genom bättre kommunikation, 
informationsspridningen effektiviseras och kompetensen ökar. På ELS tillämpas 
mentormetoden vid kompetensutveckling av sommarvikarier. Varje vikarie tilldelas en 
handledare som, via learning-by-doing lär upp vikarien vilka funktioner som ska utföras 
och hur de ska utföras. Detta betyder att vikariens kompetensutveckling helt och hållet 
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styrs av handledaren. (Nord, 071116). Enligt Granberg ska handledaren vara en utvald 
individ som verkat länge i organisationen, med erfarenhet och gott omdöme men på ELS 
är det den personen som ska ersättas som blir handledare till den som ska ersätta, oavsett 
om den personen är passande för handledarrollen eller ej. Enligt ”Johan” hade han inte 
tillräckligt utvecklade kunskaper och färdigheter som är nödvändiga för att kunna arbeta 
självständigt efter en veckas tid med handledaren, vilket förväntades av honom. Johan 
menar att hans handledare inte hade vad som krävs av en handledare. Nord anser, liksom 
Granberg att learning-by-doing är den bästa metoden för att lära ut. Han anser också att 
det är bäst att sätta in adepten i arbetet så tidigt som möjligt eftersom de då får testa sina 
kunskaper i det han lärt dem och de får också självförtroende att arbeta självständigt vilket 
är målet med upplärningen. Detta innebär att det uppstår ett glapp mellan vad adepten 
(Johan) och handledaren (Nord) anser är ett bra sätt att kompetensutveckla, då Johan 
menar att den nuvarande metoden inte är tillräcklig för att kompetenssäkra. 
 

6.4 Jämförelse mellan ELS introduktionsprocess och teorins 
riktlinjer  
Introduktion handlar om att göra övergången för en ny medarbetare, till nya 
arbetsuppgifter, nya arbetskamrater och ny miljö så lätt som möjligt. Det handlar i grunden 
om att på kort tid informera den nyanställde om allt viktigt för att han/hon ska komma in i 
jobbet. Enligt Granberg är introduktionen av en viktig fas då den utgör tillfälle för den nya 
medarbetaren att komma in i arbetsgruppen, pröva arbetsuppgifterna, förstå förväntningar 
och krav o.s.v. Förmågan att introducera och rekrytera utgör basen för att erhålla 
välutbildade och motiverade anställda, vilket företag är i behov av för att utvecklas och 
överleva. En metod för introduktion är att dela ut ett dokumenterat introduktionsmaterial 
som presenterar verksamheten. En introduktionsplan är en annan metod som innebär att 
samla alla åtgärder som vidtas vid introduktionen i en plan.  
 
På ELS finns inget skriftligt introduktionsmaterial men det är på gång. Det skickas dock ut 
ett informationsbrev till alla kandidater som tackat ja till anställning med lite övergripande 
information Det existerar heller ingen introduktionsplan som används vid introduktion, 
enligt Svensson (071115). På ELS introduceras sommarvikarierna genom att, under ca en 
timme lyssna till ett introdukionstal på ett tjugotal punkter. Vikarierna blir sedan 
utportionerade till respektive avdelning för vidare introduktion som sker på, tidigare 
beskrivet sätt. Enligt Johan var introduktionen en process som borde förbättras på ELS. 
Även han menar, liksom Granberg att introduktionen ger ett tillfälle för förtaget att ge 
vikarierna ett positivt första intryck av företaget, att personalen bidrar till att fånga intresset 
hos vikarien så att denne vill komma tillbaka. Genom introduktionen menar Johan och 
Granberg att företaget kan tjäna pengar genom att kompetensnivån höjs när vikarier med 
förkunskaper kommer tillbaka och man slipper spendera tid och pengar på utbildning och 
de kan börja arbeta och vara produktiva snabbare. Därför tycker Johan att introduktionen 
är en viktig komponent som bidrar till kompetenshöjning. Det Johan saknade vid 
introduktionen och egentligen genom hela första delen av arbetsperioden var 
arbetsbeskrivningar. Han såg det som en stor nackdel eftersom han kände att det var 
obekvämt och tidskrävande att behöva vända sig till den ordinarie personalen för att fråga 
om hjälp när problem uppstod. Han menar att en dokumenterad guide med 
funktionsbeskrivningar skulle ha hjälpt avsevärt för att effektivisera 
kompetensöverföringen och skapa mer kunskap för vikarien.  
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En arbetsbeskrivning är ett verktyg som enligt Gan & Kleiner (2005) ska beskriva 
nödvändiga färdigheter och kunskaper samt egenskaper och karaktärsdrag som krävs för 
arbetet. I arbetsbeskrivningen ska det ingå en lista med funktioner som ska utföras samt 
korta paragrafer som beskriver hur funktionerna ska utföras. Den ska vara lättförståelig för 
användaren och därför vara kort och koncis. Arbetsbeskrivningen kan även effektivt 
användas vid löneutvärdering eftersom den innehåller information om vilka kompetenser 
och kunskaper personen ska ha samt vilka arbetsuppgifter och vilket ansvar funktionen 
kräver. Just lönebiten var något som Johan inte var nöjd med på ELS då han ansåg att den 
var alldeles för låg i relation till vad som förväntades av honom. Med en arbetsbeskrivning 
skulle detta kunna konstateras genom att jämföra med vad som utförs och förväntas av 
vikarien och vad denne egentligen får betalt. Johan menar att betalning är en 
motivationsfaktor, ju mer betalt, desto mer motiverad blir man att prestera. Så om lönen 
höjdes skulle kompetensen antagligen öka.  
 
Med en arbetsbeskrivning skulle även en kartläggning av vilken kompetens som finns eller 
saknas i verksamheten kunna utföras. Det skulle kunna effektivisera SP:s och FVL:s 
bemanningsplanering genom att de då tydligt skulle kunna se vilken kompetens som måste 
ersättas med extern arbetskraft under sommaren och vilka funktioner som skulle kunna 
ersättas med intern arbetskraft. Arbetsbeskrivningar och bemanningsmatrisen, som 
presenteras av Axelsson (1996) (figur 5) skulle kunna ge en mycket bra bild av vilken 
kompetens som kan ersättas internt och vilken kompetens som måste ersättas med extern 
personal. De skulle då lättare kunna identifiera vilket behov de har av att rekrytera vilket i 
sin tur skulle leda till en mer effektiv och pålitlig kompetensförsörjning och färre 
felberäkningar av personalen.   
 

6.5 ELS rekryteringsprocess matchas mot teorins anvisningar 
Då de anställda utgör en av de viktigaste resurserna, är det oerhört viktigt för företag att 
skaffa duktiga medarbetare. Det är även viktigt att hitta duktiga medarbetare redan från 
början för att undvika att få in folk i organisationen som inte uppfyller arbetskraven och 
som därför kostar företaget pengar då de inte kan utföra arbetsuppgifterna 
tillfredsställande. Därför är det enligt Englund (1999) mycket viktigt att ha en bra 
rekryteringsplan.  
      
Innan anställning kan ske bör befattningskrav beskrivas. Befattningskraven ska omfatta 
olika egenskaper, utbildning, kunskaper och erfarenhet som bör besittas hos den som söker 
tjänsten. Det är enligt Englund viktigt att även vara noggrann vid rekrytering av vikarier 
eftersom de kan ha förtur till en fast tjänst. ELS har inga befattningskrav när de ska 
rekrytera sommarvikarier. De har ett fåtal kriterier som ska uppfyllas vilka är: att de ska 
studera vid en av de utvalda utbildningarna eller vara barn till en anställd, 20 % bör vara 
tjejer och de ska vara 18 år fyllda. Det är med andra ord inga riktiga befattningskrav det är 
fråga om utan snarare riktlinjer. P.g.a. företagets policy, är det svårt att formulera 
befattningskrav, eftersom segmentet av kandidater redan är så begränsat. Resultatet blir att 
det är svårt sålla ut kandidater från listorna som tas fram med namn, personnummer och 
kortfattad bakgrund som enda information om kandidaten. De namn som känns igen på 
listorna, som varit i verksamheten tidigare är de som väljs ut först om de varit till 
belåtenhet. (Svensson, 071115). Att inte ha befattningskrav som måste uppfyllas av 
kandidaterna gav ett negativt resultat för ELS sommaren 2007. En av de som anställdes 
presterade inte alls vad som krävdes av honom och därför kunde han inte stanna. Detta 
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betydde mer arbetsbörda för de som var kvar. Om det hade funnits en dokumenterad lista 
med befattningskrav, hade detta eventuellt kunnat undvikas.  
 
Enligt Englund (1999) finns ett antal steg att gå igenom vid rekrytering av personal. ELS 
brister i några av dessa steg medan andra steg inte alls finns med. Första steget, att fastställa 
behovet görs genom att avdelningarna skickar en behovsansökan angående hur många 
personer de behöver rekrytera, till personalavdelningen. Det andra steget, kravanalys är 
samma sak som att formulera befattningskrav är redan konstaterat inget som tillämpas vid 
vikarierekryteringen mer än de kriterier som presenterats. Steg tre, att skaffa kandidater, 
genomförs genom att man vänder sig till anställdas barn och studerande vid utvalda 
utbildningar. Dessa sammanställs sedan i två listor. Det fjärde steget som är att behandla 
ansökningshandlingar innebär att sortera ut mer och mindre lämpliga kandidater. Det steget 
finns inte med i ELS process mer än att listorna gås igenom och namn väljs ut. Alla som 
anmäler intresse finns med på listorna som skickas ut till avdelningarna utan att sållas 
igenom innan. Det innebär att det kan finnas med personer som är direkt olämpliga att 
anställa. Sedan finns ett glapp mellan steg fyra och steg åtta i ELS rekryteringsprocess. Det 
femte steget, som innebär att träffa och intervjua vissa sökande, tillämpas på ELS. Enligt 
Englund är detta det viktigaste momentet i rekryteringsprocessen eftersom det är då 
arbetsgivaren får chans till personlig kontakt och en bild av kandidatens egenskaper, 
intressen, attityder och värderingar. Enligt Svensson är antalet kandidater, 60 stycken, 
alltför omfattande för att man ska kunna intervjua alla. Men samtidigt är det mellan 30 – 50 
% av kandidaterna som återkommer från tidigare, dessa borde företaget redan ha en bild av 
och en intervju är överflödig och onödig. Det innebär att det är mellan 60 x 0.5 = 30 och 
max 60 x 0.7 = 42, stycken kandidater som på något sätt borde kontaktas. För att få en bild 
av personen i fråga kan ju intervjun utföras per telefon, vilket är tid – och energisparande. 
Även detta moment hade kunnat motverka att fel person blev rekryterad till 
organisationen. 
 
Det sker ingen utvärdering eller test av kandidaterna och det åttonde steget, som innebär 
att erbjuda anställning kommer direkt efter att kandidaterna valts ut. Det nionde steget 
handlar om att introducera den nye medarbetaren i arbetet och innehåller moment som att 
informera, handleda, stödja, uppmuntra och utbilda. Englund (1999) föreslår även att utse 
en informell kontaktperson eller fadder som kan svara på frågor och ge nykomlingen en 
inblick i företagets struktur och kultur. På ELS utses en handledare som fungerar som en 
mentor och som ska sätta in den nye i arbetet och svara på frågor. Detta kan liknas vid 
Englunds informelle kontaktperson, med den skillnaden att handledarens främsta uppgift 
är att sätta in medarbetaren i arbetet, medan fadderns huvudsakliga uppgift är att stötta och 
”hjälpa” personen att komma in i gemenskapen.  
 
Det sista steget som innebär att följa upp den anställdes arbetssituation och utveckling 
tillämpas inte heller på ELS. Enligt Englund (1999) är syftet med uppföljning att 
medarbetaren ska få feed-back på resultat och insatser samt att medarbetaren får chansen 
att uttrycka hur denne upplever situationen. På ELS sker ingen feed-back till adepten efter 
avslutat vikariat. Den enda typ av uppföljning som sker är muntliga kommentarer mellan 
Svensson och handledaren om det är något som fungerat extra bra eller dåligt. Men det är 
inget som sker kontinuerligt utan mest spontant. (Svensson, 071205). Detta resulterar i att 
medarbetaren inte får reda på om denne utfört ett bra eller dåligt arbete och handledaren 
får inte heller tillfälle att ta emot kommentarer och eventuell kritik om vad som fungerat 
bra och vad som kanske borde ändras.  
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6.6 Sammanfattning  
Den inledande frågeställningen var hur kompetensförsörjningen kan säkerställas under 
planerad personalfrånvaro för att upprätthålla en jämn leveransservice under hela året. 
Denna uppsats har syftat till att besvara frågan och i analysen har det framkommit en del 
intressanta faktorer som lyfts fram, både genom teori och empiri. De teoretiska begreppen 
kompetensförsörjning och kompetensöverföring har förklarats, både vad de betyder och 
hur de bör tillämpas. Med kompetensförsörjning menas att planera personal så att behovet 
av både kvalitativ och kvantitativ kompetens säkerställs, så att verksamheten kan fungera 
optimalt. Med kompetensöverföring menas att utveckla och skaffa ny kompetens hos de 
anställda. (Granberg, 2003).  
 
På SP och FVL har det framgått att det finns brister i både kompetensförsörjning och 
kompetensöverföring under planerad personalfrånvaro, som resulterat i att 
leveranspålitligheten försämrats. Detta kan påvisas genom att hänvisa till de 
utleveranssiffror som mätts upp för att kontrollera hur leveranserna till kund faktiskt ser ut 
under dessa perioder. I bilaga 1 syns tydligt hur försenade utleveranser ökar under perioden 
direkt efter att fabriken öppnar igen vilket indikerar att något händer som påverkar 
leveranspålitligheten negativt. Min undersökning har lett till påverkande faktorer så som 
rekrytering av tillfällig personal och vilken kompetens de besitter och hur detta påverkar 
verksamheten. Bristande rutiner och okunskap om handledning, introduktion och 
rekrytering av tillfällig personal, har en direkt koppling till de försämrade resultaten. Det i 
kombination med att den kvalitativa och kvantitativa kompetensförsörjningen är otillräcklig 
har bidragit till missnöjda kunder som inte fått sina produkter i tid och därför valt att vända 
sig till andra leverantörer, vilket enligt Ljungman är ett oacceptabelt scenario för ELS. 
Genom att dessa brister har tagits fram och kan ställas mot de riktlinjer som teorin erbjuder 
kan en lösning tas fram som besvarar den inledande frågan, hur kompetensförsörjningen 
kan säkerställas för att upprätthålla leveransservicen.  
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7 Slutsatser 
Syftet med uppsatsen var att beskriva sambandet mellan en säkrad kompetensförsörjning 
och god leveranspålitlighet, samt att förklara hur kompetensöverföring kan säkerställas och 
att presentera påverkande faktorer för säkerställd kompetensförsörjning. Syftet har 
uppfyllts genom arbetet med uppsatsen och ett antal slutsatser har även dragits som 
besvarar frågeställningen om hur kompetensförsörjningen under planerad personalfrånvaro 
kan säkerställas för att upprätthålla en jämn leveransservice under hela året.  Slutsatserna är 
baserade på analysen och inbegriper både teoretiska begrepp och empirisk information. 
 

• Den stigande siffran av försenade utleveranser som påvisas på ELS är förknippad 
med interna brister i kompetensförsörjningen. Ett förlegat sätt att planera personal 
har lett till att det inte finns tillfredsställande rutiner i hur kompetensförsörjningen 
ska tillgodoses. Det är också gamla traditioner och ett omodernt sätt att behandla 
semesterperioden som har bidragit till de problem som uppstår med försämrad 
leveranspålitlighet. Dålig kompetensförsörjning innebär dåligt utnyttjande av extern 
och intern arbetskraft. Med det menas att det på vissa enheter rekryteras för många 
och på andra ställen för få. Det leder till att personal, under vissa perioder inte har 
något att göra, medan andra har alldeles för hög arbetsbelastning och inte kan serva 
kunderna 100-procentigt.  

• Kompetensöverföringen och introduktionen av tillfälliga sommarvikarier är 
bristfällig, då utsedda handledare inte besitter tillräckliga pedagogiska egenskaper 
för att lära upp vikarierna. Det finns också ett glapp mellan vad vikarien och 
handledaren anser krävs i form av kompetens, då handledaren mest ser till de 
sociala kunskaperna medan vikarien anser att det är kunskap om systemet som är 
viktigast och även svårast att lära sig. För att säkerställa kompetensöverföringen bör 
dokumenterade rutiner utvecklas samt framtagande av arbetsbeskrivningar, för att 
underlätta både för handledaren och den nya medarbetaren. 
Introduktionsprocessen bör även ses över och inkludera en skriftlig 
introduktionsplan för att säkerställa att medarbetaren erhåller den information som 
krävs för att komma in i arbetet och i arbetsgruppen.   

• ELS rekryteringsprocess av sommarvikarier har många stora luckor, d.v.s. den 
omfattar inte viktiga moment som enligt den presenterade teorin är av stor vikt för 
verksamhetens effektivitet. P.g.a. att företaget har en policy som säger att de endast 
ska anställa personer som är barn till anställda eller studerar vid en speciell 
utbildning, har de begränsat sig till ett mycket snävt sökområde av kompetent 
personal. Det i sin tur betyder att företaget inte har chansen att rekrytera den mest 
passande medarbetaren, den som är mest kvalificerad för jobbet, d.v.s. att se till den 
kvalitativa kompetensförsörjningen. I SP:s fall är det snarare den kvantitativa 
kompetensförsörjningen som tillgodoses då många rekryteras under sommaren, 
men med enda utgångspunkt att namn och personnummer står på en lista. Den 
bristfälliga rekryteringsprocessen har resulterat i att fel folk har blivit rekryterade till 
verksamheten som i sin tur lett till merarbete för de övriga medarbetarna när denne 
inte kan utföra arbetet tillfredsställande.  

• För att säkerställa kompetensförsörjningen på SP och FVL behöver dessa faktorer 
ses över och ett nytt bemanningsplaneringssystem bör tas fram. De påverkande 
faktorerna kan sammanfattas i en figur (se figur 7). Dessa faktorer bör behandlas på 
ett ingående sätt för att kompetensförsörjningen under planerad personalfrånvaro 
ska vara tillfredsställande och för att undvika att leveranspålitligheten försämras 
under den perioden.       
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Figur 7. Faktorer som kan bidra till och påverka säkerställd kompetensförsörjning.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Använda en modell för arbetskraftsplanering, ex 
Granberg (2003), för att säkerställa 
kompetensförsörjningen både kvalitativt och 
kvantitativt. En kartläggning av vilken kompetens 
som finns/behövs bör också utföras för att säkerställa 
att tillräckligt med kompetens finns tillgängligt, ex 
Axelssons (1996) kompetensmatris. 

 
Säkerställd 
kompetens- 
försörjning 

Använd en passande guide för rekrytering 
som innefattar de viktigaste momenten för 
att hitta rätt folk från början. 

Utse lämpliga handledare med ett genuint 
intresse av företaget och med pedagogiska 
egenskaper för att utveckla och överföra 
kunskap till nya medarbetare.  

Företagspolicys ska gagna både samhället 
men även verksamheten. Ett breddat 
sökområde av kandidater ger större chans 
att hitta lämpliga medarbetare. 

Kompetensöverföring bör säkerställas 
genom rutiner och dokumenterat material, 
som exempelvis arbetsbeskrivningar för 
att undvika medarbetare med otillräcklig 
kompetens. 

Introduktion av nya medarbetare bör ha fastlagda, 
dokumenterade rutiner som sammanställs i en 
introduktionsplan. Detta bör göras för att gynna både 
verksamheten och medarbetaren.  
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8 Förslag till åtgärder 
Analysen och slutsatserna har påvisat brister i ELS kompetensförsörjning under planerad 
personalfrånvaro. För att undvika detta har jag formulerat ett antal åtgärder som jag 
föreslår att de inför. I detta avsnitt förekommer även egna reflektioner som är inbakade i 
åtgärdsförslagen. 
 

• Vid bemanningsplanering – kartlägg nuvarande kompetens samt vilket behov som 
finns genom att använda en kompetensmatris. Kompetensmatrisen påvisar vilka 
luckor i kompetensförsörjningen som existerar samt vilket behov av 
kompetensutveckling som finns. Den identifierar kritiska sektorer där eventuellt 
mer kompetens krävs. Kompetensmatrisen, tillsammans med en modell för 
arbetskraftsplanering, avsevärt skulle underlätta planering av personal under 
ordinarie personalfrånvaro och bidra till en säkerställd kompetensförsörjning. 

• Formulera befattningskrav – befattningskrav underlättar processen med urval av 
lämpliga kandidater vid rekrytering. Varje avdelning bör formulera befattningskrav 
utefter vad de anser att kandidaterna ska ha för kompetens. Denna 
kravsammanställning bör sedan skickas till personalavdelningen som då har ett bra 
bakgrundsmaterial att gå efter när de ska välja kandidater. Kraven klargör vilken 
typ av person, med vilken typ av kunskap som eftersöks, vilket gör det lättare att 
matcha kandidat med rätt position. Befattningskrav är även positivt för 
kandidaterna som tidigt får reda på vad som förväntas av denne.   

• Utnyttja den externa personalen – ett uttryckt problem var att inköpsenheten FVL 
inte hade någon verksamhet igång under sommaren. Detta bör åtgärdas genom att 
använda en extern vikarie, som kan läras upp och sedan utföra grundläggande 
arbetsuppgifter för att undvika problem på avdelningarna. Även fler externa 
rekryteringar bör göras på orderenheten FVL så att arbetsbördan minskar för de 
två som nu ska utföra tio personers arbete.  

• Utforma arbetsbeskrivningar/funktionsbeskrivningar – den intervjuade 
sommarvikarien uttryckte stor avsaknad av arbetsbeskrivningar till hjälp då 
problem uppstod. Arbetsbeskrivningar underlättar kompetensöverföringen och 
sparar även tid då vikarien kan vända sig till en pålitlig guide istället för att behöva 
tillfråga någon ur den ordinarie personalen.  

• Sätt samman en introduktionsplan – en bristande introduktion av vikarier kan 
bidra till att vissa inte förstå företagets mål, visioner och vad de vill åstadkomma 
med verksamheten. Genom att formulera skriftliga rutiner av introduktionen kan 
företaget vinna både vikariernas intresse och fulla engagemang. Detta skulle kunna 
resultera i att de skulle känna sig mer välkomna och trygga i organisationen och 
därmed även prestera bättre. Även introduktionsrutiner vad gäller själva arbetet 
skulle vara till stor hjälp både för handledaren och adepten. Rutinerna säkerställer 
att vikarien har tillräckligt med kompetens för att utföra arbetsuppgifterna 
tillfredsställande. 

• Utse kompetenta handledare – valet av handledare bör göras utefter vad man vill 
att adepten ska prestera. Då learning-by-doing och mun-till-mun – metoderna 
används, präglas adepten av handledarens kompetens och hur denne arbetar. En 
opedagogisk handledare som inte har något intresse av att lära upp en ”elev” är 
direkt opassande som mentor. Att utbilda personer som är intresserade av att 
handleda i handledning är en åtgärd som skulle säkerställa att introduktionen och 
kompetensöverföringen är tillräcklig. 
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Bilaga 1 - utleveranser från SP som försenats, d.v.s. brister i leveranspålitligheten och 
leveranssäkerheten  

 

Orderrader står för antalet orderrader som inte levererats i utsatt tid. Totalt antal står för 
antalet produkter som inte levererats. Procenttalet är förändringen av antalet orderrader 
från raden ovan, d.v.s. det visar hur mycket man lyckats jobba ikapp försenade ordrar. 
Anledningen till att det inte finns några siffror under juli månad är att Nord hade semester 
då. 
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Bilaga 2 
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Lagertillgängligheten på SP från januari 2002 tom juli 2007. Tillgängligheten har mätts två 
gånger per år, en gång i januari och en gång i juli. 
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Leveranssäkerheten på SP från januari 2002 tom juli 2007.  
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Bilaga 3 
 
 

Antal order, order-rader o inlev per vecka
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Blått indikerar antal orderrader som beställts av kund. Rosa indikerar antal ordrar som 
beställts av kund. Gul indikerar de inleveranser som sker från SP:s leverantörer.  
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Bilaga 4 - Företagsöversikt över ELS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
  
   

 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Huvudkontor i Italien

VD

Logistik center   Fabriken       Inköp Personal 
avdelningen 

Sven Kallin 

Reservdelar  
Janne Ljungman 

Transport 
Christer 

Andersson 

Färdiga produkter 
(FVL) 
Anders Thelander  

Data 

Lager för 
reservdelar 
och färdiga 
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Transport- 
bokare och 
administration 

Säljare och 
köpare 

Huvudkontor i Italien
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Bilaga 5 – Schema över antal anställda på reservdelar samt behov av antal semestervikarier. 
 
Position  Antal semestervikarier  
   
Avdelningschef  Janne Ljungman   
Orderhanterare Person 1 1 
 Person 2 1 
 Person 3 1 
 Person 4 1 
Logistikadministratör  Person 5 (Joachim Nord) 1 
Logistikutvecklare  Person 6 Tveksamt 
Returhanterare Person 7 1 
   
Lagret Person 8  
 Person 9  
 Person 10  
 Person 11  
 Person 12  
 Person 13  
 Person 14  
 Person 15  
 Person 16  
 Person 17  
 Person 18  
 Person 19  
 Person 20  
 Person 21  
 Person 22  
 Person 23  
 Person 24  
 Person 25  
 Person 26  
 Person 27  
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Bilaga 6 – schema över semesterplaneringen på FVL 
 
 

 
 
Grön = Anställda på orderavdelningen 
Gul =  Skeppning  
Rosa = Administrativ utlastning - tar ut etiketter, dokumentation för vart produkterna ska.  
Blå = Data 
Metallanställda 10 stycken  
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Bilaga 7 – schema över vem som ansvarar för vad under semesterperioden på FVL. 
 

 Who is doing what on vacation 2007   
        
Week 26 27 28 29 30 31 32
Name               
Therese     Annika Lars Lars Lars Lars 
Rose-Marie    Jan-Olof Peter Peter Peter   
Lisbeth     Peter Peter     Tideman 
Jan-Olof       Handberg Peter Tideman Tideman 
Tideman Lisbeth Lisbeth Jan-Olof Handberg Lisbeth     
Peter               
Handberg         Peter Peter Peter 
Gunilla       (G) G G G 
Tedde     Jan-Olof Handberg Lisbeth Lisbeth   
                
Anki   Elisabeth     Elisabeth Elisabeth Elisabeth 
Annika       Elisabeth Elisabeth Elisabeth Elisabeth 
Solveig         Helena Helena Helena 
Lise-Lott   Helena Helena Helena Helena     
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Bilaga 8 
Intervjufrågor till Janne Ljungman – SP - 071026 
 

1. Hur läggs semestern upp nu, strategi och struktur? 
2. Varför ser upplägget ut som det gör? 
3. Hur lång semester tas ut? 
4. Hur lång är semesterperioden? 
5. Hur många ur den ordinarie personalen tar semester samtidigt? 
6. Finns det tillräcklig bemanning under semesterperioden? 
7. Rekryterar ni mycket utifrån, sommarvikarier, eller intern rekrytering? 
8. Om extern rekrytering sker, vilken kompetens måste de ha? 
9. Hur säkerställs överföringen av kompetens från ordinarier personal till extern? 
10. Kommer den externa personalen tidigare för att läras upp/introduceras i arbetet?  

 
 
Intervjufrågor till Anders Thelander order FVL -  071115 
 

11. Hur läggs semestern upp nu, strategi och struktur? 
12. Hur lång semester tas ut? 
13. Hur många ur den ordinarie personalen tar semester samtidigt? 
14. Finns det tillräcklig bemanning under semesterperioden? 
15. Rekryterar ni mycket utifrån, sommarvikarier, eller intern rekrytering? 
16. Om extern rekrytering sker, vilken kompetens måste de ha? 
17. Hur säkerställs överföringen av kompetens från ordinarier personal till extern? 
18. Kommer den externa personalen tidigare för att läras upp/introduceras i arbetet?  
19. Vad är det för skillnad i semesterupplägget för SP och FVL?  
20. Skulle intern rekrytering kunna ske mellan FVL och SP? 
21. Hur skulle du önska att semesterplaneringen såg ut? 
22. Har ni några funktionsbeskrivningar/arbetsbeskrivningar? 

 
Intervjufrågor till Joachim Nord – SP – 071116 
  

1. Finns funktionsbeskrivningar/arbetsbeskrivningar?  
2. Vilka krav finns för att SP ska klara semesterperioden? 
3. Vilka siffror finns det i efterfrågan från kund månaderna januari – maj, 

respektive juni – augusti 2007? 
4. Vilka siffror finns vad gäller, i tid levererade ordrar under januari – maj, 

respektive juni – augusti 2007? 
5. Sker någon slags registrering över klagomål? I såna fall, ökar dessa under 

sommaren? 
6. Vad utgår man ifrån vid uppbyggnad av lager, prognos/ordrar? 
7. Vad för kunskap/kompetens krävs för att utföra ditt arbete? 
8. Vilken kompetens anser du att du har? 
9. Vad krävs egentligen av en sommarvikarie i form av kunskap och kompetens? 
10. Hur säkerställer du som handledare att vikarien får den 

kunskap/kompetens som krävs för att klara av arbetsupggifterna? 
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Intervjufrågor till Leif Svensson – Personalavdelningen – 071205 
 

1. Hur lägger ni upp rekryteringsprocessen idag? 
2. Vad prioriteras, egenskaper, kunskap? 
3. Hur ser kravspecifikationen ut? 
4. Följer ni en speciell mall vid rekryteringen? I såna fall hur ser den ut? 
5. Varför går ni till väga som ni gör? 
6. Hur skulle processen kunna effektiviseras? 
7. Vad tror du om intern rekrytering, eller kompetensöverföring mellan ordinarie 

personal för att täcka upp under sommaren? 
8. Skulle man kunna rekrytera mer extern personal för att höja 

leveranssäkerheten? 
9. Vad kan avdelningarna bistå med för information för att underlätta 

urvalsprocessen? 
10. Tycker du att ni får rätt folk på rätt plats? 

 
Intervjufrågor till Janne Ljungman – SP – 071116 
 

1. Hur ser en övergripande bild ut över logistikenheterna? 
2. Hur påverkar de olika enheterna varandra? 
3. Hur påverkar det leveransservicen?  

 
Intervjufrågor till sommarvikarie (Johan) på SP 2007 - 071214 
 

• Vad hade du för befattning?  
• Hur ansåg du att själva rekryteringen var? 
• Hur blev du introducerad i arbetet? 
• Upplevde du att leveranspålitligheten minskade under sommaren till följd av 

otillräcklig kompetensförsörjning – både antal personal och kompetensen hos 
personalen? 

• Fick du tillräckligt med hjälp för att lösa arbetsuppgifterna?  
• Anser du att du hade tillräckligt med kunskap/kompetens för att lösa 

arbetsuppgifterna? 
• Hur skulle man kunna höja kompetensen tror du? 
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