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Titel: Orderlägets effekter på en organisation- en studie om hur förändringar i 

orderingången påverkar olika delar av en organisation 

 

Bakgrund: För företag som arbetar inom industrin används ett system som innebär att 

storleken på personalstyrkan förändras beroende på hur orderläget ser ut. Har företaget 

mycket att göra anställs folk för att klara av den ökade orderingången och har företagen 

mindre att göra avslutar man anställningar. Antingen gör man det genom uppsägningar 

eller så låter man anställningstiden löpa ut. En del företag arbetar med att analysera 

behovet av personal månadsvis vilket innebär många förändringar i personalstyrkan. 

Huvudanledningen till att arbeta på det sättet är att minska personalkostnaderna, dock 

kan det medföra konsekvenser. Konsekvenser som det inte har undersökts tillräckligt 

kring och som vi intresserat oss för. 

Syfte: Att få en djupare förståelse för hur anpassningen av personalstyrkan till 

orderläget påverkar en organisation. Att ta reda på om det uppstår några konsekvenser 

för organisationerna för områdena rekryteringsprocessen, personalekonomin och de 

anställdas trygghet/trivsel. 

Metod: Arbetet består av en fallstudie av ett medelstort företag inom industrin. En 

kvalitativ forskningsmetod har legat till grund för uppsatsen. Det empiriska materialet 

har samlats in genom intervjuer och observationer. 

Resultat & slutsatser: I studien har det konstaterats att en rad konsekvenser uppstår 

genom att företag anpassar sin personalstyrka till orderläget. De främsta 

konsekvenserna handlar om att det uppstår tidbrist i rekryteringsprocessen som innebär 

att vissa moment som t.ex. anställningsintervju prioriteras bort. De anställdas trygghet 

påverkas också negativt eftersom anställningstiden är kort och risken för uppsägning 

stor. I studien har också risker analyserats fram ur konsekvenserna.    

Nyckelord: Orderläget, rekryteringsprocess, personal, ekonomi 
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Abstract 

Title: Order mode effects on an organization- a study of how changes in orders 

affecting different parts of an organization. 

Level: Final assignment for bachelor degree in business administration. 

Author: Adam Torstensson & Martin Torstensson 

Supervisor: Annika Schilling 

 

Research: Companies that works in the industrial sector are using a system which 

means that the workforce change depend on the order situations for the organizations. If 

the companies have a god order situation they hiring employees to handle the job, but if 

they don´t they need to terminate employees. Some organizations are analyzes the needs 

of employees every month which means that it will be a lot of changes in the work 

force. The main reason of working that way is to reduce the personnel costs. But it´s a 

risk that it could results in consequences. We don’t think that those consequences have 

been sufficiently investigated and that’s why we are interested of this topic.  

Aim: The aim is to get a deeper understanding of how the adaptation between the 

workforce and the order situation are effecting an organization. We want to find out if it 

occurs any consequences in the areas of recruitment, economics staff and the 

employee’s safety and wellness.       

Methods: The study consists of a case study in a medium sized company in the 

industrial sector.  It’s a qualitative research which has been the basis of the study. The 

empirical material consists of interviews and observations from the company that we 

have study.  

Results and conclusions:  Through our study we can conclude that it occurs a plenty of 

consequences in companies that use this kind of production system. The main 

consequences are about time constraints in the recruitment process. It means that some 

moments like job interviews aren´t priority. The safety of the employees is also a 

negative consequence because the time of the employment is short and the risk of 

dismissal is high. We have also discussed and analyzed risks that comes from these 

consequences.   

Key Words: Order situation, recruitment process, employees, economic,      

 

 

 



 
  
 

 

4 
 

Innehåll 
1.0 Inledning............................................................................................................................ 6 

1.1 Bakgrund ....................................................................................................................... 6 

1.2 Problemdiskussion ...................................................................................................... 10 

1.3 Problemformulering .................................................................................................... 13 

1.4 Syfte ............................................................................................................................ 13 

1.5 Presentation av fallföretag .......................................................................................... 13 

2.0 Metod .............................................................................................................................. 15 

2.1 Forskningsansats ............................................................................................................... 15 

2.2 Undersökningsdesign ........................................................................................................ 17 

2.3 Forskningsstrategi ............................................................................................................. 19 

2.4 Data & insamlingsmetoder ............................................................................................... 21 

2.4.1 Insamlingsmetod intervjuer ....................................................................................... 22 

2.4.2 Insamlingsmetod observationer ................................................................................ 24 

2.5 Analys/tolkning ................................................................................................................. 26 

2.6 Kvalitetsdiskussion ............................................................................................................ 26 

2.7 Forskningsetik ................................................................................................................... 27 

3.0 Teoretisk referensram ........................................................................................................... 28 

3.1 Rekrytering av personal .................................................................................................... 28 

3.1.1  Traditionell och realistisk rekryteringsmetod ........................................................... 30 

3.1.2 Rekryteringsprocessen ............................................................................................... 31 

3.2 Ekonomiskt perspektiv på rekrytering & personal ............................................................ 34 

3.2.1 Locka till sig rätt medarbetare ................................................................................... 35 

3.2.2 Kostnader för inskolning ............................................................................................ 36 

3.3 Trygghet & trivsel på en arbetsplats ................................................................................. 38 

3.3.1 Reaktioner vid uppsägning ......................................................................................... 38 

3.3.2 Lojalitet & Förtroende ................................................................................................ 41 

4.0 Empiri .................................................................................................................................... 43 

4.1 Intervjubeskrivningar och observationer .......................................................................... 43 

4.2 Ledningens syn på rekrytering .......................................................................................... 44 

4.3 Ledningens syn på hur ekonomin påverkas ...................................................................... 47 

4.4 Ledningens syn på hur de anställda påverkas ................................................................... 49 



 
  
 

 

5 
 

4.5 Konsekvenser för rekrytering ur de anställdas perspektiv ............................................... 51 

4.6 De anställdas situation ...................................................................................................... 54 

4.6.1 Inskolningsprocessen och motivationens betydelse för de anställda ....................... 56 

5.0 Analys .................................................................................................................................... 58 

5.1 Rekryteringsprocessen ...................................................................................................... 58 

5.1.1 Användandet av bemanningsföretag ......................................................................... 61 

5.2 Analys av hur ekonomin påverkas .................................................................................... 62 

5.2.1 Kostnad för felrekrytering .......................................................................................... 62 

5.2.2 Ekonomiska konsekvenser av att använda bemanningsföretag ................................ 64 

5.2.3 Kostnader för inskolning ............................................................................................ 66 

5.3 Analys av de anställdas situation ...................................................................................... 67 

5.3.1 Anställningstrygghet .................................................................................................. 67 

5.3.2 Lojalitet....................................................................................................................... 69 

6.0 Slutsats .................................................................................................................................. 72 

7.0 Källförteckning ...................................................................................................................... 76 

7.1 Elektroniska källor ............................................................................................................. 78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  
 

 

6 
 

1.0 Inledning 
Att industriföretag arbetar med effektiva produktionssystem är välkänt i dagens samhälle men 

hur väl känner man till konsekvenserna som medför med dem, det är vad vår uppsats inriktar sig 

på. Det finns en tydlig gemensam nämnare för många industriföretag och deras 

produktionssystem och det är att det finns ett samband mellan företagets orderingång och 

storleken på personalstyrkan. Om orderingången är svag och det uppstår arbetsbrist tvingas ofta 

företag säga upp en del av sin personal (Taylor et al. 2013). Personal med tidsbegränsad 

anställning löper i många fall större risk att få sina anställningar avslutade än personal med 

tillsvidareanställningar vid en ordernedgång (Kahlke & Schmidt 2002). I vissa företag betyder 

det att om företaget har lite att göra en månad eller till och med veckor låter man delar av sin 

personal gå hem för att ett par månader eller några veckor senare kalla tillbaka personalen eller 

nyanställa. Vi har därför valt att bygga vår studie kring ett fallföretag där många av de anställda 

har tidsbegränsade anställningar. Det finns dock undantag där företagen istället för att säga upp 

personal väljer att exempelvis utbilda de, ett exempel är företag Scania som under finanskrisen 

2008 valde att utbilda sin personal och inte varsla dem om uppsägning.  

 

1.1 Bakgrund 

Under de senaste åren har den ekonomiska balansen i världen varit mycket instabil, 

vilket har lett till att många företag tvingats eller valt att anpassa sin verksamhet till 

orderingången mer än tidigare. Några som främst har drabbats är företagen inom 

industrin där många företag har förändats till att arbeta och organisera sig efter 

arbetsmetoder som bland annat innebär att personalstyrkan anpassas efter företagets 

orderingång (Agostino & Teresa 2013). Idén om att använda sig av en sådan typ av 

produktionssystem kommer ifrån Toyota och deras berömda Just in time system, dock 

har grunderna till systemet existerat mycket längre än så. Just in time systemet innebär 

att företagen inte arbetar med några lager utan man tillverkar bara så mycket av sina 

produkter som kunden har beställt. Den forskning som Agostino & Teresa (2013) 

bedrivit om produktionssystem som liknar systemet just in time. I forskningen betonar 

de att systemet passar bäst vid massproduktion och i en miljö där omgivningen är 

relativt stabil och inte så förändringsbenägen. Personalstyrkan som krävs för en sådan 

typ av verksamhet måste vara flexibel och ha en förmåga att kunna anpassa sig till de 

rådande förhållanden som är på arbetsplatsen. Ytterligare en del som krävs av 
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personalen är att de är lojala eftersom de troligtvis aldrig annars kommer att acceptera 

att vara så flexibla och anpassningsbara som krävs av verksamheten. Att många företag 

arbetar efter sådana liknande produktionssystem innebär t.ex. att företagen gör sig av 

med överflödig personal vid låg orderingång samt nyanställer personal när 

orderingången går upp. För och nackdelarna med systemet och hur det påverkar 

verksamheten har diskuterats både i Sverige men även utomlands. Forskaren Taylor 

m.fl. (2013) menar att en sådan arbetsmetod har fungerat väl ut i USA och gett god 

avkastning eftersom metoden oftast har kombinerats med ny teknologi som gjort det 

möjligt att få ut mer jobb ur en mindre personalstyrka. Andra fördelar som finns med att 

ha en mindre och mer flexibel personalstyrka handlar om att kostnaderna naturligtvis 

blir lägre eftersom personalstyrkan är mindre. Det ger även en högre effektivitet och en 

bättre möjlighet att anpassa verksamheten efter konjunktursvängningar. Vi är medvetna 

om att Taylor et al (2013) främst utgår från ett amerikanskt perspektiv och att det skiljer 

sig en hel del från det svenska perspektivet och vår lagstiftning. Dock anser vi att det 

finns intressanta och relevanta delar med Taylor et al (2013) artikel som vi har haft 

användning för i vår studie.   

Personal med tidsbegränsade anställningar löper ofta störst risk att bli varslade om 

uppsägning vid en nedgång i en organisation eftersom de många gånger har varit 

anställda kortare tid än t.ex. personer som är tillsvidareanställda (Hedlund & Eriksson 

1992). Många industriföretag använder sig av den tidsbegränsade anställningsformen 

visstidsanställning. En person som är visstidsanställd får vara det inom ett och samma 

företag under max två år under en femårsperiod, sedan måste personen få en fast 

anställning eller sägas upp från företaget (Sigeman 2010). En arbetstagare har 

företrädesrätt till återanställning i den verksamhet där han eller hon har arbetat i om 

personen har arbetat minst tolv månader under de senaste tre åren (Göransson & Garpe 

2011). Om en arbetstagare med en tidsbegränsad anställning inte kommer att få en 

förlängd anställning efter den nuvarande anställningstidens slut ska arbetstagare få 

information om det en månad innan anställningen avslutas. Det gäller dock bara om 

personen varit anställd i minst tolv månader under de senaste tre åren.  

Implementerandet av arbetsmetoden har i många företag bara gett en god effekt på kort 

sikt för att sedan leda till en nedgång på längre sikt (Khalke & Schmidt 2002). Den 
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främsta anledningen till det är att företagen har förlorat kunskap, kompetens och 

lojalitet genom att säga upp många ur personalstyrkan. Ytterligare en anledning till att 

en del företag har fått sämre resultat efter att de genomfört nedskärningar är att det även 

har en nedbrytande effekt på de kvarvarande anställdas motivation och engagemang 

(Johansson & Johrèn 2011). Folk blir osäkra och mindre motiverade av att se sina 

vänner och arbetskamrater tvingas gå hem.  

Att personalstyrkan anpassas efter orderingången har lett till många uppsägningar hos 

olika företag men det har även skett många nyanställningar inom företagen när 

konjunkturen har gått upp och ner. Ett exempel är företaget Saft AB i Oskarshamn som 

tillverkar större batterier till bland annat flygplatser och industrier. Företaget anpassar 

sin personalstyrka noggrant efter hur orderläget ser ut, vilket man kan se genom att 

studera antalet uppsägningar och återanställningar/nyanställningar under de senaste 

åren. År 2012 var ett år där företagets orderingång pendlade upp och ner. Det 

resulterade i att företaget började med att under februari 2012 varsla 40 personer med 

visstidsanställningar om uppsägning (svt.se 130414). Problemen fortsatte under 

senvåren och i maj varslades ytterligare 25 personer om uppsägning (barometern.se 

130414). Efter sommaren sedan upptäckte man att orderingången ökade och kunde då 

dra tillbaka en del av varslen samtidigt som man behövde anställa ytterligare 30 

personer under september månad. Alla anställningar som gjorde var 

visstidsanställningar och de personerna som anställdes fick kontrakt under några 

månader. Mindre än ett år senare sjönk dock orderingången så mycket att företaget 

återigen varslade om uppsägning. Den här gången varslades 90 personer, 70 av dem var 

personer med visstidanställningar och 20 personer var inhyrd personal från 

bemanningsföretaget Lernia (barometern.se 120414). Saft AB är också det företaget 

som vi har valt att studera under vår uppsats. Ett annat exempel är Scania i Oskarshamn 

där storleken på personalstyrkan varierat de senaste åren p.g.a. att orderingången har 

gått upp och ned. I oktober 2012 fick 50 personer som var inhyrda från ett 

bemanningsföretag lämna företaget när orderingången föll men några månader senare i 

april 2013 gick orderingången upp så företaget anställde 80 personer (barometern.se 

150414). Mindre än ett år senare i januari 2014 minskade produktionstakten igen och 50 

personer av den inhyrda personalen fick lämna sina arbeten (sverigesradio.se 150414).  
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Rekrytering av personal är en av de delarna som påverkas av att man anpassar 

personalstyrkan till orderläget. En ordentlig och bra rekryteringsprocess kan minska 

kostnaderna för ett företag både kostsiktigt och långsiktigt (Lindelöw 2008). Kortsiktigt 

skulle företagen spara pengar eftersom företagen slipper tvingas börja om med sitt 

rekryteringsarbete två veckor efter att de anställt en person om det skulle visa sig att 

personen inte höll måttet eller inte passade in i företaget. Långsiktigt tjänar företagen på 

en bra rekrytering eftersom den anställde kan bli kvar länge på företaget om det visar 

sig att personen är bra och passar in i organisationen. Det är även positivt för de 

anställda eftersom en ordentlig rekryteringsprocess kommer ge de nyanställda en bra 

bild av arbetsplatsen som dem eventuellt ska arbeta på och vilka arbetsuppgifter som 

väntar (Lindelöw 2008). Personerna som söker jobbet kommer veta mer vad de ger sig 

in på och om det är något som passar de eller inte, vilket både företaget och den 

anställde tjänar på.  

De anställda kan också gynnas av en ordentlig rekryteringsprocess genom att de känner 

en trygghet om vad arbetet innebär och vad som förväntas av dem. Utan en ordentlig 

rekryteringsprocess finns det risk att man inte hittar den personen som man vill in i 

företag utan måste välja bland andra mindre attraktiva alternativ. Grey (2009) diskuterar 

om att många organisationer i huvudsak rekryterar nya medarbetare utifrån deras 

kompetens, vilket blir svårare vid en snabb rekryteringsprocess än om organisationerna 

skulle använda sig av en ordentlig rekryteringsprocess. Att rekrytera människor utifrån 

deras kompetens innebär att det ställs höga krav på rekryteringsprocessen eftersom det 

är en så pass viktig faktor i en nyanställning (Grey 2009).  
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1.2 Problemdiskussion 

Att avveckla och anställa människor vid flera tillfällen under olika perioder anser vi inte 

endast påverkar de personerna som sägs upp, utan det får även konsekvenser för 

organisationen och det är de konsekvenserna som vi vill få en djupare förståelse kring. 

Tidigare forskning av bland annat Batt & Colvin (2011), Hedlund & Eriksson (1992) 

och Youngblood m.fl. (1992) har främst intresserat sig för hur de anställda upplevt 

situationen av att bli uppsagda men de har inte undersökt vilka konsekvenserna blir för 

organisationerna. Vi är införstådda med att några av författarna kommer från andra 

länder och att forskningen inte genomförts i Sverige. Vi anser ändå att delar av 

forskningen är intressant och att vi kan relatera den till liknande situationer i Sverige. 

Att undersöka konsekvenserna för olika områden inom en organisation innebär att vi 

också kommer att beröra de anställda eftersom dem har en viktig roll i en organisations 

verksamhet. De områdena som vi vill undersöka om de drabbas av några konsekvenser i 

samband med förändringar av orderläget är utformningen av rekryteringsprocessen, 

personalekonomin och tryggheten och trivseln för de anställda. 

 En metod som företag använder för att undvika att säga upp folk med tidsbegränsad 

anställning är att låta de anställdas kontraktstid löpa ut. Vårt fallföretag har bland annat 

valt att under omgångar säga upp och avsluta anställningar för personal med en 

tidsbegränsad anställningsform beroende på en nedgång i produktionen (barometern.se 

120414). Vi anser att det här är en arbetsmetod som finns bland flera organisationer 

inom industrin t.ex. Scania och som gör det intressant att undersöka den.  Det gör det 

även intressant för oss att ta reda på mer om konsekvenserna för en organisation av att 

anpassa personalstyrkan till orderläget. Mossholder et al. (2011) har konstaterat att i 

många av dagens organisationer har man endast sett fördelarna med 

personalnedskärningar och de positiva delarna i att minska personalkostnaderna. 

Förändringar ger dock ofta konsekvenser och det är tydligt att många företag antingen 

ignorerat dem eller helt enkelt inte kunnat förutse att nedskärningarna även skulle kunna 

ge negativa effekter.    

En del som kan påverkas av en organisations anpassning av personalstyrkan till 

orderläget är rekryteringsprocessen. Rekryteringsprocessen är en mycket viktigt process 

eftersom att anställa personal är en stor investering för många organisationer (Lindelöw 
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2008). Det innebär att rekryteringsunderlaget måste vara väl genomarbetat och noggrant 

framtaget för att få bästa möjliga resultat. Vi tycker att rekryteringsprocessen utgör en 

avgörande och viktig roll inom olika organisationer. Den är viktig eftersom att de 

anställda inom en organisation utgör dess grund och är bland de viktigaste byggstenarna 

för att en organisation ska fungera (Mossholder et.al 2011). Rekryteringsprocessens 

betydelse för en organisation är stor och därför finner vi det intressant att undersöka hur 

den påverkas hos en organisation som anpassar personalstyrkan till orderläget, eftersom 

sådana organisationer ofta har en hög personalomsättning som resulterar i många 

rekryteringar (Khalke & Schmidt 2002). En del organisationer använder sig av personal 

från bemanningsföretag, vilket innebär att rekryteringen av personal också sker där. Det 

innebär att företaget slipper ta hand om rekryteringsprocessen men det kan samtidigt ge 

andra konsekvenser för verksamheten som t.ex. att företaget får in personal som inte 

passar in i verksamheten.    

Att misslyckas med en rekrytering betyder inte bara att man förlorar kunskap och 

kompetens hos en anställd, det kostar framförallt pengar att börja om 

rekryteringsprocessen från början för att hitta en ny kandidat (Johansson & Johrén 

2011). Den nya kandidaten ska sedan skolas in i verksamheten vilket också kostar 

pengar. Personalkostnader är överlag en av de största kostnadsposterna för många 

företag och därför vill man självklart att alla anställda ska bidra med en 100 % 

arbetsprestation. En anställd som inte kan arbeta fullt ut p.g.a. brist på kompetens eller 

av den anledningen att det inte finns tillräckligt med arbete är enbart en onödig kostnad 

för företaget. Att anpassa ett företags personalstyrka till den rådande orderingången 

involverar bl.a. områdena rekrytering och ekonomi, vilket betyder att de områdena 

också kan påverkas och få konsekvenser av ett sådant arbetssätt anser vi. Många 

organisationer som arbetar utifrån att anpassa personalstyrkan till orderingången måste 

både nyrekrytera folk men även säga upp folk under korta perioder och därför anser vi 

det intressant att undersöka konsekvenserna av det. En hög personalomsättning kan 

enligt Johansson & Johrén (2011) både ge förlorad kompetens och ekonomiska effekter 

men det kan även vara en chans för företag att få in ny kunskap och nya idéer till 

organisationen.  
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En grupp som kan påverkas av sambandet mellan personalen och orderläget är 

organisationens anställda eftersom det är de som får gå hem vid uppsägningar men 

också chans att arbeta igen vid nyanställningar (Hedlund & Eriksson 1992). Det är 

personalen som kan känna en oro över risken att bli uppsagd eller att förlora en 

arbetskamrat. Det kan vara en påfrestande situation som kan medföra flera 

konsekvenser för de anställda i deras dagliga arbete. Det kan bli en otrygghet och 

arbetsmoral kan sjunka för de anställda beroende på orderläget (Johansson & Johrén 

2012). Forskarna Adler & Adler gjorde 1988 en studie kring lojalitet på en grupp atleter 

för att se vad hur lojalitet utvecklas i organisationer. De kom fram till att finns ett antal 

faktorer som är viktiga för att utveckla en lojalitet till en verksamhet, bland annat 

engagemang och identitet. Andra delar som påverkar är hur en organisations struktur 

och ledarskap ser ut, arbetstagare som känner att de har en bra relation med sin 

arbetsgivare utvecklar ofta en större lojalitet till en organisation än till exempelvis 

opersonliga byråkratier (Adler & Adler 1988). Vi vet att studien är gjord 1988 men 

anser ändå att den har relevans eftersom den tar upp många intressanta delar kring 

begreppet lojalitet som vi har presenterat. Det vi vill bidra med studien är ge en ökad 

förståelse för läsaren om vad en organisations anpassning av personalstyrkan till 

orderläget kan ge för konsekvenser för verksamheten. Vi vill både visa på eventuella 

positiva konsekvenser men även negativa konsekvenser och risker som kan drabba en 

verksamhet med stark anpassning till orderläget.  
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1.3 Problemformulering 

Vad kan anpassningen av en organisations personalstyrka till orderingången ge för 

konsekvenser på en organisation inom områdena rekrytering, personalekonomi och de 

anställdas trygghet?   

1.4 Syfte 

Syftet är att få en djupare förståelse över hur anpassningen mellan en organisations 

personalstyrka och en organisations orderläge påverkar verksamheten. Det vi vill bidra 

med är att undersöka om anpassning mellan industriföretagens personalstyrka och 

orderläget kan ge några konsekvenser för ett företags utformande av sin 

rekryteringsprocess, personalekonomin och de anställdas trygghet/trivsel. 

 

1.5 Presentation av fallföretag   

Många människor som hör talas om företaget Saft AB tänker direkt att det måste ha 

någonting med tillverkning av drycken saft att göra. Så är det dock inte utan Saft AB är 

ett företag som tillverkar och säljer högkvalitativa NiCd (nickelkadmium) 

industribatterier för reservkraft och energilagring för hela världsmarknaden (Saft AB 

årsredovisning 2012). Anledningen till att vi valt årsredovisningen från 2012 är att 

årsredovisningen för 2013 inte hade blivit publicerad under tiden för vår studie. 

Företaget bedriver utveckling, tillverkning men även konstruktion och försäljning av 

sina verkstadsprodukter och elektronikprodukter, främst inom området för 

strömförsörjning. Det är med andra ord inga ”vanliga” batterier som folk har hemma i 

tv-dosan eller i brandlarmet som tillverkas av Saft AB utan det är mycket större 

batterier med mycket större effekt. Några exempel på användningsområden som finns 

för de produkter som Saft AB tillverkar är t.ex. som back-up vid elavbrott på t.ex. 

sjukhus, flygplatser och till och med städer. 

Saft AB är ett företag som grundades för omkring hundra år sedan av en man vid namn 

Waldemar Junger (Saft AB årsredovisning 2012). Han lyckades få patent på den typen 

av industribatterier som företaget arbetar med och det har under en lång tid varit 

framgångsrikt. Företagets produktion i Sverige ligger i Oskarshamn i mellersta Kalmar 
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Län där också allting startade för Waldemar Junger för ca hundra år sedan. Företaget 

har genom åren haft många olika namn som t.ex. SAB industri Aktiebolag och Saft Nife 

Aktiebolag, det sistnämnda är det namn som företaget har blivit mest förknippat med 

och det namn som företaget använder idag bortsett från nife. Saft AB är idag ett helägt 

dotterbolag hos Saft AB Sweden som går under koncernen Saft AB Group S.A, de finns 

sedan ett antal år tillbaka registrerade på Paris börsen. Företaget har franska ägare och 

som VD för verksamheten i Oskarshamn sitter en kvinna, Mari-Katharina Kadowaki. 

En intressant del med företagets verksamhet är att nästan all den tillverkning som sker i 

fabriken i Oskarshamn, närmare bestämt 99 % av det som produceras skickas iväg på 

export till den internationella marknaden. Företaget säljer väldigt lite av sina produkter 

till den svenska marknaden trots att verksamheten ligger här.  

Företaget i Oskarshamn har ca 450 anställda, där större delen av de anställda arbetar i 

produktionen av NiCd batterier. Omsättning för Saft AB har under de senaste åren legat 

stabilt runt en miljard med några mindre toppar och några mindre nedgångar. Resultatet 

för verksamheten har dock minskat ett par år i rad om man t.ex. jämför med år 2008 och 

2009. Företaget går trots en nedgående omsättning fortfarande med vinst, men den är 

inte alls lika bra som tidigare år. Det som anses vara den stora anledningen till de 

vikande resultaten är den ekonomika krisen som drabbat företaget ganska hårt under de 

senaste åren eftersom de är konjunkturkänsliga (Saft AB årsredovissning 2012). 

Företaget kan ändå glädja sig åt att den ekonomiska situationen för verksamheten har 

förbättrats trots att resultatet har minskat.  
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2.0 Metod 
I metodkapitlet argumenterar vi för de val som uppsatsen bygger på. Där beskriver vi 

även tillvägagångssätt för hur vi har undersökt konsekvenserna av att anpassa 

personalstyrkan efter orderläget. 

2.1 Forskningsansats 

En forskningsansats används enligt Alvehus (2013) för att förklara och sammankoppla 

teori och empiri. Det finns tre forskningsansatser som man kan använda sig och de är 

induktion, deduktion och abduktion. Forskningsansatsen beskriver även metoderna för 

tillvägagångssättet vid insamlande av material och det är även där som 

forskningsansatserna främst skiljer sig från varandra. För vår uppsats har vi använt oss 

av en induktiv forskningsansats som innebär att vi först studerade objektet som vi ville 

undersöka och även det insamlade empiriska materialet som vi fått fram för att sedan 

undersöka vad de finns för teoretisk referensram på det området som vi undersökt. Den 

induktiva forskningsansatsen har sin utgångspunkt i verkligheten och det är därför som 

arbetet ofta startar med insamlandet av empiriskt material (Eneroth 1984). Fördelen 

enligt Alvehus (2013) är att den induktiva forskningsansatsens sätt att arbeta kan leda 

till nya upptäckanden som i bästa fall skulle kunna leda till nya teoretiska upptäckter. 

Självklart var det en förhoppning som även vi hade innan vi började studera ämnet för 

vår uppsats eftersom ett av målen med vår kandidatuppsats var att på något sätt bidra 

med någonting till den forskning som redan finns inom området rekrytering och 

organisation.  

Det finns såklart även nackdelar med att använda sig av den induktiva 

forskningsansatsen som angreppsmetod. En sådan nackdel är att resultatet av den 

forskning som man genomför inte är en generalisering utan antaganden som görs utifrån 

de empiriska undersökningar som har genomförts (Bryman & Bell 2005). Resultatet kan 

med andra ord inte användas som en generell beskrivning av ett fenomen eftersom 

resultatet av forskningen är antaganden som görs utifrån de empiriska undersökningar 

som gjorts. Vi valde att använda oss av den induktiva ansatsen därför att den innebär att 

det läggs stor vikt vid generering av teorier, vilket betyder at teorierna baseras utifrån 

det empiriska material som man har får fram. I vår uppsats baseras teorierna på de 

intervjuer och observationer som vi genomfört. Det betyder att vi har fått fram följderna 
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av resultatet från den teoretiska referensramen som fanns för det området som vi 

undersökt.  

De resultaten som vi har fått fram har vi sedan kunnat relatera tillbaka till de tidigare 

forskningsresultat och den teoretiska referensram som sedan tidigare finns för det 

området som vi har studerat. Det tycker vi har varit en fördel eftersom vi i våra 

empiriska undersökningar inte har förberett oss med att undersöka vad som tidigare 

forskats och skrivits inom det område som har vi undersökt. Vi har istället kunnat 

undersöka teoretiskt material och tidigare forskning efter våra empiriska 

undersökningar. Dock har vi haft svårt att hitta någon djupare forskning inom området, 

att anpassa personalstyrkan till orderläget. Ur ett deduktivt synsätt kunde vetskapen om 

tidigare forskning och teorier varit positivt i den meningen att vi hade haft en mer 

förkunskaper inom området men vi anser ändå att vårt val av tillvägagångssätt passade 

vårt uppsatsarbete bäst. Ytterligare en anledning till valet av forskningsansats var att vi 

tidigt var inne på att först undersöka vad personer i och kring företaget hade att säga 

innan vi började undersöka teorier och då passade den induktiva ansatsen oss anser vi.   

Den induktiva forskningsansatsen innebär även att man tar in kunskap och lärande 

genom att vara frågebaserad, problembaserad och projektbaserad (Young 2013). 

Metoderna har främst används för att undersöka inlärningsprocesser eftersom man anser 

att den induktiva metoden kan hjälpa folk att förstå ny information och öka förmågan 

för problemlösning. Att den induktiva ansatsen kan bygga på att bland annat vara 

frågebaserad och problembaserad anser vi var ytterligare ett argument till att använda 

den forskningsansatsen. Anledningen till att vi ansåg det var att en stor del av vårt 

arbete med att skaffa information kring uppsatsens ämne handlade om att prata, fråga 

och diskutera med de personer som vi intervjuat, därför anser vi att uppsatsen är relativt 

frågebaserad. Vi kan även tycka att uppsatsen är problembaserad eftersom vi 

undersöker ett problem som vi inte i första hand kanske är ute efter att lösa men i alla 

fall få en större kunskap och förståelse kring.  
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2.2 Undersökningsdesign 
 

Enligt Bryman & Bell (2005) räcker det inte endast med att bara grunda en uppsats på 

en forskningsstrategi som man anser kommer att fungera väl, utan för att uppsatsen ska 

bli så fulländad som möjligt bör forskaren även ta hänsyn till två andra viktiga frågor. 

Frågorna som också bör beröras är valet av undersökningsdesign och 

undersökningsmetod. Att även ta hänsyn till de frågorna är viktigt eftersom frågorna 

påverkar många taktiska ställningstaganden som i slutändan påverkar hur forskningen 

genomförs, utförs och analyseras. Undersökningsdesign benämns ofta som en ram för 

hur man samlar in information och data, samt hur man sedan analyserar den 

informationen som man har fått fram. Som nämndes tidigare är det viktigt att göra ett 

val av undersökningsdesign och det som spelar stor roll vid ett sådant val är att valet av 

undersökningsdesign speglar de olika ställningstaganden som har gjorts i uppsatsen och 

vilken prioritet som de olika delarna i processen har.  

Det finns olika typer av undersökningsdesign och några exempel är experimentell 

design, surveystudier, fallstudier, komparativa/jämförande undersökningar och 

longitudinella undersökningar (Bryman & Bell 2005).  

 

Vi har valt undersökningsdesignen fallstudie eftersom vår uppsats fokus ligger på att 

studera ett specifikt fall som vi anser kommer ge oss bra information. Ytterligare ett 

argument till valet av fallstudie är att det är fallet som ska stå i fokus och få människor 

intresserade och det är vi som forskare som ska uppmärksamma läsarna på det. Det 

viktigaste för att genomföra en bra fallstudie är att arbeta detaljerat och ingående med 

ett enda fall och det är utgångpunkten i vår uppsats. Saft AB som vi valde att använda 

som fallföretag passade bra in i vår studie eftersom det är ett medelstort industriföretag 

med omkring 450 anställda och det var ett sådant företag som vi var intresserade av. 

Företaget har dessutom sin verksamhet på en mindre ort där tillverkningsindustrin är 

viktig och konkurrensen om arbetskraften är hård.  

 

 Fallstudier är vanligt förekommande i många olika typer av forskning och själva 

”fallet” kan betyda olika saker beroende på vilket sammanhang som studien genomförs 

i (Alvehus 2013). Många organisationsforskare betraktar ofta en organisation som ett 
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fall samtidigt som många nationalekonomer ofta ser länder som fall. I många studier 

pekar ofta det enskilda fallet mot större sammanhang, vilket betyder att forskaren ofta 

har en poäng med att beskriva ett fall och det är att illustrera ett mer allmänt 

förkommande fenomen. Dock finns det också kritik mot det sättet att se på fallstudier 

eftersom det finns vissa som anser att det är mycket svårt att kunna göra empiriska 

generaliseringar från studierna.  

 

Tanken med uppsatsen är att undersöka vårt fall ur en viss synvinkel för att få en 

förståelse och lära oss av det för att förhoppningsvis kunna bidra med någoting till 

forskningen. Vi har inte tänkt belysa fenomenet ur ett slags helhetsintryck eller försöka 

generalisera det vi kommer fram till. Att undersöka ett fall för att få en större förståelse 

för fenomenet som vi undersöker anser vi motiverar vårt val av fallstudie som 

undersökningsdesign. Alvehus (2013) skriver att en fallstudie inte behöver innebära att 

man studerar något utan att man studerar i något, man studerar inte ett fall utan man 

studerar i ett fall. Han menar på att vid en studie går det inte att studera alla aspekter av 

ett fall och det är naturligtvis inte heller syftet många gånger. Poängen för många 

handlar istället om att bidra med en specifik teoretisk pusselbit, vilket innebär att många 

fall måste studeras ur ett visst synsätt med en viss bakomliggande problematik. Det som 

studeras är alltså en enskild aspekt i ett visst fall eftersom man vill lära sig något om 

den, vilket betyder att det ofta inte är fallet i sin helhet som man är intresserad av. Dock 

betyder inte det att helhetsgreppet eller en vidare förståelse av fenomenet försvinner 

utan tvärtom. Att se fenomenet i ett specifikt fall kan innebära att det kan sättas in i sitt 

empiriska sammanhang och på det viset går det även att relatera till andra fenomen eller 

problem.  

       

Om generalisering till en större grupp individer prioriteras i forskningsprocessen istället 

för dem som egentligen har deltagit i undersökningen på riktigt gäller det att ha en 

undersökningsdesign som passar den typen av ställningstaganden. I vår uppsats har vi 

valt att inte arbeta med en generalisering utifrån vad vi har kommit fram till, därför att 

vi anser att vi i våra undersökningar av ett företag inte kan dra några sådana slutsatserna 

och generaliseringarna till att det fungerar så i andra organisationer. För att kunna arbeta 

på det sättet hade vi behövt ett större informationsunderlag och undersökningsunderlag, 
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men det var aldrig aktuellt eftersom vi inte hade några sådana tankar. Vår ambition var 

istället att undersöka och få reda på mer information om hur just vårt fallföretag 

upplevde det problem och fenomen som vi ville undersöka och vi hade ingen tanke på 

att kunna generalisera det material som vi fick fram till andra liknande aktörer.    

2.3 Forskningsstrategi 

Det finns två olika typer av forskningsstrategier och det är kvalitativ forskningsstrategi 

som vi har valt att använda oss utav och kvantitativ forskningsstrategi (Bryman & Bell 

2005). Den kvalitativa forskningen kan kortfattat beskrivas som att man intresserar sig 

mer för innehållet och meningarna utav de material som samlas in istället för statistiskt 

verifierbara samband som är mer sammankopplat med den kvantitativa forskningen. Det 

ska dock tilläggas att bara för att forskningsstrategin är kvalitativ så betyder inte det att 

allt som har med kvantiteter att göra är oväsentligt. En kvalitativ metod är ett begrepp 

som innefattar många olika varianter och bara för att en uppsats baseras på en kvalitativ 

forskningsstrategi så innebär det inte att den avgränsas helt från faktorer som har med 

kvantiteter att göra (Alvehus 2013). 

Den kvalitativa forskningsstrategin är ganska komplex på det sättet att den är 

intresserad utav vad människor upplever som viktigt och att verkligheten ses som 

konstruerad av de aktörer som är aktiva inom den (Alvehus 2013). Det är något som vi 

försökte att undersöka under våra intervjuer och deltagande observationer för att få reda 

på hur de olika aktörerna inom vårt fallföretag upplevde hela situationen med orderläget 

kontra förändringar inom personalstyrkan. Vi ansåg att det var ett bra sätt för oss att få 

en förståelse och en insikt i hur de olika aktörerna ser på det här problemet jämfört med 

om vi hade använt oss av en mer kvantitativ strategi där fokus hade lagts mer på 

statistiskt insamlad information. Enligt Alvehus (2013) påverkar aktörerna inom en 

organisation nätverket som de är aktiva inom på olika sätt och vi hävdar att den 

kvalitativa forskningsstrategin kan hjälpa oss att förstå på vilket sätt som de olika 

aktörerna påverkar nätverket.  

Den kvalitativa forskningsstrategins mål är att kunna beskriva de kvaliteter som en 

företeelse har och hur de ser ut (Eneroth 1984). Strategin ska hjälpa forskaren att få 

fram de kvaliteter som tillsammans visar vad som skiljer ett fenomen eller en företeelse 
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från andra fenomen och företeelser. Utgångspunkten vid användandet av den kvalitativa 

forskningen är de observationer som forskaren genomför i verkligheten om det fenomen 

som han eller hon vill undersöka. Från det ska forskaren sedan försöka få ut något 

begripligt och översätta de observationer som gjorts om fenomenet.  Man brukar ibland 

prata om att den kvalitativa forskningsstrategin har giltighetsproblem. Problemet 

handlar om ifall man verkligen kommer fram till något om det fenomen eller den 

företeelsen som man har forskat om. Har det insamlande materialet verkligen förklarat 

vilka kvaliteter som en företeelse har. Enligt Eneroth (1984) beror mycket av det svaret 

på mängden och kvalitén på det material som har samlats in. Om det insamlade 

materialet har bra kvalité och är omfattande blir naturligtvis resultatet mer trovärdigt. I 

vår uppsats har vi också reflekterat över trovärdigheten i vårt material och för att öka 

trovärdigheten har vi valt att prata med flera olika parter i det företag som vi undersökt. 

Det gjorde vi för att få fler perspektiv på vårt fenomen, vilket vi anser ökar 

trovärdigheten i uppsatsen.  

Forskaren Houghton et.al. (2013) menar även hon att kvalitativ forskning är en strävan 

efter att uppnå en ambitiös och noggrann genomförd studie för att ta reda på och 

bedöma en företeelses kvaliteter. Det finns olika kriterier för hur den kvaliteten ska 

bedömas men de vanligast handlar om trovärdighet, pålitlighet, överförbarhet och 

bekräftelse. Vi anser att det är begrepp som till viss del passar väl in på vår studie och 

hur vi vill att kvaliteten i den ska uppfattas. Självklart vill vi att uppsatsen ska kännas 

trovärdig och pålitlig men vi vill även att den ska bidra med någon ny kunskap som folk 

ska känna att de kan använda även i andra sammanhang och det anser vi att vårt 

metodval kan hjälpa oss med.                  

Den kvalitativa forskningsstrategin har i huvudsak ett induktivt synsätt på förhållandet 

mellan praktisk och teoretisk forskning, vilket innebär att man undersöker ett 

objekt/fenomen utan att först ha förankrat undersökningen i en redan känd teori 

(Alvehus 2013). Det betyder däremot inte att det inte går att använda sig av deduktivt 

synsätt om man använder en kvalitativ forskningsstrategi, vilket är viktigt att påpeka 

enligt oss. Den kvalitativa forskningsstrategin fokuserar även på att svara på frågor om 

varför något ser ut som det gör och hur ett fenomen kan beskrivas (Prowse & Camfield 

2013). Strategin är även bra på att fånga processer och att ta hänsyn till varför en del 
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personer gynnas vid olika sammanhang samtidigt som andra inte gynnas. Då även vi i 

vår uppsats är ute efter en djupare förståelse inom det området som vi undersöker passar 

mer ingående frågor som varför och hur även in där och därför använde vi oss av den 

kvalitativa forskningsstrategin.  

    

2.4 Data & insamlingsmetoder 

I en undersökningsmetod behövs det även olika slags tekniker för att samla in data och 

information (Bryman & Bell 2005). Det finns olika tekniker som man kan använda och 

tillämpa, några av dem är t.ex. deltagande observation, enkäter eller olika typer av 

intervjuer. Undersökningstekniken enkät är en teknik som hör samman med en 

kvantitativ forskningsstrategi och är inte en teknik som vi har använt oss av i vår 

uppsats. De data & insamlingsmetoder som vi valde att arbeta med var kvalitativa 

intervjuer och deltagande observationer. Vid genomförandet av en kvalitativ intervju 

läggs fokus på de personerna som man intervjuar, deras tankar och uppfattningar om 

frågorna som ställs är centrala och något som man lägger stor vikt vid (Alvesson 2011). 

Det betyder att man vill ha djupa och noggranna svar från personerna som intervjuas 

med en stor detaljrikedom kring det som undersöks, allt för att få en så bred och djup 

förståelse kring det man studerar. Det finns möjligheter att följa upp intervjun och en 

flexibilitet kring intervjun som skiljer sig från andra intervjumetoder.  

Anledningen till att vi valde intervju som en grundpelare bland våra data & 

insamlingsmetoder är därför att fokus i uppsatsen ligger på att ta reda på vad vårt 

fallföretag och personerna inom det har att säga om det ämne som vi undersöker. Att vi 

valde att använda tekniken intervju beror på att det är den teknik som vi ansåg att 

resultatet skulle bli bäst med. Vi fick en möjlighet att arbeta med djupa och detaljerade 

svar som medförde att vi fick en bättre chans att skaffa oss en förståelse kring ämnet för 

uppsatsen, dessutom kunde vi vara flexibla och anpassa oss till eventuella förändringar 

som kunde ske under arbetets gång med intervju som insamlingsmetod.  

Vårt empiriska material bygger främst på intervjuer med två personalmän på 

fallföretaget, en produktionsledare, en nuvarande anställd och även intervjuer med två 

f.d. anställda. Anledningen till att vi valde att intervjua två f.d. anställda beror på att vi 
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var intresserade av hur tidigare anställda upplevt situationen på vårt fallföretag. Vi 

ansåg också att det kunde finnas en risk för att personerna som arbetar på företaget inte 

skulle leverera helt ärliga svar p.g.a. att de vill vara lojala och inte för kritiska mot sin 

arbetsgivare. Vi valde därför att intervjua både en nuvarande anställd och två f.d. 

anställda för att se om deras svar och inställning till verksamheten skiljde sig. 

Anledningen till att vi valde att intervjua två personalmän och en produktionsledare 

berodde på att vi ville ha organisationens syn på verksamheten och diskutera våra frågor 

med personer som är insatta kring områdena rekrytering, produktionssystem och de 

anställda. Vi har ställt öppna frågor och försökt få intervjupersonerna att berätta själva 

om sina erfarenheter och åsikter kring vårt ämne. Vi har även varit kritiska till 

intervjupersonernas svar eftersom det finns en risk att de väljer att förmedla en 

förskönande bild av sin verksamhet. 

2.4.1 Insamlingsmetod intervjuer 

Det finns två typer av kvalitativa intervjuer och de är semi-strukturerade intervjuer och 

ostrukturerade intervjuer (Alvehus 2013). Den ostrukturerade intervjun innebär att 

personen som ska genomföra intervjun inte har speciellt mycket material med sig som 

hjälp vid intervjun, personen har t.ex. oftast ingen förbered intervjuguide med sig 

innehållande frågor som ska ställas vid intervjun utan oftast har personen mest enkla 

anteckningar med sig om vad som ska beröras under intervjun. Det kan innebära att det 

bara ställs en enda fråga under intervjun och att personen som intervjuas får svara och 

diskutera själv kring den frågan eller det ämnet som tagits upp. Personen som håller 

intervjun kan då reagera vid olika punkter där det kan vara värt att fördjupa sig lite 

genom t.ex. uppföljningsfrågor. Enkelt beskrivet kan den ostrukturerade intervjuformen 

liknas vid ett samtal mellan två personer.        

Den semi-strukturerade intervjuformen handlar om att personen som genomför 

intervjun utgår ifrån specifika teman som anses som viktiga (Prowse & Camfield 

2013:6). Personen som intervjuas har dock en stor frihet att utforma svaren precis som 

personen själv vill. Ofta genomförs intervjun i stort sett utefter de teman eller den 

intervjuguide som man har förberett innan intervjun men frågor får också ställas som 

inte ingår i intervjuguiden om det anknyter till något som intervjupersonen har sagt. Det 

som är viktigt att tänka på är att personen som intervjuas själv ska få skaffa sig en 
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uppfattning och förståelse för de frågor som han eller hon ställs inför för att sedan ge 

sina svar.  

Den intervjuform som vi valde att använda oss av i vårt arbete är den semi-strukturerade 

intervjuformen och det berodde främst på att vi ville att personerna som intervjuades 

skulle hålla sig inom vissa ramar för det ämne som vi undersökt och forskat i. När vi 

genomförde intervjuerna hade vi ett antal frågor förbereda som handlade om områdena 

rekrytering, ekonomi och de anställdas situation i verksamheten. Vi ville ha reda på hur 

rekryteringsarbetet påverkades av att personalstyrkan varierade så mycket under året 

och om det även gav några ekonomiska effekter som organisationen märkt av. I våra 

intervjuer med de f.d. anställda ställde vi frågor som berörde hur de har upplevt 

situationen på företaget och vilka konsekvenser som produktionssystem har orsakat.  

Vi intervjuade de båda personalmännen samtidigt främst p.g.a. att de inte hade tid att 

träffa oss vid olika tillfällen. Det var ingen nackdel ansåg vi eftersom personerna hade 

kunskap inom olika områden och det gjorde att de kunde komplettera varandra bra 

under intervju och ge oss en bättre helhetsbild över deras organisation. Däremot hade vi 

enskilda intervjuer med de f.d. anställda, den nuvarande anställde och 

produktionsledaren därför att vi ansåg att det fanns en risk att personerna skulle påverka 

varandra i sina svar. Vi ställde öppna frågor och lät intervjupersonerna berätta själva om 

verksamheten och deras åsikter kring våra frågor. Skulle vi arbetat med en ostrukturerad 

intervjuform fanns det en risk att intervjupersonerna skulle fått för stor frihet anser vi 

och det kan naturligtvis vara bra om personerna håller sig inom ämnet men risken var 

för stor anser vi att vi inte skulle få svar på de frågorna som vi ville. Då vi dessutom 

genomförde flera intervjuer ansåg vi att resultatet skulle bli bättre men också att 

trovärdigheten i uppsatsen skulle öka om alla personer som vi intervjuar får svara på 

frågor som liknar varandra och som handlar om samma ämnen. Jämför med om vi 

skulle ha låtit personerna få berätta fritt utifrån ett ämne utan förbereda frågor, vi ansåg 

att risken var ganska stor för att personernas tolkning kring ämnet skulle variera så 

mycket att det skulle påverka våra undersökningar negativt. 
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2.4.2 Insamlingsmetod observationer 

En annan insamlingsmetod som vi valde att använda under framställandet av vår 

uppsats är tekniken observationer. Anledningen till att vi genomförde observationer på 

vårt fallföretags arbetsplats var att vi ville få en ökad förståelse för hur produktionen 

fungerade samt få en inblick i de anställdas vardag. Observationer är en vanlig och 

populär undersökningsteknik vars ambition allt som oftast är att studera naturligt 

förkommande situationer (Alvehus 2013:93). Att göra observationer är inte lätt alla 

gånger, ett av de största problemen med undersökningstekniken kallas för 

observatörseffekten. Den innebär att personen som ska observera påverkar det som sker 

på olika sätt, vilket betyder att observationen som har genomförts inte alls blir lika 

representativ som om personen hade varit neutral i sitt agerande. Det är ett problem som 

är svårt att komma ifrån eftersom en observatör i princip alltid kommer att påverka det 

som sker i olika situationer, t.ex. skulle troligtvis inte samma sak sägas i ett 

utvecklingssamtal om en forskare satt med och lyssnade gentemot om det bara hade 

varit läraren, eleven och elevens föräldrar (Alvehus 2013:93). Vi anser att observationer 

tillsammans undersökningstekniken intervju skulle stärka tillförlitligheten men även ge 

oss mer kunskaper än om vi bara hade genomfört intervjuer. Att råka ut för problemet 

med observatörseffekten ansåg vi inte vara så stort då företaget är ganska stort och dess 

personal är vana vid observatörer som är med på möten och liknande. Vi anser också att 

observationerna var till nytta för oss på det sättet att vi kunde få en bättre förståelse för 

det som intervjupersonerna beskrev för oss eftersom vi fick se produktionen med egna 

ögon.  

Våra observationer bestod av att vi fick en rundvandring hos det fallföretag som vi har 

arbetet med. Vi fick både se företaget fabrik där produktionen sker men också 

personalkontoret därför produktionsledningen och andra tjänstemän arbetar. Det var 

intressant att se båda delarna hos företaget ansåg vi och kunna jämför det vi observerade 

med våra tidigare erfarenheter kring industribranschen. Vår rundvandring leddes av en 

personalman som tidigare arbetat i produktionen. Det innebar att han kunde berätta både 

hur produktionen gick till men även redogöra för det arbete som sker på företagets 

personalkontor. Hade personen endast haft erfarenhet från personalkontoret anser vi att 
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rundvandringen inte blivit lika givande eftersom personen troligtvis inte haft lika stor 

kunskap kring verksamheten.   

Effekterna av en observatör beror också naturligtvis på i vilken grad av observationer 

som genomförs (Alvehus 2013:94). Det finns observationer med olika typer av 

deltagande, det finns observationer som genomförs helt passiva där observatören endast 

lyssnar och iakttar, det finns också de observationer som genomförs med ett stort 

deltagande där observatören försöker bli en del av en grupps aktivitet. Forskaren 

Ferguson et.al. (2012:188) gjorde observationer på en grupp studenter där de testade om 

ökade observationer kunde ge en större tillförlitlighet i deras studier angående 

studenternas beteende.  Genom att förlänga tiden för observationerna hoppades man öka 

tillförlitligheten i studie eftersom man trodde att man skulle få en tydligare bild över 

studenternas engagemang, vilket också stämde. Pålitligheten i studien ökade även om 

man bara observerade några minuter längre än vad man hade gjort tidigare. Eftersom vi 

valde att använda oss av observationer som en av undersökningsteknikerna ansåg vi att 

studie genomförd av Ferguson et.al. (2012) var att ta i beaktning och fundera kring 

längden på våra observationer. Vi vet att Fergusons et. al. (2012) studie omfattade 

studenter men vi ansåg att det fanns viktiga generella faktorer i den som även var till 

nytta för oss. Vi beslutade oss för att förlänga tiden på våra observationer eftersom vi 

ansåg att det skulle öka tillförlitligheten i vår uppsats. Det gjorde att vi kunde lägga 

extra tid på att bland annat studera de anställda i sina arbetsmoment samt att få en bättre 

bild över hur organisationen fungerar. Exempelvis kunde vi observera de anställdas 

relationer till varandra och känna av stämningen genom att höra de prata och diskutera 

kring olika saker.  
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2.5 Analys/tolkning 

Det första som vi gjorde med det insamlade materialet var att sortera och gå igenom all 

information som vi fått genom våra intervjuer och observationer. Vi ställde inga ledande 

frågor utan lät intervjupersonerna berätta mer omfattande om verksamheten och därför 

blev det insamlandet materialet ganska stort. Lägg därtill våra observationer från våra 

besök och intervjuerna och det insamlande materialet blev än mer omfattande. Efter att 

ha sorterat och valt ut det som verkligen intresserade oss och som kunde vara till nytta 

för våra vidare studier kring vårt ämne började vi analysera och tolka det insamlade 

materialet. Därefter började också arbetet med att jämföra och hitta kopplingar till olika 

teoretiska källor för att kunna få en bättre förståelse och en djupare kunskap om det 

ämne som vi studerar.            

2.6 Kvalitetsdiskussion 

Vid en diskussion om en uppsats kvalité nämns ofta begreppen reliabilitet och validitet, 

men med våra metodval anser vi inte att de begreppen är relevanta för vår uppsats. Vi 

har därför valt att söka efter alternativa begrepp för att diskutera uppsatsen kvalité. 

Pragmatisk validitet är ett sådant alternativt begrepp som handlar om att kunskapen blir 

relevant eftersom den kan användas för att påverka någon del i samhället (Alvehus 

2013). Frågor som rör vem kunskapen är användbar för diskuteras och är av stor vikt. 

Det är någoting som vi kan relatera till eftersom vår uppsats handlar kring ett 

organisatoriskt problem. De som skulle kunna ha nytta av kunskapen kring det som vi 

studerat är just organisationer och det är den gruppen som vi anser skulle kunna 

använda sig av forskningen.  

En förutsättning för pragmatisk validitet är ett annat alternativt begrepp till validitet 

nämligen hantverksvaliditet (Alvehus 2013). Det handlar om att de resultat som man 

kommer fram till grundas på ett noggrant arbete med datainsamlingen och analysdelen, 

där man kontinuerligt ifrågasätter och kontrollerar sina analyser. Hantverkvaliditet 

innebär även att man ska bygga upp en argumentation för det tillvägagångssätt som har 

valt för studien. Vi har under hela arbetets gång försökt haft en argumentation kring alla 

våra val och utgångspunkter för arbetet oavsett om det har handlat om metodval eller 

andra delar som berör ämnet och det anser vi har höjt kvalitén för uppsatsen.   
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Ytterligare en forma av validitet som vi har tagit upp därför att vi anser att den är viktig 

att ta i beaktning är att resultaten som framförs ska vara autentiska (Alvehus 2013). Det 

innebär att de personerna som har varit involverade i forskningen genom att de t.ex. har 

blivit intervjuade måste kunna känna igen sig i de beskrivningar som görs. Om man 

t.ex. gör en studie där man beskriver en kultur så ska både de som lever i kulturen men 

även de som ser den utifrån känna igen sig i den beskrivningen som görs av kulturen. 

Dock är det viktigt att inte ta kravet på att alla som studerats ska känna igen sig i 

beskrivningarna alltför hårt eftersom det finns en risk att man då utelämnar motsägelser 

och känsliga upptäckter som gjorts. Om man t.ex. skickar tillbaka materialet för en 

intervju till personen som har intervjuats för att se att allt stämmer och om personen vill 

lägga till någonting kan det innebära att den personen stryker sådant som den sagt 

tidigare därför att den kanske inte passar så bra att publicera (Alvehus 2013). Vi har 

varit noggranna med att skriva ned exakt det som våra intervjuobjekt sa under 

intervjuerna och inte ändra någon kommentar för att personerna ska känna att det är 

deras ord som står med och ingen annans. Däremot valde vi inte att skicka tillbaka 

materialet för intervjun efter att vi skrivit ner det därför vi vill inte riskera att personerna 

ändrar eller tar bort något som de tidigare sagt.  

2.7 Forskningsetik 
Vi har valt att främst fokusera på den forskningsetik som berör mötet mellan olika 

människor och informationsutbyte mellan olika parter eftersom vår forskning 

framförallt handlar om de områdena.  När man pratar forskningsetik nämns ofta ordet 

moral i samma mening där utgångpunkten är att en forskare ska vara neutral i sitt arbete 

(Eliasson 1995). Enligt Eliasson (1995) är det en svår process där hon menar på att en 

forskare till att börja med bör göra överväganden av både vetenskaplig och moralisk 

karaktär när perspektiv och frågeställningar bestäms för en uppsats. Hon menar även på 

att vi inte kan undvika att grundläggande synsätt och värden kommer att komma till 

uttryck i vår forskning när det gäller perspektivval och frågeställningar  

Anonymitet är en annan etisk aspekt som vi har tagit fasta på under vår forskning. Alla 

personer som vi har intervjuat är anonyma. Vi har valt att göra så eftersom att vi inte är 

specifikt intresserade av människorna som vi har intervjuat utan de är mer ett verktyg 

för att vi ska kunna undersöka vårt problem. Vi ser därför ingen anledning till att 
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presentera namnen på personerna vi intervjuat. Vi har också valt att undersöka 

forskarens etik gentemot arbetsgivaren därför att vi har genomfört en fallstudie på ett 

företag som innebär att vi har haft nära kontakt och samarbete med dem och fått en viss 

inblick i hur företaget fungerar. Som forskare omfattas vi inte av samma lojalitet som 

t.ex. en arbetstagare har gentemot sin arbetsgivare utan de ger oss en frihet att skriva 

våra tankar och åsikter kring det här problemet utan några särskilda principer att följa 

(Eliasson 1995). Skulle vi exempelvis vilja informera om eventuella orättvisor, 

missgynnande etc. på företaget kan vi göra det med tryckfrihetsförordningen som 

grundpelare att luta sig emot. Eliasson (1995) menar att det är viktigt i forskningsarbetet 

att inte dölja de partstaganden som man gör. Det innebär att man som forskare 

reflekterar över sin relation med de olika parterna och öppet redovisar vilket 

perspektivval som gjorts för studien. En forskare har friheten att välja sida i sina studier 

och behöver inte agera opartisk i sin forskning.      

3.0 Teoretisk referensram 

I det här kapitlet presenteras forskning och teorier som vi anser berör områden för det 

forskningsproblem som vi undersökt och som vi dessutom anser vara relevanta för 

uppsatsen. Områdena är rekrytering, personalekonomi och de anställdas situation på 

arbetsplatsen.  

3.1 Rekrytering av personal 

Man pratar om att människorna är den främsta resursen för en organisation därför att det 

är dem som skapar produkten eller tjänsten som kunden ska köpa (Lindelöw 2008). Det 

är människorna som genererar värde för verksamheten och det är dem som ofta har 

huvudrollen i vilken kvalitet det är på produkterna eller tjänsterna. Alla de tidigare 

exempel som just har nämnts avgör ofta om en verksamhet kommer att lyckas eller inte 

och där är den mänskliga resursen en avgörande faktor. Beroende på vilket sätt 

personalen på ett företag bemöter sina kunder, vilken kunskap som personalen har eller 

personalens förmåga att lösa problem och oväntade händelser påverkar det 

organisationens överlevnad. Lindelöw (2008) menar att den mänskliga resursen har en 

stor betydelse för en organisations överlevnad. Med rätt mänsklig resurs på rätt plats är 

möjligheterna oändligt stora och det är därför som rekrytering av rätt medarbetare är så 

viktig.  
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Att människorna har en så stor betydelse inom organisationerna innebär att de är en 

enorm konkurrensfördel för organisationerna (Lindelöw 2008). Det betyder dock inte att 

den mänskliga resursen endast är positiv för organisationerna. Om personerna eller 

medarbetarna fungerar bra i verksamheten är de en konkurrensfördel men om de inte 

passar väl in eller inte fungerar för organisationen är de en risk för organisationen. För 

många branscher är personalkostnaderna utan tvekan den största kostnaden för 

organisationerna (Breaugh 2013). Det är därför viktigt att varje medarbetare fungerar 

och kan bidra i organisationen eftersom den personen annars bara kostar pengar. Att en 

person inte passar in i arbetet eller att en rekrytering av en ny medarbetare blir fel är 

naturligtvis inte negativt enbart ur en ekonomisk synvinkel. En felrekrytering eller en 

felaktig placering av en person kan leda till många olika saker som t.ex. irriterade 

arbetskamrater som inte vill arbeta tillsammans med personen. Det kan även leda till att 

andra personer inom en organisation vill lämna sina uppdrag eller kvalitén på arbetet 

som utförs blir sämre.  

En person som inte passar in på sin arbetsbefattning påverkar inte bara omgivningen 

utan även personen själv (Breaugh 2013). Det är lätt att man bara ser till hur 

omgivningen påverkas och glömmer bort att personen själv även påverkas. Att inte 

kunna utföra sina arbetsuppgifter på ett ordinärt sätt påverkar självkänslan som gör att 

många människor känner sig dåliga, misslyckade och oönskade. Situationen kan bli 

speciellt svår om personen i fråga inte kan lämna arbetet p.g.a. av den social situation 

som personen har. Personen kan vara ensamstående med två barn och måste försörja sig 

och väljer då att stanna på sitt arbete trots att man inte trivs eller kan utföra det på ett 

korrekt sätt.        

Vid en rekrytering av en ny medarbetare lägger organisationerna ofta fokus på att 

personens egenskaper och inställning överensstämmer med organisationens kultur och 

värderingar (Gardner m.fl. 2012). Modellen ”fem faktorer” berör personligheten hos en 

person och vilken påverkan det har på en organisations kultur. Några faktorer som tas 

upp i modellen handlar t.ex. om att en person ska ha egenskaper som sällskaplig, aktiv 

och pratsam. Motsatta egenskaper som blyg, tyst och försiktig är exempel på sådana 

egenskaper som många organisationer inte vill se hos en arbetssökande. Andra faktorer 

som ingår i modellen beskriver att organisationer söker efter personer som innehar 
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egenskaper som t.ex. artig, samarbetsvillig, tillförlitlig, öppenhet och kreativ. 

Egenskaper som de inte söker kan t.ex. vara lättirriterad, obehaglig, slarvig, 

oorganiserad och nervositet. En person som innehar flera av de förstnämnda 

egenskaperna har större chans att lyckas inom en organisation eftersom matchningen 

med organisationen blir bättre än om personen innehar många av de sistnämnda 

egenskaperna. 

3.1.1  Traditionell och realistisk rekryteringsmetod 

Det finns olika sätt att gå tillväga när en organisation ska rekrytera ny personal. En av 

vägarna beskriver Gardner m.fl. (2012) som den traditionella metoden. Den traditionella 

metoden innebär att organisationerna försöker sälja in sin verksamhet till de 

arbetssökande. Mål och visioner presenteras på ett så snyggt sätt som möjligt för att den 

arbetssökande ska känna att det är rätt organisation att börja arbeta för. En annan metod 

som Gardner m.fl. (2012) också beskriver är den realistiska rekryteringsmetoden som 

kommit mer och mer på senare år. Målet med den realistiska metoden är att den ska 

presentera en balanserad bild för den arbetssökande. En balanserad bild betyder att både 

de positiva och negativa delarna med verksamheten medges för den arbetssökande. 

Många organisationer har tidigare känt en osäkerhet inför att delge de arbetssökande 

den verkliga bilden som råder för organisationen. Detta eftersom man inte vill riskera 

att den arbetssökande väljer bort organisationen p.g.a. den informationen som personen 

delgetts.  

Den realistiska rekryteringsmetoden har visat sig ha ett antal fördelar vid rekryteringar 

av nya medarbetare (Gardner m.fl. 2012). En fördel är att människor som har behov 

som inte stämmer överens med verksamhetens sållas bort därför att de jobbsökande kan 

göra ett mer informativt val när de ska ta ställning till jobberbjudandet. De har fått 

information om både de positiva och negativa delarna med organisationen och med det 

informationsunderlaget blir det lättare för de jobbsökande att ta ställning till om de 

kommer att passa för jobbet eller inte. Organisationer som använder sig av den 

realistiska metoden uppfattas ofta som ärliga och pålitliga bland de jobbsökande vilket 

är ytterligare en fördel för att få ett gott rykte och locka till sig rätt personal. Att 

organisationerna även lägger ner resurser och tid på att presentera det verkliga läget och 

visa det för de jobbsökande kan många gånger enligt Gardner m.fl. (2012) uppfattas 
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som att organisationen bryr sig om sina anställda och har ett stort intresse för sin 

personalstyrka.  

3.1.2 Rekryteringsprocessen 

Rekryteringsprocessen är en viktig process därför att det är under den tiden som 

organisationen eller företaget har en chans att skaffa sig så mycket information om de 

sökande som möjligt (Lindelöw 2008) Det innebär ett större underlag när 

organisationen ska välja den som de anser är bäst lämpad att arbeta för just deras 

organisation. Det är under den processen som en organisation kan upptäcka vilka 

personer som passar in i deras arbetsbeskrivning och vilka som inte gör det, utan att det 

kostar organisationen något extra. Har man väl tagit in en person och märker att den inte 

fungerar i arbetet är det svårt och kostar pengar att behålla den, samtidigt som det även 

kostar pengar att börja om processen för att hitta en ny medarbetare. Enligt Lindelöw 

(2008) finns det ett antal viktiga områden som man bör lägga vikt vid för att lyckas med 

sin rekryteringsprocess. Områdena är behovsanalys, kravspecifikation, hur man lockar 

till sig rätt arbetssökande, intervju och urval.  

Organisationer lägger ofta stora resurser på att bedöma de arbetssökande på olika sätt 

genom t.ex. referenstagning och intervjuer (Newington & Metclafe 2014). Något som 

det däremot inte läggs lika mycket resurser kring är förberedelserarbete och analys av 

den befattning som man söker personal till. Många organisationer fokuserar endast på 

att hitta arbetssökande som har vissa egenskaper som de anser passar in på befattningen 

i organisationen och glömmer att analysera utformningen av befattningen. Befattningen 

kanske bör förändras eller kompletteras med nya arbetsuppgifter. Personalbehovet bör 

även det analyseras, både hur det ser ut i nuläget men även i framtiden. En fråga som 

man kan fundera över då är varför inte fler organisationer gör behovsanalyser om det 

anses så viktigt. Lindelöw (2008) beskriver ett par anledningar till varför 

behovsanalyserna lyser med sin frånvaro. Det första skälet handlar om tidbrist hos de 

ansvariga rekryterarna. Många upplever att de inte har tid för behovsanalyser av 

personalen eftersom arbetsbelastningen är för stor. Ett annat skäl är att det i många 

organisationer saknas metoder och verktyg för att kunna genomföra analyserna, de vet 

helt enkelt inte hur analyserna ska genomföras och därför blir de heller inte av.  
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Utifrån en behovsanalys genomförs ofta en kravspecifikation som kan förklaras som en 

mall för att specificera de krav som man ställer på de personerna som söker en viss 

befattning (Newington & Metclafe 2014). Kravspecifikationen bör omfatta alla 

områden som är relevanta för just den befattningen. Saker som personliga egenskaper, 

utbildning, kunskap och praktiska förutsättningar är delar som bör ingå i en 

kravspecifikation. Både den arbetssökandes egenskaper men även rekryterarens 

egenskaper är viktigt för att rekryteringsprocessen ska bli lyckad. Utifrån 

kravspecifikationen kan man sedan inrikta sig på att attrahera rätt sökande (Obert & 

Södergård 2010). En nyckel för att locka till sig rätt sökande är att välja rätt kanaler för 

att marknadsföra den lediga tjänsten som organisationen söker folk till. Man kan välja 

att själv söka upp de arbetssökande, något som kallas headhunting eller så kan 

organisationen försöka att få de arbetssökande att själva söka sig in till företaget genom 

annonsering i tidningar eller via internet. Det som många gånger är avgörande för om en 

organisation lyckas attrahera arbetssökande personer är hur organisation uppfattas av de 

sökande och om organisationen senare lever upp till de förväntningar som skapats hos 

de arbetssökande. Om företaget skulle locka sökande med att de är ett professionellt 

företag som alltid är seriösa i sitt agerade oavsett vad de arbetar med och det sedan visar 

sig att de inte alls är det sjunker trovärdigheten hos de arbetssökande. Det kan innebära 

att många av dem arbetssökande istället kommer att söka sig till andra jobb.   

Intervju är en av de vanligaste urvals och bedömningsmetoderna som används för att 

som arbetsgivare få en uppfattning om de sökandes personligheter och kompetens osv. 

Det finns olika sorters intervjutyper som är mer eller mindre strukturerade men enligt 

Kahlke & Schmidt (2002) är den strukturerade intervjutypen avsevärt bättre för att 

kunna göra en bedömning av en kandidat. En strukturerad intervju brukar bland annat 

kännetecknas av att de frågor som ställs utgår från de kompetenser som är viktiga i 

arbetet. Det används ungefär samma frågor till samtliga sökande och svaren bedöms 

utifrån systematiska och tydliga bedömningskriterier. I motsats till den strukturerade 

intervjutypen finns den ostrukturerade intervjun som utmärks av helt andra faktorer. Ett 

exempel som utmärker den ostrukturerade intervjun är att informationen om olika 

sökande inte alltid är jämförbar. Det innebär att man använder metoder som gör att man 

inte får fram samma svar och därför inte kan jämföra dem med andra sökande. Ett annat 
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kännetecken är att det ofta saknas ett syfte med intervjun samt att det inte finns någon 

plan för hantering av olika ämnen, vilket kan betyda att rekryteraren ställer frågor som 

man inte vet hur man ska använda sedan i urvalsprocessen. 

En anställningsintervju har olika syften och det första syftet är enligt Khalke & Schmidt 

(2002) att skaffa sig ett första intryck av varandra. Ur företagets perspektiv kan man ge 

en övergripande information kring verksamheten och förklara hur urvals och 

bedömningsmetoderna går till för att stämma av med den sökandes förväntningar. För 

de jobbsökandes del är det första mötet en chans att få mer information och en större 

förståelse kring hur verksamheten fungerar. Det ger också de sökande en chans att 

känna efter huruvida jobbet känns rätt för dem eller inte. Det andra syftet som Khalke & 

Schmidt (2002) diskuterar kring är att väcka intresse och marknadsföra företaget. Ett 

inledande samtal eller en intervju ger företaget en möjlighet att visa upp sin verksamhet 

och bli attraktiva för jobbsökande. Rekryteraren har också en möjlighet att styra 

intervjun vilket innebär att man kan få ut den informationen som man vill och på det 

sättet marknadsföra företaget. En intervju eller ett samtal som används för att skapa ett 

intresse kan även ge de sökande en chans att presentera sig själva och sina egenskaper 

utan att intervjun blir alltför formaliserad.  

Det tredje syftet som handlar om urval och bedömning är den vanligaste uppfattningen 

om intervjuns riktiga syfte. För att kunna göra en bedömning av de jobbsökandes 

kompetens krävs att intervju är strukturerad och har kunskapsbaserade frågor som rör 

tjänsten som skall tillsättas (Khalke & Schmidt 2002). Ett annat syfte med 

anställningsintervjun är att göra en bedömning av hur sökande och organisation 

fungerar ihop både kulturellt och personlighetsmässigt.  
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3.2 Ekonomiskt perspektiv på rekrytering & personal 

Rekrytering är inte bara viktigt ur den synvinkeln att organisationen vill ha in 

kompetent och väl fungerande personal. Rekrytering är också ett område som påverkar 

en organisations ekonomi på olika sätt (Johansson & Johrén 2011). En felrekrytering 

betyder att organisationen måste påbörja arbetet med att hitta en ny person som passar 

in i arbetet och det ska naturligtvis gå så snabbt det bara går eftersom man annars saknar 

en persons arbetskraft och kompetens. En rekrytering handlar dock inte enbart om att 

ersätta bortfallet av kompetens eller att fylla upp en personalstyrka, det är även en stor 

ekonomisk fråga. En felrekrytering orsakar många olika kostnader, fler än vad många 

tror menar Johansson & Johrén (2011). De mest uppenbara är lön för personen som man 

lagt ut på den anställde som sen slutade, kostnader för annonsering och tiden som de 

rekryteringsansvariga lägger på intervjuer, referenstagning och urval m.m.  

Det finns ytterligare kostnader som är svårare att kvantifiera t.ex. förlorad produktivitet, 

negativ inverkan på arbetskamraterna eller i värsta fall att felrekryteringen leder till att 

andra anställda slutar (Lindelöw 2008). Hur stor kostnaden för en felrekrytering blir 

beror på vad det är för befattning som personen har och även vilka effekter som 

felrekryteringen får men man får utgå från att det är ofta miljonbelopp det handlar om. 

Kostnaderna kan variera beroende på hur många andra personer som påverkas av mitt 

arbete och vilket ansvarsområde som en person har. En felrekrytering av en chef 

innebär stora påverkningar på alla anställda som lyder under den chefen och därför är 

risken större för att en felrekrytering på den positionen kan orsaka fler negativa 

konsekvenser än t.ex. en felrekrytering av produktionsanställd. Därmed inte sagt att 

kostnaderna för en felrekrytering av en produktionsanställd är små.   

Enligt Johansson & Johrén (2011) är organisationer inte lika noggranna att räkna på vad 

en rekrytering kostar jämfört med om de ska köpa in t.ex. en maskin. Då genomförs ofta 

noggranna investeringskalkyler och analyser trots att en rekrytering egentligen kostar 

mer pengar i längden oftast. Det mest logiska vore att företagen ägnar lika mycket tid 

till att göra lönsamhetsbedömningar av sina anställda som de gör för sina materiella ting 

som köps in. Johansson & Johrén (2011) anser att företag och organisationer bör 

fundera över ett antal frågor varje gång som de står inför en rekrytering. För det första 

bör de fundera över om rekryteringen är värd det minimipris som man kan räkna fram 
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för rekryteringen eller om personalproblemet går att lösa på annat sätt. I t.ex. en 

arbetsgrupp på 8 personer kan de anställda kanske lösa arbetsuppgifterna om en person 

lämnar företaget mot en högre lön, istället för att göra en nyanställning som hade varit 

dyrare. Företagen bör även räkna på vad det är värt att undvika en sämre medarbetare 

jämfört med om de skulle få in en normalpresterande eller till och med högpresterande 

person till verksamheten.  

 

3.2.1 Locka till sig rätt medarbetare 

Att lyckas rekrytera högpresterande medarbetare som passar in i en organisation ses 

som en nyckel till att behålla personalen och klara av de utmaningar som många 

organisationer idag ställs inför (Gardner m.fl. 2012). Många organisationer och företag 

har haft svårt att rekrytera rätt personal under de senaste åren p.g.a. den ekonomiska 

nedgången som har varit. Gardner m.fl. (2012) menar på att företagen har fått dra ner på 

personal och gjort strukturella ekonomiska förändringar vilket gör att de idag har 

svårare att attrahera och locka till sig rätt personal men även behålla de också. Att locka 

till sig rätt medarbetare är avgörande för att de ekonomiska konsekvenserna av en 

rekrytering ska bli så små som möjligt. En nyckel till att lyckas locka till sig rätt 

medarbetare är enligt Gardner m.fl. (2012) hur organisationer presenterar sina kulturer. 

Om de presenteras på ett bra sätt är chansen större att någon av de arbetssökande läser 

beskrivningen och känner att det skulle passa personen perfekt. Det är även viktigt för 

att behålla sin personal eftersom att om en organisation förmedlar en kultur som de 

anställda inte alls känner igen eller inte vill vara en del av kommer de att söka sig till 

någon annan arbetsgivare som passar de bättre.  

Om en organisation inte lyckas locka till sig rätt medarbetare är risken större att 

rekrytering inte blir bra och då tillkommer det flertalet kostnader (Gardner m.fl. 2012). 

För det första har det varit en kostnad att rekrytera personen som sedan visade sig inte 

passa i organisationen. Företaget kan ha gjort en kravprofil för tjänsten, annonserat eller 

letat själva efter arbetssökande, intervjuat en del av de och lagt tid på att ringa referenser 

m.m. Om personen slutar på företaget måste de försöka hitta en ny person för den 
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befattning och då börjar processen om igen med kostnader för att söka och intervjua 

arbetssökande. 

 Sawa & Swift (2013) menar på att det ända som är konstant i livet är förändring och 

påpekar då särskilt den ekonomiska förändring som varit i världen under de senaste 

åren. Nu börjar det dock peka uppåt igen för många företag och många organisationer 

försöker som alltid hitta nya lösningar för att konkurrera på bästa sätt. Sawa & Swift 

(2013) diskuterar också vikten att rekrytera rätt personal i organisationer eftersom det är 

de som är nyckeln i ett företags produktion. De menar på att organisationer bör fokusera 

på att stärka sin personalstyrka på så många sätt som möjligt. De nämner även den 

ekonomiska aspekten av att inte lyckas med att rekrytera rätt personer. Skulle man satsa 

på de personerna genom att låta de gå utbildningar och ge personerna ansvar för 

verksamheten och det sen visar sig att de inte passar in i organisationen har de pengarna 

investerats helt i onödan. Därför menar de på att det är viktigt att analysera folk som är 

nyanställda under deras första veckor och se om bilden av personerna från intervjuer 

och liknande stämmer för att se om personen är värd att satsa vidare på.  

3.2.2 Kostnader för inskolning 

En annan viktig aspekt att ta hänsyn till när det gäller områdena rekrytering och 

ekonomi handlar om inskolningstiden för en nyanställd (Johansson & Johrén 2011). 

Inskolningstiden är den tiden som det tar för en anställd att komma upp i full 

arbetskapacitet. För många företag är kostnaden för inskolning den absolut högsta 

kostnaden när man anställer en ny medarbetare. Det finns olika delar som är avgörande 

för hur stor kostnaden för inskolningen blir. En del består av hur lång tid det tar innan 

en person kommer upp i full arbetskapacitet och det är något som naturligtvis är olika 

beroende på individ. Ofta kan företagen räkna ut en genomsnittlig tid som gör att de på 

ett ungefär vet hur lång tid processen tar. Hur lång tid det tar för en medarbetare att lära 

sig arbetet beror också på vilka arbetsuppgifter som befattningen har. Om 

arbetsuppgifterna svårare tar det längre tid innan den fulla kapaciteten nås. 

Ytterligare en del som är avgörande för hur stor inskolningskostnaden blir är om 

personen behöver en ”fadder” under processen och hur mycket tid faddern behöver 

lägga på den nya medarbetaren (Johansson & Johrén 2011). Faddern är en person som 
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ska hjälpa den nyanställde in i arbetet under personens första tid på arbetsplatsen. 

Eftersom kostnaderna för inskolning av nyanställda är så pass stora vill naturligtvis de 

flesta företagen att personerna ska stanna i organisationerna. Det är ytterligare en 

anledning till varför det är så viktigt att rekrytera personer som passar in i 

verksamheten. Enligt Johansson & Johrén (2011) borde det ligga i varje organisations 

intresse att kartlägga kostnaderna för inskolning för att kunna förstå vilka stora summor 

pengar det rör sig om och även för att kunna hitta förbättringsmöjligheter.     

Genom att analysera och undersöka kostnaderna för inskolning kan man hitta delar som 

gör att inskolningstiden minskar eller att faddern inte behöver lägga lika stor tid på den 

nyanställde vilket också minskar kostnaderna för företaget (Sawa & Swift 2013). Den 

största kostnadsbesparingen som ett företag kan göra är att genomföra en bra 

rekryteringsprocess och känna sig så säker som det bara går på den personen som man 

plockar in. Oavsett vad man tycker om en person på intervjuer eller vad andra referenser 

säger om personen är det när personen börjar arbeta som det märks om han eller hon 

fungerar i arbetet eller inte. Kostnaden för en genomförd inskolningstid går aldrig att få 

tillbaka, vilket innebär att om personen märker efter en eller två månader att det inte 

fungerar så är kostnaden för inskolning redan förbrukad. Har företaget gjort en så bra 

process som möjligt innan man tar in personen till arbete har man i alla fall skaffat sig 

förutsättningar för att även inskolningen ska bli lyckad. För företag med hög 

personalomsättning gäller det att vara extra uppmärksam på kostnaderna kring 

inskolning eftersom det är så många som inskolas. Skulle det visa sig att man hittar 

lösningar som minskar kostnaden för inskolningen kan företaget spara in mycket pengar 

eftersom inskolningarna sker så frekvent i verksamheten.    

 För att locka till sig arbetssökande och behålla sin personal gäller det för 

organisationerna och företagen att idag skapa en arbetsplats som motiverar de anställda 

att utföra sina arbetsuppgifter med högsta kvalité (Fernet et. al. 2012). Ett par av de 

vanligaste anledningarna till att de anställda inte känner sig motiverade är att man inte 

klarar av sina arbetsuppgifter fullt ut eller att man inte trivs på arbetsplats p.g.a. sin chef 

eller arbetsuppgifter. Att inte vara motiverad kan leda till att man utför arbetet med 

sämre kvalité och att man sprider dålig stämning som irriterar medarbetarna. Ytterligare 

en konsekvens för dålig motivation är att sjukfrånvaron ökar eftersom risken ökar att 
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anställda väljer att stanna hemma vissa dagar då de helt enkelt inte vill gå till jobbet. Att 

räkna ut kostnaden för sjukfrånvaron hos en anställd är inte speciellt svårt men att 

kvantifiera kvalitétsbrister och sämre stämning på arbetsplatsen är svårare men går 

också. Poängen enligt Fernet et. al. (2012) är inte att räkna ut kostnaderna för alla 

konsekvenser men att fundera över de och att försöka göra någonting åt dem är 

viktigare dels för att det är en kostnad för företaget men även för att förbättra läget för 

personalen.     

3.3 Trygghet & trivsel på en arbetsplats 

3.3.1 Reaktioner vid uppsägning 

Det finns en mängd olika faktorer som är viktiga för att anställda ska trivas på sin 

arbetsplats och känna en mening med sitt arbete. Anställningstrygghet är en grundpelare 

som är viktig för många människors motivation och trygghet inom en organisation 

(Hedlund & Eriksson 1992). Utan anställningstrygghet uppstår ofta oro på arbetsplatsen 

över om det ska ske uppsägningar eller omplaceringar. Det blir ofta diskussioner och 

rykten kring olika scenarion som det spekuleras i ska inträffa och det sprids en känsla av 

otrygghet. Vid ett uppsägningstillfälle är det inte heller bara de som sägs upp som 

drabbas av otrygghet, det påverkar givetvis de övriga anställda också eftersom man inte 

vet om fler kan komma att sägas upp eller omplaceras. De reaktioner som uppstår vid 

ett uppsägningstillfälle är att de anställda känner att självförtroendet minskar och att 

arbetskapaciteten minskar, dessutom känner får många anställda en känsla av 

misslyckande (Hedlund & Eriksson 1992).  

Att människor i en organisation tvingas till uppsägningar eller omplaceringar p.g.a. den 

föränderliga miljö som råder idag har även en inverkan på de anställdas sjukfrånvaro 

(Johansson & Johrén 2011). Vid uppsägningar oavsett om det gäller en hel organisation 

eller bara några enskilda anställda så drabbas ändå oftast alla i och kring organisationen 

på något sätt. Oftast uppstår en oro kring vad som komma skall och hur framtiden 

kommer att se ut för företaget och det leder till ökad sjukfrånvaro bland de anställda. En 

del anställda blir sjuka på riktigt p.g.a. den oro och stress som uppstår samtidigt som 

andra inte känner sig motiverade eller trivs på arbetsplatsen som gör att de stannar 

hemma. En sådan situation är naturligtvis komplicerad för företagen eftersom man helt 
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plötsligt har för lite folk till sin verksamhet (Fernet 2012). En del organisationer tar in 

vikarier för att lösa sjukfrånvaron men problemet med vikarier är att de inte alla gånger 

är insatta i arbetet och därmed kan de inte utföra en hundraprocentig arbetsprestation. 

Andra organisationer löser det med att de i normala fall är övertaliga i verksamheten. 

Det innebär att när det uppstår sjukfrånvaro på arbetsplatsen kan de anställda klara av 

att driva verksamheten även om de saknar några personer ur personalstyrkan. Problemet 

är att belastningen på de som ska arbeta kan bli för tuff eftersom de är vana vid att vara 

fler på arbetsplatsen.   

Att bli uppsagd kan enligt Hedlund & Eriksson (1992) många gånger jämföras med att 

mista en anhörig och en sådan tragedi medför normalt en kris. Förlusten av arbetet får 

också konsekvensen av att man förlorar en del av sin identitet, om en anställd känner en 

stor samhörighet med organisationen blir beskedet än tyngre. Reaktionerna på en 

uppsägning skiftar också individuellt eftersom det beror på individens personliga styrka 

och personliga anknytning till organisationen. Det finns dock en del faktorer som 

generellt sätt spelar in på hur reaktionerna blir från de anställda av ett 

uppsägningsbesked (Hedlund & Eriksson 1992). Storleken på lönen är en faktor som 

påverkar reaktionerna, hur pass intressanta arbetsuppgifter som de anställda upplever att 

de har är en annan aspekt som vägs in och möjligheterna till ett nytt arbete. Den faktorn 

som däremot påverkar mest på de anställdas reaktioner är hur pass väl man har trivts 

med sina arbetskamrater. Det finns en gammal klyscha om att man kan överleva ett trist 

arbete bara man har goda arbetskamrater som man trivs med och som lättar upp 

tillvaron.  

Hur de anställda påverkas av uppsägningar på arbetsplatsen beror också på vilka det är 

som drabbas (Hedlund & Eriksson 1992). Om det är ett helt företag eller en hel 

organisation som drabbas av nedläggning eller uppsägningar är det ofta lättare att 

hantera för de anställda än om exempelvis bara ett fåtal personer som måste sluta. De 

personerna som tvingas lämna när det är färre personer som ska sluta kan känna sig 

utpekade och därför tycka att situationen blir jobbigare än om alla anställda hade blivit 

drabbade. Forskarna Batt & Colvin (2011) konstaterar att organisationer som har en hög 

delaktighet och satsar på långsiktiga investeringar samt incitament för de anställda har 

färre uppsägningar och färre anställda som väljer att sluta frivilligt. Jämfört med 
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organisationer som har kortsiktiga förväntningar på de anställdas prestationer som leder 

till att uppsägningarna blir fler men även kostnaderna för dem.  Batt & Colvin (2011)  

menar att det är viktigt för de anställda att företagen och arbetsgivarna visar att de satsar 

på personalen för att visa att det finns en framtid för de inom organisationen. Förutom 

att det ger en trygghet för de anställda motiverar det även de att ge något tillbaka genom 

att utföra ett bra och kvalitativt arbete. De anställda är många gånger så insatta i 

verksamheten att de förstår om företaget satsar endast för att få en kortsiktig verkan 

eller om de tänker långsiktigt. Exempelvis ser många anställda lönebonusar och 

liknande som kortsiktiga faktorer för att öka arbetsinsatsen, samtidigt som satsningar på 

maskiner och produkter som förbättrar arbetsmiljön ses som något positivt och 

långsiktigt arbete.  

En aspekt som påverkar en persons anställningstrygghet handlar om olika 

anställningsformer. Att bli tillsvidareanställd är den anställningsformen som skänker 

mest trygghet däremot påverkar anställningsformer och kontrakt som innebär att du inte 

har jobb i mer än ett par månader anställningstryggheten negativt (Hedlund & Eriksson 

1992). Traditionellt sätt arbetade många organisationer med att ge sina anställda en 

känsla av att tillhöra en familj och att ge de en anställningstrygghet genom att bland 

annat erbjuda de stabila och längre anställningar (Kumar & Shekhar 2012). I utbyte mot 

det förväntade sig organisationerna ett gott och noggrant utfört arbete utan att de 

anställda skulle kritisera organisationen. I dagens samhälle fungerar inte den 

traditionella modellen längre eftersom de rådande förhållandena på arbetsmarknaden 

kräver en annan strategi. De anställda kan inte längre förvänta sig stabilitet och längre 

anställningar utan måste förstå att förändringar är en del av arbetslivet som måste 

accepteras och hanteras på bästa sätt.  
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3.3.2 Lojalitet & Förtroende 

Enligt Kumar & Shekhar (2012) påverkas även lojaliteten hos de anställda gentemot 

organisationen p.g.a. de förändringar som sker i många organisationer. Lojalitet är 

viljan att göra en insats för någon eller att göra en personlig uppoffring för att stärka en 

relation. Det finns olika faktorer som indikerar på att en person är lojal och känner 

lojalitet för en verksamhet eller en organisation. Exempel på sådana faktorer är att de 

anställda har en vilja att fortsätta arbeta inom organisationen och de anställda 

producerar mer än vad de är tillsagda att göra. En arbetsgivare har också stor påverkan 

på lojaliten hos de anställda förutom att få de anställda att trivas med arbetet. Lojalitet 

är en ömsesidig faktor som stärks hos de anställda om arbetsgivaren visar lojalitet mot 

dem. En arbetsgivare som vill känna lojalitet från sina anställda ska med andra ord börja 

med att själv visa de sin lojalitet. Vid kortare anställningar kan det vara svårt för de 

anställde att känna sig lika delaktig och få samma förtroende av arbetsgivaren vilket kan 

leda till att lojaliteten gentemot organisationen försämras. 

 Adler & Adler (1988) menar att lojalitet beror mycket att den anställde måste känna en 

delaktighet i organisationen. Ett sätt att utvecklas och känna sig mer delaktighet i en 

organisation eller företag är att arbeta under en längre tid inom organisationen. Tiden är 

en avgörande faktor eftersom utan tid hinner de anställda inte lära känna varandra och 

de hinner inte skapa en tillit eller förtroende för varandra. En person som man inte 

känner förtroende för vill man heller oftast inte ge för stort ansvar eller göra personen 

mer delaktig än nödvändigt eftersom man litar inte på den personen. Att få en person att 

känna sig delaktig är dock enligt Adler & Adler (1988) inte bara upp till de övriga 

anställda utan det krävs även jobb från den nyanställde. Det kan vara mer eller mindre 

jobbigt beroende vad den nyanställde har för personlighet. En person som beter sig lite 

osäkert och blygt vid en anställnings början tar de ofta längre tid för att komma in i 

gemenskapen och känna sig delaktig. Samtidigt som en person som är utåtriktad och 

social inte alls kräver samma tidsperiod för att känna sig delaktig. Därför krävs det tid 

för att både den blyga typen och den utåtriktade typen ska ha en chans att känna sig 

delaktiga i organisationen och med de övriga anställda. 

Förtroende är en annan aspekt som är svår att bygga upp under en kort 

anställningsperiod, det är något som utvecklas med tiden och det krävs att arbetsgivaren 
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och arbetstagaren känner tillit och lojalitet mot varandra för att bygga upp förtroendet 

(Adler & Adler 1988). Strukturen och ledarskapet inom en organisation är också en del 

som påverkar lojaliteten hos de anställda. Om de anställda känner att de samverkar med 

organisationens struktur, värderingar osv. förbättras lojalitet eftersom att de känner att 

de kan stå bakom organisationens värderingar och normer. Ledarskapet är en viktig 

faktor som egentligen inte bara påverkar lojalitetet utan också de anställdas motivation 

och arbetskapacitet. Om de anställda trivs med sin ledare och känner ett förtroende för 

ledarskapet så ökar det lojaliteten och motivationen till att göra en god arbetsinsats.    

Breaugh (2013) menar att det finns två faktorer som är extra viktiga för personer när de 

letar jobb. Den första faktorn handlar om vad personen som söker jobbet har för 

förväntningar, både på jobbet och på ett eventuellt jobberbjudande. Vad de 

arbetssökande har för förväntningar skiljer sig naturligtvis mycket beroende på vad 

personen har för självinsikt. En del personer förväntar sig ansvartagande positioner och 

chefsroller direkt samtidigt som andra är mer tillbakadragande och anser sig inte varit 

tillräckligt duktiga för att kunna få en mer kvalificerad tjänst. Anställningsintervjun är 

ett sådant gyllene tillfälle för en arbetsgivare att ställa frågor och ta reda på vad den 

arbetssökande egentligen har för förväntningar på jobbet som personen söker. Om 

personen förväntar sig något helt annat än vad tjänsten egentligen innebär kanske man 

ska fundera på om personen verkligen är den rätta att anställa.  

Den andra faktorn som är viktig för arbetssökande när de söker jobb är om personen har 

några andra jobberbjudanden att ta ställning till (Breaugh 2013). Det har visat sig att 

arbetssökande tenderar att nedvärdera arbeten och jobbpositioner som de känner att de 

troligen inte kommer att få. Samtidigt så höjs trösklen hos de arbetssökande för vad som 

är ett acceptabelt jobb eller position om de har andra möjligheter eller erbjudanden, 

vilket påverkar valet av arbete. Saker som kan ha en avgörande roll om den 

arbetssökande väljer mellan olika arbeten är t.ex. vilka möjligheter till en personlig 

utveckling som finns på företaget, vad man kan tänkas få för ansvar både nu och i 

framtiden samt om personen känner att företaget ser en framtid och en potential för 

personen inom företaget. Vid möten med arbetsgivare vill de arbetssökande känna att de 

är intressanta för företaget och att de kommer att fylla en viktig funktion för företaget 

under en längre period. Anställningstid betyder enligt Breaugh (2013) för många 
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arbetssökande en anställningstrygghet och därför vill många höra att det kan finnas 

möjligheter till tillsvidareanställningar och ökad anställningstrygghet om person sköter 

sitt arbete.   

 4.0 Empiri 

I kapitlet empiri beskrivs intervjupersonernas tankar och åsikter kring vårt 

forskningsproblem. Kapitlet inleds med att beskrivningar av intervjupersonerna och vi 

får ta del av ledningens perspektiv först, följt av de anställdas åsikter och tankar.   

4.1 Intervjubeskrivningar och observationer 

Det empiriska materialet som vi har samlat in består av intervjuer och observationer 

som vi genomfört på företaget Saft AB i Oskarshamn. Vi har intervjuat tre personer från 

företagets ledning, Björn Carlsson, Stina Svensson och Åsa Larsson. Vi har även pratat 

med två före detta anställda i produktionen och en nuvarande anställd för att få en 

helhetsyn av det ämne som vi har studerat. Alla personer som vi har intervjuat har vi 

låtit vara anonyma, vilket betyder att namnen som vi använder på personerna är 

påhittade. De före detta anställda har fått namnen Jens Nilsson och Sara Nord medan 

den nuvarande anställda personen fått namnet Ola Eriksson.  

 Varje intervju inleddes med att personerna som intervjuades fick berätta om vad de gör 

på företaget och beskriva sin arbetsposition. Björn Carlsson berättade att han arbetar på 

Saft ABs personalavdelning där han har hand om frågor som rör rehabilitering, 

förhandlingar och han har även ett övergripande ansvar för sin avdelning. Den andra 

representanten för företagets ledning var Stina Svensson som främst hade ett ansvar för 

området rekrytering. Hon stöttade även Carlsson i hans arbete men hennes huvudsakliga 

uppgift var att nyanställa vid en uppgång av produktionen samt förlänga och avsluta de 

visstidsanställdas kontrakt. Åsa Larsson är produktionsledare för monteringen av 

batterierna och hennes arbetsuppgifter bestod i att ansvara för sin monteringsgrupp, 

samt organisera och fördela ut arbetet i monteringen. Jens Nilsson och Sara Nord är två 

personer som tidigare arbete på företaget Saft AB. Jens Nilsson arbetade ungefär fem år 

på företaget samtidigt som Sara Nord arbetade ca två år. Båda personerna arbetade i 

företagets produktion men inte på samma avdelningar. Ola Eriksson är den nuvarande 

anställda och även han jobbar i produktionen och har gjort det i ca två år nu.  
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De observationer som vi har gjort består av en rundvandring i fabriken som vi fick följa 

med på tillsammans med en personalman. Under den rundvandringen försökte vi bland 

annat att observera de anställdas beteende, stämningen, trivsel etc. Våra observationer 

genomfördes dessutom efter intervjuerna med de anställda och syftet med det var att 

kunna undersöka om vi kunde se några tecken på att det som intervjupersonerna sa 

stämde överens med vår uppfattning. Ett exempel var att de f.d. anställda talade om att 

stämningen på organisationen var ganska dyster och allmänt dåligt, vilket vi då kunde 

bedöma själva om det stämde genom våra egna observationer. Det var svårt för oss att 

göra någon djupare analys av vårt korta besök i produktionen, men det vi kunde 

konstatera var att enligt vår bedömning var inte stämningen fullt så dyster som 

intervjupersonerna har beskrivit den. På en del avledningar var humöret på topp och det 

skojades friskt med varandra, men på andra avledningar var det mer tystlåtet och 

fokuserat. En annan observation som vi gjorde var att de anställda såg ganska stressade 

ut, bara under den korta tiden vi var där hörde vi två personer som klagade på att tiden 

var för knappt för att klara av arbetet. Många personer arbetade i högt tempo och såg 

nästan ut att småspringa lite mellan stationerna vilket vi också uppfattade som en 

stressfaktor. Vi hann även med ett kort besök på personalkontoret där vi fick 

uppfattningen om att de var ganska få personer som hade mycket arbete att göra, något 

som de två personalmännen som vi intervjuade också poängterade.        

4.2 Ledningens syn på rekrytering 

När vi startade intervjun med Carlsson och Svensson var stämningen positiv, det kändes 

som att de ville få oss att verkligen känna att vi var välkomna genom att skämta och 

skratta mycket. Miljön var avslappnad när vi slog oss ner kring ett runt bord på 

Carlssons kontor. Anledningen till att vi gjorde en intervju med både Carlsson och 

Svensson samtidigt var att de båda hade mycket att göra och därför passade det bäst för 

dem att vi höll intervjun med båda samtidigt. Först var vi lite oroliga att de skulle 

påverka varandra när vi intervjuade dem samtidigt, men under intervjuns gång la sig 

den oron då vi fick en känsla att de svarade ärligt och öppet på våra frågor.  

Vi började intervjun med att be Carlsson och Svensson om att mer ingående berätta om 

deras produktionssystem och samverkan mellan deras orderläge och personalstyrkan. 

Carlsson som arbetat många fler år på företaget än Svensson ansåg sig mest lämpad att 
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svara på frågan och berättade att företaget för några år sedan bestämde sig för att anta 

ett system som innebar en del ganska stora förändringar. Förändringarna som gjordes 

var att företaget bestämde sig för hur mycket man måste producera på en vecka för att 

alla företagets skift ska kunna arbeta fullt ut. Efter det bestämde man att företaget skulle 

sluta bygga upp lager utan endast arbeta emot order som låg inom den närmaste 

månaden. Företaget planerar med andra ord inte produktionen längre än en månad i 

taget i dagsläget. Carlsson berättade också att företaget bestämde sig för att 

personalstyrkan i produktionen skulle bli mycket mer flexibel att hantera. Anledningen 

till det var att man bestämde sig för att på två veckor ska man kunna minska och öka 

personalstyrkan i produktionen med 10 % beroende på om man ökar arbetstakten eller 

inte. På fyra veckor ska man kunna öka eller minska personalstyrkan i produktionen 

med 20 %. Ett sådant arbetssätt innebär att en relativt stor del av de anställda i 

produktionen måste ha anpassningsbara anställningar.  

I Saft ABs fall har man valt att arbeta med visstidsanställningar och inhyrd personal för 

att kunna klara av att arbeta efter sitt bestämda produktionssystem. Svensson flikade in 

och berättade att företaget idag endast erbjuder de anställda i produktion en 

anställningstid på en månad i taget. Produktionsledare Larsson som intervjuades vid ett 

annat tillfälle beskrev att det blev en ganska omfattande omställning för cheferna inom 

produktionen när företaget bestämde sig för att införa ett nytt system. Tidigare hade 

produktionsledarna varit inriktade på att bygga upp en viss lagermängd och inte 

anpassat sig speciellt mycket till orderläget. Larsson förklarade att det är stor skillnad 

jämfört med nu då hon ständigt får rapporter kring orderläget för att hon ska kunna 

organisera och anpassa sin personal på bästa sätt.  

Carlsson berättade att företaget brukar i genomsnitt ha tre rejäla produktionstapp om 

året. ”Varje produktionstapp brukar innebära att mellan 20-50 personer få lämna 

företaget” (Carlsson 140421). Om det är ett riktigt stort produktionstapp som innebär att 

man stänger helgskiften betyder det att 90 personer får avsluta sina anställningar. 

Företaget säger alltså inte upp sin personal utan avslutar endast de visstidsanställningar 

som finns och låter den inhyrda personalen lämna företaget. Företaget har även ett antal 

uppgångar varje år berättar Svensson. På frågan om företaget har några problem att 

rekrytera ny personal vid de tillfällena berättar Svensson att det beror på hur det ser ut 
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för deras konkurrenter vid den tidpunkten. På den orten som företaget verkar på 

konkurrerar man med tre andra större industriaktörer och därför kan det bli 

problematiskt om de andra aktörerna har fått en produktionsuppgång innan Saft AB. 

Konkurrenterna lägger då ofta beslag på en stor del av den tillgängliga arbetskraften 

som finns. 

Det som intresserat oss är hur rekryteringen av nyanställda påverkas av den upp och 

nedgång som företaget hela tiden ställs inför. Carlsson och Svensson fick berätta om hur 

rekryteringen av produktionspersonalen gick till. Svensson var snabb att svara, hon hade 

inte fått prata så mycket och vi fick en känsla av att när vi nu ställde en fråga som rörde 

hennes special område var hon mycket intresserad av att få dela med sig av sina tankar 

och åsikter kring ämnet. Hon berättade att rekryteringsprocessen handlar om två delar, 

den ena delen handlar om när de själv ska rekrytera produktionspersonal och den andra 

delen handlar om när det tar hjälp av bemanningsföretag. Hon fortsatte och berättade att 

när de själva rekryterar personal anställs ofta personal utifrån kontakter och 

rekommendationer som de fått från personer inom företaget. De genomför aldrig 

intervjuer med produktionspersonal eller skickar annonser utan undersöker endast att de 

formella kraven uppfylls som t.ex. att personerna som anställs är över 18 år annars litar 

man till dem som rekommenderat personen. Anledningen till varför man arbetar så är 

för att det tar för lång tid främst, ofta behöver företaget ha in folk inom en kort tidsram 

och då hinner de inte med att intervjua alla personer som ansöker om arbete.  

När företaget tar hjälp av bemanningsföretag går det till så att bemanningsföretaget helt 

enkelt skickar över så många av sin personal som har den komptens som efterfrågas av 

Saft AB. Det har fungerat mycket bra berättar Carlsson eftersom deras kontakt på 

bemanningsförtaget varit väldigt insatt i hur Saft AB arbetar och vet därför vad som 

krävs för att arbeta där. De berättade vidare att den personen tyvärr hade slutat för ett 

tag sen och märkt att ersättaren inte alls var lika bekant med Saft ABs verksamhet. De 

skulle därför skicka över en kravprofil till bemanningsföretaget där det står skrivet vilka 

kompetenser och egenskaper de förväntar sig av en person som ska arbeta i 

produktionen på Saft AB. Svensson berättade att företagets relativt ytliga 

rekryteringsprocess ibland kunde innebära att personerna som företaget anställde inte 

levde upp till kraven som ställdes på de och därför tvingas en del efter en period att 
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sluta på företaget. Det var dock ganska sällsynt berättade Svensson. En annan fråga som 

vi tog upp angående rekrytering är om det är många som slutat på företaget som sedan 

kommer tillbaka när produktionen ökar igen. Carlsson upplevde att det var blandat, en 

del kommer tillbaka samtidigt som andra tycker att osäkerheten är för stor. De som 

främst inte kommer tillbaka är personer som har familj som känner att de vill ha en 

annan anställningstrygghet. Ungdomarna som får gå hem kommer dock allt som oftast 

tillbaka och det tror Carlsson berodde på att ungdomarna bryr sig inte så mycket om de 

får vara hemma en månad eller två, de kan till och med i vissa fall tycka att det är skönt.        

4.3 Ledningens syn på hur ekonomin påverkas 

Att ekonomin påverkas av att anpassa storleken på personalstyrkan till den rådande 

orderingången förstod vi redan innan vi skulle genomföra intervjuerna. Däremot visste 

vi inte hur eller på vilket sätt den påverkades och det var något vi hoppades bringa mer 

klarhet i efter intervjuerna. En fråga som vi tog upp med Carlsson och Svensson var 

våra funderingar kring varför företaget mer och mer hade börjat vända sig till 

bemanningsföretag för att hyra in och hitta personal. Det fanns flera skäl till det uppgav 

Carlsson och ett som han nämnde vara att företagen i stort sätt söker samma personal 

som ska arbeta för dem. Han fortsatte och förtydligade att istället för att Saft AB ska 

konkurrera med bemanningsföretagen när man söker personal så kan man använda sig 

av dem och på det sättet smidigt få in folk med den kompetensen som de söker.  

Många tror att det är mer kostnadseffektivt för oss berättar Svensson men i själva verket 

kostar det mer eftersom ” vi betalar för en tjänst och den tjänsten är dyrare än om vi 

skulle välja att endast rekrytera produktionspersonalen själva” (Svensson 140421). En 

annan anledning till varför företaget valde att arbeta med bemanningsföretag handlar 

om att de företagen arbetar med en flexibilitet som passade ett företag som Saft AB 

mycket bra. Carlsson förklarade att företaget i princip bara kan ringa och tala om för 

bemanningsföretagen hur många anställda man behöver eller hur många av de anställda 

som tyvärr inte behövs längre i verksamheten. Bemanningsföretagen kan då bara ta 

tillbaka de personerna och placera ut de på andra uppdrag. Förhoppningsvis kan vi 

sedan få tillbaka några av dem när vi ökar produktionstakten igen förklarade Svensson.    
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Om företaget inte får tillbaka tidigare anställda som kan arbetsuppgifterna och rutinerna 

när orderingången ökar måste självklart de nyanställda personerna läras upp. Som 

Larsson tidigare nämnde har företaget ett mål på att de anställda ska kunna klara sina 

arbetsuppgifter på två veckor. På frågan om de nyanställda ofta klarar av det berättade 

Larsson att många gör det men hon vill samtidigt vara ärlig och säga att det alltid finns 

en del personer som behöver längre tid än två veckor. Vi var intresserade av området 

inskolning och frågade därför Carlsson och Svensson om de vet vad det kostar att skola 

in en nyanställd. Carlsson och Svensson svarar samstämmigt att de har en känsla för vad 

det kostar men de har aldrig räknat exakta siffror eller tillverkat någon mall för hur 

kostnaderna ser ut. Svensson sade att det både berodde på att personerna på 

personalavdelningen har haft andra delar att fokusera på och att företaget inte har 

prioriterat området inskolning p.g.a. att ingen på personalavdelningen har ansett att det 

behövts. Stämningen blev lite märklig i rummet och vi fick en känsla av att Carlsson 

och Svensson tyckte att det var lite genant att de inte undersökt kostnaderna för 

inskolning mer noggrant.  

Vi kom in på området rekrytering och frågade om de även där visste vad det kostade att 

rekrytera en medarbetare till produktionen. Svensson berättade att det skiljer sig om 

företaget ska anställa någon själv eller om de hyr in någon och fortsatte förklara att 

företaget har beräkningar på vad en rekrytering kostar både för en inhyrd, men även för 

en person som de anställt själva. Carlsson förklarade att även i det här fallet har 

företaget dock inte använt uppgifterna till att reflektera över hur mycket det är värt att 

lyckas med en rekrytering. Om företaget misslyckas med en rekrytering hamnar fokus 

snabbt på att hitta en ersättare åt personen som måste sluta eller bli omplacerad. Vi 

hinner aldrig riktigt reflektera över vad som kan ha gått snett i rekryteringen från början 

och då glömmer man bort det med tiden berättade Carlsson. Han förklarade vidare att 

det är ett område som företaget har varit för slarviga med och som företaget måste bli 

hårdare och mer noggranna med. Företaget är annars mycket medveten om sin ekonomi 

och borde vara mer uppmärksamma vid den här typen av problem men så har det inte 

varit tyvärr säger Svensson.  

Vi är intresserade över hur intervjupersonerna ser på framtiden kring det arbetsätt som 

företaget arbetar med och hur det kommer att påverka verksamheten i övrigt. Carlsson 
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och Svensson funderade en stund men levererade sedan nästan identiska svar. Båda var 

rörande överens om att så länge verksamheten arbetar och strävar efter de målen som 

finns idag kommer produktionssystemet även i framtiden se ut som de gör idag. 

Företaget kommer fortsätta att anpassa storleken på sin personalstyrka efter hur stor 

orderingången. Det innebar enligt både Carlsson och Svensson att företaget ska fortsätta 

att arbeta för att rekryteringarna ska bli träffsäkrare och att i princip alla ska klara målet 

för inskolningen. Carlsson avslutade med att berätta att om han fick önska något skulle 

det vara att företaget själv skulle börja plocka över en del folk ifrån 

bemanningsföretagen och låta de bli anställda hos Saft AB. Han ansåg att det skulle 

minska problemet med att de anställda som fått lämna företaget skulle byta och börja 

arbeta för andra organisationer. Larsson tror också att produktionssystemet kommer att 

fortsätta vara en viktig del för företaget och att det är något som kommer utvecklas hela 

tiden. Hon funderade sedan en stund och förklarade att företaget har bara ett val och det 

är att utveckla det nuvarande produktionssystemet och fortsätta att vara effektiva annars 

flyttas produktionen utomlands, där det är billigare att producera.   

4.4 Ledningens syn på hur de anställda påverkas 

Carlsson berättade för oss att de var medvetna om att de anställda kanske var den 

gruppen som drabbades mest av att företaget arbetar med det arbetssätt som de gör. 

Samtidigt förklarade han att företaget inte skulle överleva om de skulle arbeta på ett 

annat sätt utan då skulle företaget behöva genomföra en stor omorganisation som enligt 

Carlsson och Svensson skulle göra mer skada än nytta. Larsson förklarade att företaget i 

stort men framförallt produktionsledarna arbetar hårt för att vara så ärlig mot de 

produktionsanställda som möjligt. Varje vecka går produktionsledaren igenom 

orderläget med de produktionsanställda och förklarar ärligt om företaget befinner sig i 

en uppgång eller nedgång, vilket kan innebära att de anställda får besked om de riskerar 

uppsägning. Besked om att de anställda inte kommer att få en förlängd anställning 

försöker företaget ge minst 14 dagar innan deras anställningstid går ut så att det inte blir 

en chock de sista dagarna över att de inte får stanna. Larsson förstår att en del kan tycka 

att systemet känns omänskligt men ”samtidigt upplever jag att det inte är personalen 

som reagerar hårdast utan det är människor utanför företagets verksamhet som t.ex. 

familjemedlemmar” (Larsson 1400503). 
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Vi frågade intervjupersonerna om hur de tror att personalen, både de som måste sluta 

men även de som blir kvar reagerar på den osäkerhet som det innebär att vara 

visstidsanställd på företaget. Carlsson berättade att de som tvingas sluta ändå har de 

tankarna i bakhuvudet när de börjar arbeta på företaget och därför brukar inte 

reaktionerna bli så omfattande från dem. Däremot drabbas de som blir kvar på företaget 

ganska hårt och då tänker Carlsson främst på de fastanställda som måste lära upp de 

nyanställda som eventuellt kommer in när orderingången går upp. Larsson berättade att 

vid varje produktionsuppgång består de personerna som anställs både av tidigare 

anställd personal men också alltid av en del som är nyanställda. De ska läras upp under 

två veckor samtidigt som företaget arbetar efter full produktionstakt. Larsson fortsatte 

och förklarade att det inte är lätt och det kostar mycket kraft för de personerna som gång 

på gång måste lära upp de nya personerna och där skulle Larsson vilja ha till en 

förändring.     

Svensson diskuterade personalens trivsel och trygghet och nämnde att hon anser att 

företagets användning av bemanningspersonal kan hjälpa de anställda att känna en 

större trygghet. Hon menade på att om de bemanningsanställda tvingas sluta på Saft AB 

så kommer är de ändå fortfarande vara anställda av sitt bemanningsföretag. De kommer 

i sin tur att försöka hitta nya arbeten åt personalen och därför blir inte osäkerhet lika stor 

för dem vid en produktionsnedgång ansåg Svensson. Carlsson bröt in och berättade att 

samtidigt är det något negativt för deras företag eftersom de egentligen helst av allt vill 

ha tillbaka de personerna senare när produktionstakten ökar igen. Han förstod dock att 

det är så verkligheten ser ut och det är de förutsättningarna som företaget måste arbeta 

efter.   
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4.5 Konsekvenser för rekrytering ur de anställdas perspektiv 

För att få en insikt i de anställdas åsikter har vi även valt att intervjua tre anställda från 

produktionen, nämligen Jens Nilsson och Sara Nord som är f.d. anställda och Ola 

Eriksson som arbetar på företaget just nu. Intervjuerna har skett vid olika tillfällen och 

ingen av dem har varit anställd av något bemanningsföretag under tiden på företaget, 

utan de började som visstidsanställa för att sedan övergå till att bli tillsvidareanställda.  

Den första frågan vi tog upp vid varje intervjumoment var hur de från första början fick 

jobben på företaget och hur rekryteringen gick till. Nord förklarade att hon blev 

rekommenderad utav en släkting som arbetade på företaget och därefter blev hon också 

kontaktad av personalavdelningen som frågade om hon var intresserad av att arbeta hos 

dem i produktionen. Nord blev faktiskt lite överraskad utav det snabba 

rekryteringsförloppet då hon tidigare alltid varit van vid att behöva gå på intervjuer och 

olika typer av gallringsprocesser, men här behövde hon bara svara ja eller nej på frågan 

om jobbet.  

Nilsson däremot hade precis avslutat sina gymnasiestudier och skickade in en ansökan 

om sommarjobb till företaget. Rekryteringen såg i princip likadan ut för Nilsson då han 

också blev uppringd och erbjuden sommarjobb utan något samtal eller intervju med 

rekryterare. Nilsson förklarade att han inte reflekterade så mycket över att det inte var 

någon intervju eller liknande utan han var nöjd över att han på ett smidigt sätt lyckats få 

en anställning på företaget. Båda har dock efter ett antal år på företaget reflekterat lite 

mer över hur rekryteringen går till och de båda är överens om att rekryteringsprocessen 

är ganska riskfylld. Med riskfylld menar Nilsson och Nord att det händer att företaget 

misslyckas helt i sin rekrytering av anställda till produktionen. Nilsson berättade att det 

finns exempel på människor som man direkt märkt inte passar till den här typen av 

arbete och det anser han kunde ha åtgärdats ganska enkelt via till exempel en intervju. 

”Vid ett sådant tillfälle måste det inte bara tas in en ersättare utan det är också 

frustrerande för de anställda som tvingas lära upp människor som man vet inte kommer 

bli särskilt långvariga på företaget” (Nilsson 140427). I Erikssons fall sökte han jobb på 

monteringen efter att han hört via rykten att företaget skulle anställda folk. Det var en 

snabb process från det att han skickade in CV: et till företaget till att han blev anställd 

och började jobba.      
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Vi ställde även en öppen fråga till intervjupersonerna om att dela med sig av sina åsikter 

och tankar på hur de tycker att rekryteringsprocessen ska gå till och de hade lite skilda 

synpunkter kring ämnet. Nord menade att rekommendationer som företaget använder 

sig av är bra men att det ibland kan ha låg trovärdighet då det händer att en förälder 

rekommenderar sitt barn som Nord inte anser alltid är så lämpligt. Nord berättade att 

hon tycker att personalavdelningen ska ha som krav att få ett CV och ta referenser på de 

kandidater som de tänker erbjuda jobb. Eriksson förklarade att han förstår att det är 

svårt för företaget att ändra på rekryteringsprocessen med tanke på de mål och riktlinjer 

som satts upp för verksamheten och han har därför också överseende med att det ibland 

sker misstag och felrekryteringar. Det han kan önska är att det skulle förekomma någon 

form av samtal med de som ska anställas men han medger samtidigt att det är en 

process som han tror skulle vara omfattande och kosta mycket pengar. Nilsson berättade 

att han i efterhand har han fått en större förståelse för varför företaget använder de 

rekryteringsmetoder som de gör, men under tiden har arbetade på företaget så fanns det 

en frustration över att det inte var en mer noggrann rekryteringsprocess.     

När det gäller återanställningar berättade Nord för oss att en hel del personer återanställs 

efter att de har fått avsluta sina visstidsanställningar men det är långt ifrån alla. Nord 

utvecklade resonemanget och sa att det är främst ungdomar som återanställs och hon 

tror att det beror på att det dels är ganska svårt att få något jobb överhuvudtaget utan 

någon eftergymnasial utbildning samt att lönen lockar. Nilsson är inne på lite samma 

spår men han har också en teori om att ungdomar inte planerar så mycket inför 

framtiden som en del äldre visstidsanställda gör. De ser det lite som extra semester och 

har inte så stora utgifter som de måste ta hänsyn till, vilket gör det lite mer 

bekymmersfritt för de att avsluta anställningen anser Nilsson. Till skillnad mot de lite 

äldre visstidsanställda som kanske har barn och lägenhet/hus som de måste betala och 

som det blir en väldig otrygghet för om de tvingas ha korta anställningar enligt 

Eriksson. 

Nilsson, Nord och Eriksson har alla erfarenhet om att ha blivit uppsagda för att sedan 

fått erbjudande om att komma tillbaka till företaget så de har alla insikt i hur processen 

fungerar. Nord berättade att hon minns särskilt när hennes visstidsanställning upphörde 

och hon blev uppmanad av produktionsledaren att inte söka andra jobb för att hon 
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troligtvis skulle få komma tillbaka inom en snar framtid. Nord förklarade för oss att hon 

tyckte att hela situationen kändes mycket märklig, att bli uppmanad att inte söka ett 

annat jobb samtidigt som hon inte fick vara kvar på företaget kändes förvirrande. 

Situationen innebar också en stor oro för Nord som beskrev beskedet om uppsägning 

som ledsamt och stressande. Nilsson som också har blivit uppsagd som visstidsanställd 

tror att den förvirrande känslan som uppstår vid uppsägningstillfället beror på att de 

uppsagda inte får tillräckligt mycket information om anledningen till att man blir 

uppsagd. Han fortsatte och berättade att det spreds en panikkänsla i kroppen när han 

fick höra om uppsägningen, frågor som vad ska jag göra nu och hur går det med min 

ekonomi for genom huvudet. Nilsson förklarade också att en stor del av de anställda på 

företaget tror att uppsägningarna sker enbart för att företaget ska tjäna så mycket pengar 

som möjligt och bli kostnadseffektiva.    

En anställningsform som har växt sig allt större inom företaget är bemanningsanställda 

och enligt Eriksson så innebär det att personalstyrkan ibland kan bli lite splittrad. Det 

kan vara svårt att få in en bemanningsanställd i gemenskapen eftersom de roteras 

ganska frekvent och de är inte på samma avdelning under speciellt lång tid. Eriksson 

berättade även att en del av företagets egna anställda kan irritera sig på de 

bemanningsanställda därför att de anser att de inte arbetar lika hårt och bryr sig inte lika 

mycket om verksamheten eftersom de inte är anställda där. Han förklarade att han 

känner en förståelse med både företagets anställda men även med de 

bemanningsanställda, att arbeta för ett företag som man inte är anställd av kan inte vara 

det lättaste. Nord poängterade dock att de bemanningsanställda ”ofta har lätt att lära sig 

arbetet och är duktiga eftersom de har valts ut av bemanningsföretaget för sina 

kunskaper som passar i industribranschen” (Nord 140422).     
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4.6 De anställdas situation 

Vi har tidigare fått förklarat för oss av Carlsson och Svensson på företagets 

personalavdelning varför företaget har en strategi om att anpassa personalstyrkan efter 

den rådande orderingången. Vi är därför också intresserade av att få information om vad 

de anställda har för synpunkter och tankar kring företagets produktionssystem. Nilsson 

som arbetat längst i företaget av de tre intervjupersonerna som vi intervjuat berättade för 

oss att han upplever att personalen har relativt uppdelade synpunkter kring företagets 

system att anpassa personalstyrkan till orderingången. Han menade på att vissa finner 

sig i systemet främst beroende på att de är nöjda med lönen och att de har accepterat att 

villkoren är osäkra när man börjar på företaget.  Samtidigt som en del andra i 

personalen rent ut sagt avskyr systemet och tycker att det är omänskligt och otryggt att 

som visstidsanställd på företaget behöva slängas ut och in i verksamheten så fort 

orderingången minskar eller ökar.  

Nilsson berättade vidare att han många gånger ha fått frågan från utomstående som 

ställer sig undrande till varför de anställda inte slutar på företaget om de är så missnöjda 

och anställningarna är så otrygga. Svaret är enligt honom att det bland annat under en 

längre tid har varit svårt att hitta arbete om man inte har någon eftergymnasial 

utbildning och framförallt inte med den lönenivån som företaget erbjuder. Det innebär 

att vissa människor väljer att stanna på företaget trots att de egentligen kanske inte trivs 

med anställningen. Det märks att Nilsson själv har många åsikter och att han även har 

diskuterat det här ämnet med andra människor inom företaget eftersom han berättar 

väldigt aktivt och entusiastiskt kring ämnet.  

Vi ställde samma frågor om företagets produktionssystem till Nord och Eriksson och de 

förmedlade en liknande bild till oss som Nilsson presenterat. De upplevde det också 

som att personalen har relativt delade åsikter kring systemet. Det som Nord själv var 

mest irriterad på var att företaget många gånger låter en del av de visstidsanställda gå 

hem för att sedan erbjuda de återanställningar en eller två månader senare. Många av de 

anställda tycker att det är underligt att företaget inte kan eller väljer att behålla sin 

personal om det finns faktorer som pekar på att företaget ändå kommer erbjuda de 

uppsagda personerna återanställning inom en kort tidsperiod. Enligt Nord är det också 
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sådana situationer som gör att en del anställda inte väljer att komma tillbaka till 

företaget när de erbjuds återanställning.  

Eriksson förklarade att många av de personerna som inte kommer tillbaka gör det för att 

de känner en otrygghet och att arbetssituationen känns ohållbar i längden och därför 

väljer de att inte komma tillbaka. Eriksson är dock noga med att poängtera att en del av 

personalen som blir uppsagda kommer också tillbaka, men samtidigt är det alltid vid 

varje uppsägningstillfälle finns några som hittar andra jobb eller inte väljer att komma 

tillbaka. Detta innebär sedan att när produktionen måste öka så måste några nya 

personer anställas och läras upp på nytt och då påverkas också gemenskapen. Eriksson 

berättade att antingen måste man återuppbygga relationer med folk som har varit borta 

under några månader eller så måste man bygga upp nya relationer med de som 

nyanställs.  Detta blir enligt Eriksson en väldigt frustrerande process när det sker så pass 

ofta som minst 3 till fyra gånger om året. Det tar mycket kraft och tid att bygga upp 

relationer med människor som ska in i företaget.        

En annan aspekt som Nilsson tar upp är att trivseln och gemenskapen på företagets 

arbetsplats påverkas av de anställdas olika syn på företagets produktionssystem. Enligt 

Nilsson är det svårt att få någon riktig gemenskap mellan personer med olika 

anställningsformer. De tillsvidareanställda lyckas skapa bra gemenskap mellan sig 

bland annat eftersom man arbetat ihop under en längre tid. Det blir däremot svårare att 

få någon riktig gemenskap mellan t.ex. de visstidsanställda och de tillsvidareanställda 

och en av de främsta anledningarna till det enligt Nilsson är att det är så stor rotation på 

personalen. En annan anledning är att det blivit mer inhyrd personal de senaste åren och 

vilket också har bidragit till en allt mer frekvent rotation av personalstyrkan. Nilsson 

förklarade också att det blir en annorlunda relation mellan den inhyrda personalen och 

företagets anställda pga. att de inte har samma arbetsgivare. Det får också en påverkan 

på lojaliteten som enligt Nilsson ser olika ut beroende på om man är inhyrd av ett 

bemanningsföretaget eller anställd av företaget.  

En positiv faktor som både Nilsson och Nord tog upp under intervjuerna är den goda 

kommunikationen inom företaget som produktionsledarna ger om de ser tendenser till 

att orderingången börjar minska eller tvärtom. Det ger de anställda en möjlighet att 
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förbereda sig på att bli uppsagda och kanske börja leta efter andra jobb eller liknande. 

Nord påpekade dock att de tycker att information om varför de blir uppsagda under en 

sådan kort period borde kunna bli bättre för att de ska få en förståelse för situationen. 

Hon berättade att hon absolut har en förståelse för om företaget behöver avsluta 

visstidsanställningar om orderingången har gått ner. Det hon tycker är konstigt är att 

företaget inte förklarar för de anställda som tvingas gå hem varför de behöver gå hem 

nu men sedan kan komma att återanställas om en månad eller två. 

4.6.1 Inskolningsprocessen och motivationens betydelse för de anställda 

Inskolningsprocessen av nyanställda är en process som påverkar de anställda i stor grad 

ansåg Nilsson. Han byggde sina åsikter på egna erfarenheter från den tiden då han själv 

var ansvarig för att lära upp ett antal nyanställda i olika omgångar. På frågan hur de 

anställda påverkas av att skola in nyanställd personal berättade Nilsson att det minst är 

en person som ska hjälpa den nyanställde och vara en typ av ”fadder” för den personen. 

I grunden är det ett roligt arbete att lära upp en ny person speciellt om personen är 

intresserad och villig att lära sig nya saker. Dock är det inte lika roligt om man blir 

tvungen att lära upp nyanställda mer regelbundet. Det sliter mycket på personerna som 

ska lära upp de nya därför att man hela tiden behöver ha ett engagemang i den personen 

som ska börja arbeta. 

Nilsson berättade att det endast är ett visst antal personer som i varje arbetsslag får lära 

upp nyanställda. Att systemet ser ut så beror på att man anser att upplärningen kommer 

bli mest lyckad om man endast har personer som är bra på att lära ut i sådana positioner. 

Nilsson tyckte att det var ett vettigt resonemang eftersom han ansåg att alla människor 

inte har en personlighet och de egenskaperna som krävs för att lära ut ett arbete till en 

ny person. Systemet innebar att samma personer varje gång är ansvariga för 

upplärningsarbetet med de nyanställda och eftersom företagets personalstyrka varierar 

kraftigt under ett år bli det många tillfällen där nya personer som blivit anställda måste 

läras upp.  

Eriksson hade också varit med om att både bli upplärd och lärt ut sitt arbete och han 

tycker det är synd att det blivit så hård belastning på de personerna som ska lära ut 

arbetet. I slutänden är det de anställda som drabbas både de nyanställda och den 
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ordinarie personalen. Vi märkte att Eriksson nästan fick lite dåligt samvete när han 

berättade om när han skulle lära upp nyanställda. Han förklarade att det kunde hända 

vid vissa tillfällen att han var oengagerad och otrevlig mot de nyanställda och det 

berodde inte på personerna i sig utan att han bara var allmänt trött på att lära upp folk. 

Han fortsatte och beskrev att det är tufft att passa på personer och se till att de gör sina 

uppgifter rätt. Ibland behövs det ett avbrott där man bara kan få fokusera på sig själv 

och sina egna arbetsuppgifter men de stunderna kunde i vissa perioder bli alltför sällan 

berättade Eriksson. Anledningen till att han tyckte synd om personerna som 

nyanställdes var p.g.a. att de var där för att lära sig något och bli intresserade av sitt 

arbete. Om man då blir upplärd av en sur och otrevlig person menade Eriksson på att 

man kanske inte fick den bästa bilden av företaget och dess anställda. Det kunde även 

vara ett skäl till att den här gemensamhetskänslan som Nord pratade om tidigare inte 

blev så stark mellan personer i olika anställningsgrupper. Däremot förklarade Eriksson 

att längden på inskolningstiden inte alls var ett särskilt stort problem för många av de 

anställda på hans avdelning. Det finns ett antal personer som har svårare att lära sig 

arbetet och där inskolningstiden blir längre än de tänkta två veckorna men överlag 

hinner de flesta lära sig arbetet på den tiden. Mycket hänger dock på som Eriksson 

nämnde innan att upplärningen med en fadder fungerar på ett korrekt sätt.    

Ytterligare en konsekvens som Nilsson ansåg kommer utav det produktionssystem som 

företaget använder är att det påverkar de anställdas sjukfrånvaro. Han menade på att 

p.g.a. den ständiga rotation som en stor del av de visstidsanställda upplever påverkar det 

de anställdas motivation. Många av de visstidsanställda känner ingen tillhörlighet och 

en otrygghet med sin anställning och det bidar många gånger till att motivation för de 

anställda minskar. Nilsson menade på att det påverkar sjukfrånvaron på det sättet att om 

en visstidsanställd en dag vaknar upp och inte känner sig sugen på att gå till jobbet så 

sjukanmäler de sig istället för att gå till jobbet. Han förklarade att han bygger sitt 

resonemang på egna erfarenheter när han arbetade inom företaget och på dialoger som 

han haft med andra anställda. Nilsson berättade att om man inte har någon motivation 

för att utföra sitt arbete så är det lätt att man känner efter lite extra och försöker hitta 

anledningar att slippa jobba.  
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Nord gav oss en liknande bild av de anställdas motivation när vi tog upp frågan med 

henne men hon nämnde även ytterligare en sak som vi inte tänkt på tidigare, nämligen 

att det påverkade de övriga anställda också. Om en anställd stannar hemma måste de 

övriga anställda som är kvar utföra den personens arbete eftersom man inte tar in några 

vikarier på företaget, vilket är frustrerade om det förkommer för ofta. Ingen anställd vill 

arbeta mer än vad man klarar av och ännu mindre om man har på känn att personen som 

är hemma inte är sjuk, utan är hemma p.g.a. motivationsbrist.      

5.0 Analys 
 I kapitlet analys diskuterar vi och analyserar hur områdena rekrytering, 

personalekonomin och de anställdas trivsel påverkas av hur orderläget inom en 

organisation förändras. Utifrån de empiriska och teoretiska delarna av uppsatsen har 

vi framfört våra åsikter kring vilka konsekvenser anpassningen till orderläget får för en 

organisation.   

5.1 Rekryteringsprocessen 

Att rekrytera rätt medarbetare är bra för en organisation ur flera synvinklar (Lindelöw 

2008). Det gynnar en organisation ekonomiskt men också produktionsmässigt eftersom 

en misslyckad rekrytering många gånger innebär sämre arbetsinsats och en avsaknad av 

kunskap inom olika områden (Breaugh 2013). Förutom att det kostar en organisation 

pengar vid en misslyckad rekrytering kan det även påverka den övriga personalen. I 

bästa fall påverkar det endast deras humör eller arbetsinsats i liten grad och i värsta fall 

påverka det så mycket att de inte längre vill arbeta kvar inom organisationen. Lindelöw 

(2008) menar på att det finns ett antal områden som en organisation bör försöka att 

hantera vid en rekrytering. Områdena är t.ex. kravspecifikation och intervjumomentet.   

Vid vår intervju med personalmännen Carlsson och Svensson på vårt fallföretag bad vi 

dem att redogöra för oss hur företagets rekryteringsprocess såg ut vid rekryterandet av 

en produktionsanställd. Carlsson berättade att företaget sköter en del av rekryteringen 

av produktionsanställda själva och att en del sköts av bemanningsföretag. När företaget 

själva rekryterar berättade Svensson att de alltid anställde personer som de blivit tipsade 

om eller blivit rekommenderade att anställa. Det kunde vara en förälder som 

rekommenderar sitt barn eller sina barns vänner för att ta ett exempel. Svensson 

förklarade att de aldrig annonserar efter produktionspersonal vare sig i tidningar eller 
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via sociala medier.  Vi menar på att en organisations arbetssätt ger konsekvenser som 

innebär att man rekryterar på ett visst sätt och använder speciella metoder. Att vårt 

fallföretag endast använder sig av rekommendationer och tips vid en rekrytering av en 

produktionsanställd anser vi är en sådan konsekvens som har sitt ursprung i företagets 

anpassning mellan personalstyrkan och orderläget. Risken som vi ser med att bara 

använda sig av rekommendationer vid en rekrytering är att företaget inte får in personer 

med rätt sorts kunskap, attityd eller kompetens. Vi anser att rekommendationer kan vara 

svåra att lita på i alla lägen därför att människor har olika uppfattningar om olika saker. 

En mamma som rekommenderar sitt barn kan ha svårt att ge en rättvisande bild över 

barnets kompetens eftersom hon helst av allt troligtvis vill att barnet ska få ett jobb. Det 

innebär att företaget kan få problem med att rekrytera rätt medarbetare, något som är 

viktigt för alla organisationer (Lindelöw 2008). 

Anledningen till att företaget inte använder sig av andra metoder mer än 

rekommendationer när de rekryterar personal till produktionsavdelningarna är enligt 

Carlsson att de inte har tid till att använda andra medel som t.ex. annonsering eller 

intervjuer. Företaget har ett mål om att kunna minska och öka sin personalstyrka med 10 

% på två veckor. Det innebär att vid en rejäl orderingång kan företaget behöva anställa 

alltifrån 30-60 personer och då förstår alla att det blir omöjligt för oss att hinna med att 

genomföra en fullständig analys av alla personer som vi rekryterar förklarade Carlsson. 

Vi menar på att tidsbristen som organisationen upplever är en konsekvens av att 

företaget anpassar sin personalstyrka till orderläget. Samtidigt anser vi att det är en 

prioriteringsfråga som organisationer måste ta ställning till. Om t.ex. intervjumomentet 

anses viktigt för en organisation går det enligt oss att hitta vägar för att få in det i 

rekryteringsprocessen. Vi förstår att det skulle krävas mycket tid för organisationer som 

arbetar efter ett liknande upplägg om de t.ex. skulle intervjua alla personer som 

rekommenderades till företaget. Det som vi ställer oss frågande till är om 

organisationerna reflekterar över att sitt sätt att rekrytera kan ge några negativa 

konsekvenser som att de t.ex. inte lyckas rekrytera rätt personer vid alla 

rekryteringstillfällen.  

Vi förstår även Carlssons argument om att en organisation som han arbetar i inte kan ha 

en alltför lång och utdragen rekryteringsprocess p.g.a. att de måste ha in folk snabbt i 
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verksamheten för att kunna matcha personalstyrkan med orderingången. Vi anser att om 

ett företag skulle misslyckas att rekrytera personal vid en orderuppgång p.g.a. att 

rekryteringsprocess går för långsamt skulle det generera i fler negativa konsekvenser än 

positiva. Det positiva skulle troligen vara att företaget lyckas bättre med att attrahera 

rätt personer eftersom rekryteringsprocessen skulle vara mer ingående och noggrann. 

De negativa konsekvenserna som kan uppstå är i värsta fall att företaget inte får in 

tillräckligt med personal för att kunna hantera orderingången. Det kan innebära att 

företaget måste skjuta fram leveransdatumen till kunden eftersom produkterna inte 

hinner tillverkas i tid. I värsta fall kan det leda till att kunderna inte blir nöjda och 

uppfattar företaget som opålitliga, vilket gör att de vänder sig till något annat företag 

nästa gång de behöver den produkten. Efter att ha diskuterat och analyserat de olika 

konsekvenserna, både de positiva och negativa så förstår vi att vissa företag som t.ex. 

vårt fallföretag väljer att satsa på att få in personalen snabbt så produkterna kan 

levereras i tid. Kostnaderna skulle kunna bli mycket större om man inte lyckas leverera 

sina produkter i tid om man jämför med risken för att del av personalen som de tar in 

inte passar i organisationen. Samtidigt som vi förstår företagets situation konstaterar vi 

att anpassningen mellan personalstyrkan och orderingången ger konsekvenser för 

rekryteringsprocessen. Processen kan inte utföras speciellt noggrant och fokus ligger 

mer på att få in personer snabbt i arbetet än att undersöka om man verkligen anställt rätt 

personer till verksamheten.  

De anställda som vi pratade med hade olika tankar på kring hur rekryteringsprocessen 

kunde förbättras på vårt fallföretag. Nord ansåg att alla som började på företaget skulle 

vara tvungna att skicka in ett komplett CV för att företaget skulle kunna läsa in sig och 

få en bild av de personerna innan de blir anställda. Eriksson ville gå ännu längre och 

tyckte att företaget skulle ha något slags samtal eller intervju med varje individ som 

man tänkte anställa för att få mer information om personen. Både Nord och Eriksson 

upplevde att många av de anställda som började på företaget inte passade in och ansåg 

därför att en bättre kontroll av personerna innan de anställs är nödvändigt. En intervju 

eller ett samtal är den i särklass vanligaste urvals och bedömningsmetoden (Khalke & 

Schmidt 2002). Syftet med intervjun kan vara olika men ett av de vanligaste är att få ett 

intryck och mer information om den personen som man intervjuar. Ett annat syfte som 
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är vanligt är att man använder intervju för att bedöma en persons kompetens och de 

uppgifter som man sedan tidigare har om personen från exempelvis ett CV.  Bristen på 

tid och resurser anser vi leder till att organisationer väljer att utforma sitt 

rekryteringsarbete på ett visst sätt som kan innebära att man exempelvis frångår vissa 

vanliga moment som anställningsintervju. Vi tycker ändå att intervjumomentet är ett så 

pass viktigt moment där man kan få många intryck om den sökande som gör att det inte 

bör prioriteras bort. Sedan behöver inte utformningen av intervjun se likadan ut, utan 

det beror på vilken information som man vill ha reda på om den sökande. 

Att använda intervju eller ett samtal med personer som är tilltänkta att börja arbeta på 

ett företag skulle kunna ha syftet att få ett intryck av personerna (Khalke & Schmidt 

2002). Man kan då undersöka om personen har den rätta attityden och inställningen till 

att börja arbeta på företaget. Att ha intervjuer med syftet att bedöma de anställda anser 

vi inte vore nödvändigt för organisationer som t.ex. vårt fallföretag eftersom arbetet inte 

kräver någon särskild kompetens som kan bedömas. Om man inte behöver diskutera 

kunskaper och erfarenheter på ett lika djupt sätt behöver heller inte intervjun eller 

samtalet ta lika lång tid, vilket annars kan vara ett av huvudproblemen till att företag 

inte använder momentet intervju i sin rekryteringsprocess. Vi anser även att en intervju 

med tilltänkta anställda skulle öka chansen att rekrytera rätt medarbetare eftersom man 

får intryck och en känsla av vad det är för person som eventuellt ska anställas. Om 

intrycken och känslan inte känns bra kan man dessutom förhindra rekryteringen innan 

den har skett och slipper därmed problem och konsekvenser som kunde ha uppstått 

senare under anställningen.  

5.1.1 Användandet av bemanningsföretag 

En konsekvens som framkommit utav att företag anpassar personalstyrkan till 

orderläget anser vi är användandet av bemanningsföretag. När organisationer inte har 

tillräckligt med resurser för att hantera stora rekryteringar underlättar det för de många 

gånger att ta hjälp av bemanningsföretag. De litar på att de får rätt kompetens och att det 

kan leda till att de snabbare kommer in i arbetet. I intervjun med Carlsson och Svensson 

berättade de att det företaget som de arbetade på även använde sig av 

bemanningsföretag när de rekryterar nya medarbetare. Anledningen till det var att 

rekryteringsarbetet underlättades för företaget och att de på ett enklare sätt snabbt kunde 
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slussa in nya medarbetare i verksamheten enligt Svensson. Vi fick information från vårt 

fallföretag att kravspecifikationer används för personerna som kommer till företaget för 

att säkerställa att de har rätt kompetens. Vi anser att en kravprofil behöver innehålla 

både krav om personliga egenskaper men även kunskapskrav och kompetens för att vara 

heltäckande, vilket också Lindelöw (2008) skriver.  

Om företag ska använda kravprofiler för bemanningsanställda anser vi att de även borde 

applicera kravprofilerna på de anställda som företaget rekryterar själva. En kravprofil är 

viktig för att säkerställa vilka krav, ansvar och kunskaper som man förväntar sig av den 

arbetssökande och kan därmed hjälpa företaget att hitta den medarbetare som man söker 

efter (Obert & Södergård 2010). Vi anser att kravprofiler är ett bra medel att använda 

sig av vid samarbete med bemanningsföretag eftersom det hjälper till och säkerställa 

kompetensen på personalen. Det kan hjälpa företagen att göra snabba rekryteringar mer 

träffsäkra, vilket många företag som anpassar personalstyrkan till orderläget eftersträvar 

menar vi. Det finns en problematik med att låta någon utomstående bedöma personer 

som ska anställas och det är att de inte är lika väl insatta i vilka egenskaper, kunskap 

och personlighet som företaget söker efter hävdar vi. Problemet är en fortsättning av 

den konsekvens som anpassningen mellan orderläget och personalstyrkan ger. 

Företagen kan inte genomföra bra och noggranna rekryteringar själva och tar därför 

hjälp av andra aktörer för att säkerställa sina rekryteringar.    

 5.2 Analys av hur ekonomin påverkas  

5.2.1 Kostnad för felrekrytering 

Att anställa och avveckla personal beroende på orderläget berör inte bara området 

rekrytering och kvalitén på personal. Det berör även ett företags ekonomiska situation 

eftersom felrekryteringar och långa inskolningar kostar företaget pengar (Johansson & 

Johrén 2011). Kostnaderna för en felrekrytering varierar alltid beroende på situationen 

men det finns ett antal områden som orsakar kostnader i de flesta organisationerna. Ett 

exempel är kostnader för den lön som man har lagt ut på en person. Det är en kostnad 

som varierar beroende på hur länge en person har varit anställd på ett företag. I en del 

fall försöker företagen omplacera en person så tidigt som möjligt när man märker att 

personen inte fungerar i verksamheten. Andra organisationer är mer tålmodiga och 
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hoppas att personen tillslut ska lära sig arbetet och passa in i verksamheten. Risken med 

att anpassa personalstyrkan till orderläget som vi sedan tidigare konstaterat är 

rekryteringsarbetet blir lidande. Följden av ett sämre rekryteringsarbete anser vi är fler 

felrekryteringar, något som även Johansson & Johrén (2011) diskuterar. Att inte 

genomföra en noggrann genomgång av en arbetssökande anser vi ökar risk för en 

felrekrytering. Samtidigt förstår vi att problemet är svårare att lösa för organisationer 

som i omgångar anställer en ganska stor mängd personal. Rekrytering är en stor 

kostnadspost för många företag och därför anser vi att det är viktigt att vara noggrann 

och analysera hur olika val påverkar ekonomin.   

Svensson berättade att kostnaderna för en felrekrytering hos deras företag varierar 

beroende på om de själva har rekryterat en person eller om det är ett bemanningsföretag 

som har gjort det. Företaget har gjort en kostnadsmall och vet ganska väl vilka 

kostnader som uppstår vid en felrekrytering. Tidsbristen hos personal på 

personalavdelningen har dock gjort att företaget inte har hunnit reflektera och analysera 

kostnaderna. Vid en felrekrytering har företaget direkt bytt fokus och försökt få in en 

ersättare för personen som slutat. Det har medfört att företaget inte har hunnit reflektera 

över om det kunde gjort något annorlunda för att minska kostnaderna. Det är en 

situation som vi anser lätt uppstår på ett företag speciellt om man är i behov att fylla den 

platsen som någon lämnar. Fokus hamnar för mycket på att hitta en ny medarbetare 

istället för att granska vad som kunde gjorts bättre i den första rekryteringen. Att 

genomföra en bra rekrytering är också bästa sättet att undvika kostnaderna för en 

felrekrytering (Sawa & Swift 2013).  

Kostnader för exempelvis annonsering och tiden som de rekryteringsansvariga lägger 

ner på personen som ska anställas vid intervjuer och referenstagning är typiska poster 

som kan hänföras till en misslyckad rekrytering anser vi. Vi kan koppla det till Kahlke 

& Schmidt (2002) och även Johansson & Johrén (2011) diskussion kring felrekrytering. 

De diskuterar även andra kostnader som är svårare att sätta siffor på, t.ex. hur de övriga 

anställda påverkas, om personens arbetsprestation inte når upp i 100 % eller om 

personen har en hög sjukfrånvaro. Många organisationer är inte speciellt noggranna 

med att analysera kostnaderna och effekterna av att anställa ny personal till skillnad mot 

när de exempelvis ska investera i ny utrustning. Vi anser att om en organisation har bra 
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koll på konsekvenserna av en rekrytering och vad de kan orsaka för kostnaderna skulle 

det kunna motivera organisationen att vara mer noggranna när de rekryterar ny personal. 

Vi tycker exempelvis att vårt fallföretag inte är tillräckligt noggranna i sin 

rekryteringsprocess idag och vi anser att det delvis beror på att de inte har kunskapen 

om vad en felrekrytering kostar företaget. Ett problem som eventuellt andra 

organisationer också kan ha anser vi. Vi tycker att det viktigt att om en organisation vill 

analysera kostnaderna för en felrekrytering ska man inte endast inrikta sig på kostnader 

för själva rekryteringen och personens lön. Det är en bra början men vi tycker att 

analysen av kostnaderna borde göras på ett bredare och mer långsiktigt plan för mer 

rättvisande bild över kostnaderna. Svensson berättade att det inte är vanligt med 

felrekryteringar för Saft AB men att det händer. Vi anser dock inte att ett företag kan slå 

sig till ro p.g.a. det, eftersom en felrekrytering är en väldigt stor kostnad i många fall 

och därför bör en organisation alltid sträva efter att minska dem.  

5.2.2 Ekonomiska konsekvenser av att använda bemanningsföretag 

Saft AB använder sig som bekant av bemanningsföretag när de ska anställa personal 

och det fanns flera anledningar till det enligt Carlsson. För det första har företaget 

förstått att de gynnas mer av att samarbeta med bemanningsföretagen än att konkurrera 

med dem. Eftersom Oskarshamn är en stad med mycket industrier hjälper 

bemanningsföretagen ett flertal företag och det innebär att de t.ex. konkurrerar om 

samma personer som Saft AB vill ha in i sin organisation. En annan anledning är att 

företaget ser det som ett smidigt sätt att få in personal med den kompetensen som de 

söker. Bemanningsföretag har enligt Svensson en slags bank med personer som är 

anslutna till deras verksamhet och det gör att de snabbt kan få tag i personal med den 

kompetensen som Saft AB söker.  

Vi anser att det både finns fördelar och nackdelar med att ta hjälp av bemanningsföretag 

ur en ekonomisk synvinkel. Fördelarna tycker vi främst består av de motiveringar som 

företaget själva anger, man slipper konkurrera om samma personal och det är ett smidigt 

sätt att få tillgång till personal på. Nackdelarna som vi ser det är att kostnaderna för 

tjänsten är dyrare än om företaget själva skulle rekrytera sin personal och att man lägger 

över ett stort ansvar på bemanningsföretage att anlita personer med den kompetensen 

som företaget eftersöker. Rent ekonomiskt är det enligt oss mer effektivt att rekrytera 
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sin personal själv eftersom organisationen får möta personen själv och göra en egen 

bedömning av den sökande. Sen finns det i alla situationer andra faktorer som spelar in 

som t.ex. konkurrens och tidsbrist för rekrytering. I sådana fall kan det tvärtom vara mer 

ekonomiskt att använda sig av bemanningsföretag eftersom träffsäkerheten på bra 

personal ökar. Vi kan utifrån det dra slutsatsen att användningen av bemanningsföretag 

beror mycket på de rådande omständigheterna kring en organisation.  

Det som kan bli ett problem enligt oss är att personalen som bemanningsföretaget 

levererar fungerar väldigt bra. Då kan man ställa sig frågan hur det kan vara ett problem 

att personalen fungerar bra i verksamheten. Problemet är att personalen inte är anställda 

av företaget som de jobbar för, vilket innebär att de kan bli förflyttade till en annan 

verksamhet när produktionen går ner eller behovet av arbetskraft är större hos någon 

annan samarbetspartner. Carlsson berättade att det är ett problem som de är väl 

medvetna om i sin bransch och en önskan från hans sida är att byta över en del av de 

bemanningsanställda till att bli anställda hos Saft AB. Gardner m.fl. (2012) menar att 

nyckeln till att lyckas uppnå en verksamhets mål och utveckla den är att lyckas 

rekrytera högpresterande personal. Vi anser att det är svårt att lyckas med speciellt om 

man använder sig av bemanningsföretag och överlåter rekryteringsprocesen till dem. 

Skulle det dessutom visa sig att personerna är duktiga är de fortfarande anställda av 

bemanningsföretaget. Sawa & Swift (2013) menar istället på att företagen måste 

kontrollera de anställda under de första veckorna för att säkerställa att bilden av de 

anställda från anställningsintervjuerna kvarstår, något som vi håller med om. En 

uppföljning av de anställda anser vi är viktigt för att lättare kunna upptäcka personer 

som inte passar in i organisationen. På det sättet kan man förändra organisationen och 

minska eventuella kostnader som den misslyckade rekryteringen medför.  
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5.2.3 Kostnader för inskolning 

En av de största kostnadsposterna för företag när det gäller rekrytering av en ny 

medarbetare är kostnaden för inskolning (Johansson & Johrén 2011). Processen handlar 

om att få den nya medarbetaren att komma upp i full arbetskapacitet så fort som möjligt. 

Tid är en avgörande faktor för hur stor kostnaden blir för inskolningen av en 

medarbetare. Vårt fallföretag har som mål att inskolningstiden inte ska vara mer än två 

veckor enligt Larsson. Att försöka analysera inskolning och inskolningstiden är inte helt 

enkelt anser vi. Det finns ett antal faktorer att ta hänsyn till och en av dem är hur 

komplicerade arbetsuppgifterna är för en befattning. Det säger sig självt att ju svårare 

arbetsuppgifterna är desto längre tid tar det oftast för medarbetarena att lära sig de fullt 

ut. Två veckor kan låta som en kort tid att lära sig sitt arbete på men vi tror inte att 

företaget hade satt det målet om de inte ansåg att medarbetarna skulle kunna uppfylla de 

kraven. Eriksson menade också på att de flesta anställda klarar av att lära sig arbetet på 

två veckor men det krävs en bra insats både från medarbetaren själv men även från 

personen som ska lära upp den anställde. 

 Vi kan konstatera att det är svårt för någon utanför en organisation att föreslå en 

generell tid som en anställd behöver för att lära sig ett arbete p.g.a. att det är så olika 

förutsättningar i alla organisationer. En del befattningar har komplicerade 

arbetsuppgifter som gör att det tar lång tid att lära sig dem. Samtidigt som andra 

befattningar är enklare, vilket gör att det går fortare för en medarbetare att lära sig dem. 

Sen beror det också på varje persons enskilda förmåga att lära sig ett nytt arbete. Genom 

att undersöka och analysera alla faktorerna kan en organisation hitta delar som går att 

förbättra för att inskolningstiden ska minska och därmed också sänka kostnaderna 

(Sawa & Swift 2013). Vi ställer oss kritiska till det faktum att vårt fallföretag inte har 

koll på kostnaderna för inskolning av en nyanställd. För att lyckas med att sänka 

kostnaderna anser vi att det först och främst är viktigt att veta vilka kostnader man har 

för att sedan kunna minska dem. Vi konstaterar dessutom att företag med en stor 

personalomsättning borde ha extra stort intresse för kostnader kring inskolning eftersom 

de genomföra så många inskolningar under ett år. Konsekvensen av att anpassa 

personalstyrkan till orderläget blir enligt oss att kostnaderna för inskolning av nya 

medarbetare ökar eftersom storleken på personalstyrkan varierar mycket.   
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Ytterligare en viktig del i inskolningsprocessen är behovet av en fadder till den nya 

medarbetaren (Johansson & Johrén 2011). En fadder har en viktig del i en organisations 

arbete med att minska kostnaderna för inskolningen av en ny medarbetare. Ett bra jobb 

från fadderns sida kan vara skillnaden på om en person lär sig ett arbete efter två veckor 

eller fyra veckor. Det är något som även vårt fallföretag har upptäckt, Nilsson som är 

f.d. anställd berättade att bara ett visst antal personer har som uppgift att lära upp 

nyanställda. Företaget har det systemet därför att man anser att alla inte har förmågan att 

lära ut sin kunskap och att inskolningen både blir bättre och kortare med personer som 

är duktiga på att lära upp andra. Carlsson förklarade att företaget dock medvetet om att 

det är slitsamt för de personerna som är utvalda att vara faddrar eftersom företaget har 

en så stor personalomsättning. Vi konstaterar att det finns en risk för organisationer som 

anpassar personalstyrkan till orderingången att drabbas av det problemet eftersom de 

många gånger har en hög personalomsättning. Organisationerna behöver då ha ett bra 

rotationssystem för faddrarna eftersom de annars riskerar att tappa engagemanget. Om 

faddrarna inte är motiverade att lära upp de nyanställda tar det längre tid för de att lära 

sig arbetet och därmed ökar också inskolningskostnaderna.    

5.3 Analys av de anställdas situation 

5.3.1 Anställningstrygghet 

Trygghet och trivsel är två begrepp som vi har kommit i kontakt med flitigt under den 

här studien, främst eftersom de är två faktorer som är viktiga för att de anställda ska må 

bra och trivas på sin arbetsplats. De f.d. och nuvarande anställda som vi har intervjuat 

har samtliga varit med om att någon gång blivit uppsagda under tiden på företaget och 

de beskrev det som en förvirrande och stressande situation. Att inte veta hur framtiden 

ser ut och samtidigt hantera den ekonomiska situationen som uppstår beskrev Nilsson 

gav en slags panikkänsla och oro. Anställningstrygghet är en enligt Hedlund & Eriksson 

(1992) en grundpelare för många människors trygghet och motivation. Utan den 

tryggheten försämras ofta självförtroendet hos de anställda och en oro kan spridas om 

hur framtiden ska utformas. Anställningstrygghet för de anställda tycker vi är ett av de 

största problemen med att anpassa personalstyrkan till orderingången. Att anpassa 

personalstyrkan så flexibelt efter orderläget gör att många av de anställda får korta och 

otrygga anställningar som ger konsekvenser som exempelvis stress och försämrad 
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motivation hävdar vi. Vi anser också att konsekvensen av arbetssättet blir fler 

uppsägningar eftersom man har en strategi om att minska och öka personalstyrkan på 

inom en kort period. Vetskapen om att man riskerar att bli uppsagd anser vi och 

bekräftas även av de anställda som vi pratat skapar en stor otrygghet på arbetsplatsen 

som försämrar arbetsprestationen.    

Carlsson förklarade för oss i vår intervju att han inte tror att de visstidsanställda som 

tvingas lämna företaget påverkas så mycket av uppsägningen p.g.a. att det finns med i 

bakhuvudet när de börjar arbeta i organisationen. Vi ställer oss frågande till det 

resonemanget eftersom vi anser att majoriteten av de anställda som börjar inom en 

organisation inte räknar med att behöva lämna företaget. Våra intervjuer med de 

anställda bekräftar också den bilden då de beskrev beskedet om uppsägning som en 

mardröm och inte något som man hade förväntat sig. Däremot håller vi med Kumar & 

Shekhar (2012) i deras resonemang om att anställda inte kan förvänta sig den stabilitet 

och trygghet som tidigare fanns hos många organisationer. Dagens företag verkar i en 

helt annan miljö och har andra krav på sig som bidrar till en mer föränderlig 

verksamhet. Dock innebär inte det enligt oss att personer som är anställs inom ett 

företag helt plötsligt ska räkna med att bli uppsagda men de bör vara medvetna om att 

risken är större idag än tidigare. Carlsson berättade i samma moment om att han trodde 

att vissa anställda såg det som lite extra semester eftersom de förmodligen skulle få 

komma tillbaka. Vi tror att en sådan inställning och attityd till problemet kan leda till att 

det blir svårt för en sådan organisation att återanställa människor i framtiden. Som vi 

tidigare nämnde är anställningstrygghet en viktig faktor för de flesta människorna och 

det finns en risk att personal som sägs upp söker sig till andra arbetsgivare som kan 

erbjuda en tryggare anställning.  

Att personal tvingas till uppsägningar eller omplaceringar p.g.a. den föränderliga miljön 

i organisationen påverkar också sjukfrånvaron och motivationen inom organisationen 

(Johansson & Johrén 2011). Eriksson beskrev t.ex. hur han kunde känna en viss 

motivationsbrist och uppgivenhet när han ständigt var tvungen att lära upp nya 

medarbetare, vilket blev följden av de uppsägningarna som görs. Vi anser att det här är 

en svår situation för ett företag med den här typen av arbetssätt, då rotationen på 

personal gör att de läggs ett stort ansvar på de kvarvarande anställda. Detta är något som 



 
  
 

 

69 
 

vi tycker att sådana organisationer borde fokusera på för att få till någon form av 

förändring som t.ex. att det även roteras mellan de olika anställda som arbetar med 

inskolning av nya medarbetare. En annan åtgärd kan vara att tillsätta mer resurser i form 

av t.ex. redskap och utbildning för att på så sätt underlätta ansvaret och 

arbetsbelastningen på den kvarvarande personalen. Vi hävdar att en sådan här 

arbetsbelastning i längden kan leda till att frånvaron på arbetsplatsen ökar och Carlsson 

berättade också att det var just den gruppen med anställda som hade ansvar för 

introduktionen som påverkades mest vid uppsägningar.  

5.3.2 Lojalitet 

Lojaliteten hos de anställda är en annan faktor som påverkas av tryggheten och 

förtroendet inom organisationen. Både Adler & Adler (1988) och Kumar & Shekhar 

(2012) förklarar att lojalitet påverkas av förändringar inom organisation och att för att 

stärka lojaliteten gäller det att få de att anställda delaktiga i arbetet. Att arbeta inom en 

organisation under en längre tid kan leda till att man känner ett större förtroende och en 

delaktighet vilket är bra för lojaliteten (Adler & Adler 1988). Vi menar att lojalitet är ett 

komplext område för organisationer som anpassar personalstyrkan till orderläget och 

som innebär stor omsättning av personalen. Vi anser att konsekvensen kan bli att de 

anställda inte känner någon lojalitet gentemot organisationen eftersom de riskerar att 

inte vara verksamma inom organisationen särskilt länge. Vi anser dock att det är en 

viktig faktor som företagen måste engagera sig i för att både skapa en trivsam 

arbetsplats men också få ut max utav de anställdas arbetsprestation. De anställda som vi 

intervjuat vittnar alla om att det är svårt att skapa någon riktig gemenskap och lojalitet 

inom vårt fallföretag och en anledning till det är förändringen av personal. Vi anser att 

det finns potential att förbättra sig inom det här området för företag och att utveckla de 

här sakerna och vi hävdar också att det kan leda till bättre arbetsmotivation och kvalité i 

arbetet. Om folk känner en tillfredställelse och en glädje på arbetsplatsen kommer de 

också att prestera bättre och på det sättet kommer också företaget att utvecklas.  

När det gäller gemenskapen och samhörigheten beskrev både den f.d. anställde Nilsson 

och den nuvarande anställde Eriksson att det var svårt att skapa någon riktigt bra miljön 

inom Saft AB. Eriksson förklarade att anledningarna till det var enligt honom att det är 

så stor personalrotation och att det har blivit mer inhyrd personal. Det blir enligt 
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Eriksson lätt grupperingar där den inhyrda personalen håller ihop och de fastanställda 

har sitt gäng osv. Nilsson påpekade dock att kommunikationen mellan 

produktionsledarna och de anställda var god och det tycker vi är något som man kan 

försöka utveckla för att få en bättre gemenskap. Enligt Batt & Colvin (2011) så är 

delaktighet och gemenskap en elementär faktor för att de anställda ska trivas och vara 

motiverade. Vi anser att just delaktighet och gemenskap som Batt & Colvin (2011) tar 

upp är en viktig punkt som både anställda, produktionsledare och ledningen måste 

engagera sig och ta ansvar för. I många anställdas fall så är arbetskamraterna en 

avgörande faktor för hur man trivs på arbetsplatsen och då gäller det att alla parter tar 

ansvar i den frågan. Ett förslag kan kanske vara att införa rutiner om att en nyanställd 

kanske ska läras upp av fastanställda eller att inhyrd personal har samma kläder som 

övrig personal.  

Enligt Batt & Colvin (2011) är det också viktigt för personalens motivation att 

organisationerna satsar på dem och visar att det finns en framtid inom företaget. Detta 

ger både ökat självförtroende och motivation som också får effekten att de anställda vill 

ge något tillbaka genom att utföra ett kvalitativt arbete (Batt & Colvin 2011). En sådan 

aktivitet för att göra de anställda delaktiga skulle kunna vara att låta de bidra med sin 

kompetens i olika förändringsarbeten som rör deras arbete. Vi anser att organisationer 

av den typen som vi studerat bland annat skulle kunna ha olika förbättringsgrupper där 

de anställda kan sitta ner och diskutera olika förbättringar som kan genomföras inom 

deras arbetsområde. På det sättet skulle de anställda bli mer delaktiga och få se resultat 

av den delaktigheten, vilket skulle öka motivationen. Nord berättade att en del anställda 

kunde känna en viss uppgivenhet och motivationsbrist pga. att de inte fick tillräckligt 

med information om olika processer och att de inte kände sig delaktiga. Vi hävdar att 

förbättringsgrupper skulle kunna vara en liten åtgärd för att få de anställda att känna sig 

mer involverade och känna en större meningsfullhet i sitt arbete. Vi anser också att mer 

motiverad och delaktig personal skulle ha en positiv påverkan på produktionen kvalité. 

  

Larsson som varit produktionsledare under många år på Saft AB berättade för oss att 

omsättningen bland personalen påverkar de anställda både mentalt och fysiskt. Hon 
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anser att det är mentalt påfrestande att kanske förlora en god arbetskamrat som man har 

lärt känna och har skapat en god relation med. Larsson förklarade också att det 

samtidigt krävs mycket energi för att skapa nya relationer med nyanställda och få de att 

känna sig väl omhändertagna. Fysiskt sätt är det också en påfrestning då personalen 

under inskolningsprocessen får ta mer ansvar i och med att de nyanställda inte kan 

utföra arbete fullt ut. Vi menar att sådana här konsekvenser är svåra att undvika med det 

arbetsätt som företaget använder sig av idag.  

Vi har en förståelse för att företag i den här situationen måste anpassa sin personalstyrka 

till det rådande orderläget för att överleva, men då uppstår också konsekvenser för bland 

annat personalen som ansvarar för inskolningen. Vi anser dock att det finns åtgärder 

som skulle kunna införas för att lindra de här konsekvenserna och på så sätt skapa en 

trevligare arbetsmiljö. Både Larsson och Carlsson förklarade för oss att det var just de 

ansvariga för introduktionen och de som arbetar i monteringen som drabbades värst av 

de konsekvenserna. Carlsson uttryckte också en önskan om att förändra situationen för 

de här grupperna, men att det arbetet inte kommit igång. Vi tycker att det är bra att 

företaget har insett problematiken med de här konsekvenserna som uppstår och att de 

har för avsikt att införa åtgärder som underlättar för produktionsledarna och 

monteringsanställda. Vi anser också att det är viktigt att involvera de anställda i 

planeringsarbetet för de här åtgärderna för att få deras åsikter på vad som behöver 

förändras och vilka resurser som behövs. Nedan beskrivs en modell för vilka 

konsekvenser och risker som vi anser kan kopplas till att anpassa personalstyrkan till 

orderläget. 
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6.0 Slutsats  

I vår uppsats har vi undersökt och analyserat olika konsekvenser som drabbar företag 

med en noggrann anpassning av personalstyrkan till det rådande orderläget. Genom 

undersökningar på ett fallföretag har vi kommit fram till ett antal slutsatser och 

konsekvenser som vi anser är speciellt intressanta att ta upp. Vi kan utifrån våra 

undersökningar och analyser konstatera att rekryteringsprocessen är en den del 

tillsammans med de anställda i verksamheten som påverkas mest av en anpassning 

mellan företaget personalstyrka och orderingång. Att rekryteringsprocessen påverkas så 

mycket anser vi beror främst på den tidsbrist som gäller när företagen ska anställa 

personal. För ett företag som arbetar med månatligt orderöversikt eller en översikt av 
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orderingång två-tre månader i taget innebär det att när orderingången går upp måste 

personal anställas snabbt.  

 

Att personalen behöver anställas snabbt påverkar såklart rekryteringsprocessen som i 

sin tur kan ge konsekvenser för verksamheten anser vi. I vårt fallföretag kunde vi se 

exempel på det eftersom tidsbrist vid en anställning innebär att rekryteringsprocessen 

blev mindre noggrann därför att färre moment genomfördes. En väl genomförd 

rekryteringsprocess anser vi alltid är att föredra framför en mindre noggrann och den 

största allmänheten håller med om. Anledningen till det är att en mindre väl genomförd 

rekryteringsprocess kan innebära att organisationen gör en felrekrytering som i sin tur 

orsakar många negativa konsekvenser. En felrekrytering är en stor kostnad p.g.a. de 

utgifter som man har lagt på personen under den tiden han eller on varit anställd 

(Johansson & Johrén 2011). Det är även en kostnad att hitta en ny medarbetare, samt att 

den nuvarande personalen kan ha påverkats negativt av felrekryteringen. Chansen att 

undvika ett sådant scenario ökar med en bra och ordentlig rekryteringsprocess anser vi.  

 

Vår studie visar dock exempel på att det finns organisationer som inte anser de har 

samma möjlighet att göra en ordentlig rekryteringsprocess som p.g.a. exempelvis 

tidsbrist. Vi menar på att det dels är en fråga om prioritering men också en fråga om hur 

man väljer att lägga upp sin rekryteringsprocess. Prioriteringsfrågan handlar enligt oss 

om att välja vad som organisationen anser är bäst för verksamheten. Antingen tycker 

man att en ordentlig rekryteringsprocess är av stor vikt vid för verksamheten och väljer 

att lägga ner tid på den trots att det kan innebära att leveransdatumen för företagets 

produkter skjuts fram. Eller så väljer man att prioritera en snabb rekrytering av personal 

med en större risk för felrekrytering som konsekvens. Vi anser att oavsett vad en 

verksamhet prioriterar kan man ändå lyckas bättre eller sämre med rekryteringsarbetet 

beroende på de val av moment som man väljer att använda sig av i 

rekryteringsprocessen. Ett samtal tycker vi exempelvis är ett sådant moment som bör 

vara med i en rekryteringsprocess för att få ett personligt intryck av den sökande.  

 

De anställda är en grupp som både påverkas och drabbas av att en organisation anpassar 

personalstyrkan efter orderingången anser vi. Vår studie visar att de områdena som 
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påverkas starkast hos de anställda är deras anställningstrygghet och motivationen till att 

arbeta. De korta anställningstiderna och förändringen av orderläget innebär att de 

anställda kan tvingas sluta och återanställas på en arbetsplats flera gånger om året. På 

det fallföretaget som vi studerat berättade Carlsson att de på ett år ungefär har 5-6 upp 

och nedgångar i verksamheten som gör att personal måste sluta eller anställas. Genom 

att de anställda inte har någon vetskap om sin framtid längre än ett par månader framåt 

innebär det att de kan känna stress och oro som påverkar arbetet negativt (Hedlund & 

Eriksson 1992). Även motivationen kan påverkas negativt anser vi eftersom de anställda 

känner mindre mening och mer oro över sin situation i organisationen.  

 

Vår slutsats är att det även inom detta område rör sig om till viss del en 

prioriteringsfråga från organisationens sida. Samtidigt är det även en fråga om 

kostnader som innebär att vissa organisationer väljer t.ex. korta anställningstider före 

längre och mer trygg anställningsformer. Detta innebär t.ex. att vårt fallföretag 

förmodligen inte skulle överleva utan sitt arbetssätt eftersom produktionen då möjligtvis 

skulle flyttas utomlands istället. Men även om situation skulle vara sådan tycker vi att 

organisationerna måste hitta andra vägar till att förbättra personalens motivation och 

trygghet. Det går inte bara att acceptera konsekvenserna som blir för de anställda. 

 

Syftet med den här studien var att få en djupare förståelse för hur anpassningen mellan 

en organisations personalstyrka och orderläge påverkar verksamheten. Vi ville 

undersöka om anpassningen kunde ge några konsekvenser för organisationen. Vi anser 

att vi har fått en bättre förståelse över det problem som vi har undersökt och det har 

förändrat vårt synsätt. Vi är skeptiska till att företag faktiskt använder sig av ett sådant 

arbetssätt. Vi ser tydligt att detta är en medveten strategi som företag använder sig av 

där man utnyttjar lagar och regler till fullo för att tillgodose sina intressen. Det är de 

anställda som drabbas hårdast eftersom att arbetssättet innebär otrygga och korta 

anställningar. För vidare forskning tycker vi att det hade varit intressant att undersöka 

om det är samma personer som blir uppsagda och återanställda hela tiden eller om det 

varierar.  Vi ser dock förändrings och förbättringsmöjligheter för en organisation som 

arbetar efter att anpassa personalstyrkan efter orderläget. Ur det bredare perspektivet 

hoppas vi att vår studie bidragit med en ökad förståelse när det gäller organisationers 
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anpassning av personalstyrkan till orderläget och hur det påverkar verksamheten. Vi vill 

ge läsarna en inblick i hur ett sådant här arbetssätt fungerar och vilka konsekvenser som 

blir utav det.   
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