
 

 

 
 

Hur resurseffektivitet påverkas av favorisering 
inom tillverkande företag 

av 

Mario Maher 
Nganga kamau 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
  
 

 
 

2017-05-31 

 
 

MG110X Examensarbete inom Industriell Produktion 
KTH Industriell teknik och management 

Industriell produktion 
SE-100 44 STOCKHOLM 

 
 

 
 



 

 

Sammanfattning 
 
Att optimera produktionen för högre effektivitet och lönsamhet är vanligtvis en central vision 
i alla produktionsföretag. För att ta denna vision till verkstad och göra det till verklighet krävs 
förutsättningar som en kompetent VD och management och motiverade arbetare.  
 
I denna rapport behandlas begreppet nepotism, som i grunden är favorisering av släktingar, i 
arbetslivet utan hänsyn till dennes kompetenser (Wong, Linda & Kleiner, 1994). Ett annat 
nära besläktat begrepp som behandlas i rapporten är cronyism, vilket liknar nepotism men är 
då släktingar inte är inblandade utan det istället är en favorisering av vänner vilket även 
kallas vänskapskorruption (Khatri & Tsang, 2003). Syftet med rapporten är att undersöka hur 
en sådan favorisering av släktingar och vänner skulle kunna påverka resurseffektivitet hos ett 
industriellt tillverkande företag. Rapporten består av en litteraturstudie till grunden men även 
en fallstudie har utförts som innehåller bland annat intervjuer med ingenjörer på två 
produktionsföretag och en enkätundersökning med produktionsarbetare som svarande. De två 
ingenjörerna och produktionsarbetarna behandlades anonymt. 
 
Litteraturstudien ser på tidigare forskning för att se vilka för- och nackdelar det finns med 
favorisering i arbetslivet och med den tidigare forskningen etablerades en god grund för att 
utföra egna studier och undersökningar. Med de egna undersökningarna och litteraturstudien 
drogs sedan slutsaten att favorisering av anställda är ett utbrett fenomen i många 
produktionsföretag som kan påverka företagens resurseffektivitet.  
 
Resultatet från den utförda enkätundersökningen visade att en majoritet av de svarande 
produktionsarbetarna upplevde favorisering på arbetsplatsen. Vidare svarade 60 % av dessa 
produktionsarbetare att favoriseringen påverkade deras motivation att stanna kvar i företaget 
samt utföra ett bra arbete. Slutsaten som drogs var att favorisering kan påverka 
resurseffektivitet hos företaget på grund av att tid och pengar kan gå till spillo på grund av 
mer frekventa rekryteringsprocesser och en mindre kompetent personal. Favoriseringen kan 
även leda till homogena arbetsplatser där sämre mångfald kan leda till att företaget stannar i 
utveckling och brister i personaldiversifiering, vilket både kan påverka företaget nu samtidigt 
som det begränsar företagets framgång i framtiden. Om favorisering dock sker avseende på 
faktorer som erfarenhet och kompetens kan det leda till positiva effekter eftersom mer 
lämpade personer anställs och växer inom företag vilket hjälper att driva företagets 
utvecklingen framåt. 
  



 

 

Abstract 
 
Optimizing production for higher efficiency and profitability is usually a key vision of all 
production companies. In order to take this vision into workshop and make it reality, 
prerequisites are required such as a competent CEO and management and motivated workers. 
 
This report deals with the concept of nepotism, which is fundamentally favoritism shown to 
relatives, at work regardless of their competences (Wong, Linda & Kleiner, 1994). Another 
closely related concept dealt with in the report is cronyism, which resembles nepotism, but is 
when relatives are not involved, and it is instead a favoritism of friends, which is also called 
friendship corruption (Khatri & Tsang, 2003). The purpose of the report is to investigate how 
such a favoritism of relatives and friends could affect resource efficiency of an industrial 
manufacturing company. The report consists of a literature study, but case studies have also 
been conducted that include interviews with engineers in two production companies and a 
survey of production workers as respondents. The two engineers and production workers 
were treated anonymously in this report. 
 
The literature study looks at previous research to see the pros and cons of favoritism in 
working life, and with the previous research, a good foundation was established for carrying 
out own studies and studies. With our own studies and the literature studies, the conclusion 
was drawn that favoritism is a widespread phenomenon in many production companies that 
can affect corporate resource efficiency.  
 
The results of the conducted survey showed that a majority of the responding production 
workers experienced favoritism in the workplace. In addition, 60% of these production 
workers responded that favoritism affected their motivation to stay in the company and 
perform a good job. The conclusion that was drawn was that favoritism could affect the 
corporate resource efficiency because time and money could be wasted due to more frequent 
recruitment processes and a less competent staff. Furthermore can favoritism also lead to 
homogeneous workplaces where poorer diversity can lead to the company staying in 
development due to the lack of personnel diversification, which can both affect the company 
now and limit the company's success in the future. However, if favoritism is done with regard 
to factors such as experience and skills, it can lead to positive effects as more suitable people 
are employed and grow within the company, which helps drive the company's progress 
forward.  



 

 

Förord 
 
Denna rapport är ett kandidatexamensarbete inom Industriell produktion på Kungliga 
Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm. Temat för detta års kandidatexamensarbeten inom 
Industriell produktion är resurseffektiv produktion i tillverkande företag som bland annat 
handlar om att se till att personalen mår bra och har rätt arbetsuppgifter, inte använda mer 
energi än nödvändigt och att använda tiden effektivt och utifrån detta tema har vår 
frågeställning utformats. 
 
Det har varit ett väldigt spännande arbete som givit goda erfarenheter av att utföra en egen 
forskning och att se hur nepotism kan påverka ett företag både på gott och ont. Till en början 
upplevde vi svårigheter med att utforma metoden för att på bästa sätt besvara frågeställningen 
eftersom att nepotism är ett känsligt ämne som många företag inte vill associera sig med. 
Men efter ett flertal diskussioner och möten med vår handledare kunde vår metod klargöras. 
 
Med det sagt vill vi rikta ett stort tack till vår handledare Antonio Maffei hos institutionen för 
Industriell produktion vid KTH för den tid, vägledning och support han givit oss genom hela 
arbetet. Vi vill även tacka de två ingenjörer och alla enkätdeltagare som ställt upp på 
intervjuer och tagit en del av sin tid för att svara på våra frågor. Vi tackar även vår 
opponentgrupp som granskat vårt kandidatarbete och givit oss konstruktiv kritik samt 
förbättringsförslag. 
 
Stockholm Maj 2017, 
 
Mario Maher 
Nganga Kamau  
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1.   Inledning 

1.1. Bakgrund 

Farhågor att någon är chefens favorit har alltid funnits i många företag. Ofta har man själv 
upplevt att en kollega har favoriserats baserat på andra faktorer än kunskap och erfarenhet. 
Detta är större utspritt bland företag med fler än 1000 anställda och där yrket inte kräver 
större kunskaps meriter, som exempelvis produktionslinjer (Haugen et al. 2016). 
 
På produktionslinjer kan det ske orättvisor i form av favorisering och dessa kan till följd leda 
till sämre resurseffektivitet (Jones, Robert & Stout, 2015). Produktionslinjer består av flera 
olika team, där dessa team kan vara väldigt homogena av egen erfarenhet. Favorisering kan 
vara så att anställda med samma nationalitet, religion och fritidsintressen arbetar för att gynna 
varandra. Och när anställda arbetar för att gynna varandra kan det leda till ett minskat fokus 
över att arbeta för att maximera företagets produktivitet (Riggio et al. 2015). 

1.2. Syfte och frågeställning 

Syftet med rapporten är att undersöka relationen mellan nepotism samt cronyism och 
resurseffektiviteten i ett tillverkande företag, där nepotism och cronyism med andra ord är 
favorisering av anställda släktingar (Wong, Linda & Kleiner, 1994) respektive vänner (Khatri 
& Tsang, 2003). Resurseffektivitet kan delas upp i olika aspekter där man kan studera olika 
fenomen. Denna rapport syftar till att undersöka resurseffektivitet utifrån aspekterna tid, 
tidsslöseri och människans roll för en resurseffektiv produktion. Närmare bestämt menas att 
undersöka hur människor inom tillverkande företaget kan påverkas av  orättvisor som till 
exempel favorisering, för att samtidigt undersöka om det finns någon korrelation mellan 
resurseffektivitet på företag och favorisering. Frågeställningen har formulerats så att:  
 

● Hur påverkar favoriseringen av anställda ett produktionsföretags resurseffektivitet? 
○ Vilka är de största anledningarna till favorisering? 
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1.3. Metod 

Utöver diskussioner med doktorander och forskare inom Industriell Produktion på KTH ska 
det utföras en egen studie undersökning. Den egna studien ska jämförelsevis utgå från två 
perspektiv. Det ena perspektivet är intervjuer med två ingenjörer. Det andra perspektivet är 
en enkätundersökning riktad mot produktionsarbetare i ett tillverkande företag för att få deras 
inblick i problemformuleringen. Undersökningsmetoden presenteras tydligare i kapitel 3. Det 
kommer samtidigt att utföras en litteraturundersökning på upp till ett dussin granskade och 
utvalda rapporter kring nepotism, arbetsmiljö och resurseffektivitet. Litteraturundersökningen 
ska sedan ställas i förhållande till den egna utförda studien för att se hur litteraturens teorier 
förhåller sig med praktiken. Baserat på dessa metoder byggs en djup förståelse upp och 
därmed goda förutsättningar för en bred diskussion där det erhållna resultatet kan analyseras 
och problemformuleringen besvaras.  

1.4. Avgränsning 

Avgränsningen medför att det enbart tagits hänsyn till att behandla tillverkande 
produktionsföretag och mer specifikt fordonsindustrin. Valet av fordonsindustrin beror på att 
det är en massproducerande bransch med hög produktivitet och samtidigt bra möjligheter för 
insyn. Svenska fordonsindustrin har hög kvalite på sina produkter och är internationellt  känd. 
Inom företagen kommer enbart produktionsenheten och ledningen över att undersökas, det 
vill säga där den faktiska produktionen sker med de anställda och ansvarade chefer. 
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2. Litteraturundersökning - nepotism och produktion 

2.1.  Presentation av rapporter med analys och sammanfattning 

Innan man utför en analys av något slag, krävs det att man har en någorlunda grundläggande 
teoretisk bakgrund inom ämnet. För att uppnå detta har en litteratursökning utförts med fokus 
att söka reda på relevant vetenskaplig litteratur, m.h.a. olika databaser som ERIC, DIVA och 
Google Scholar. För att uppnå en smidig sökprocess användes specifika sökord på svenska 
och engelska som exempelvis: “Arbetsproduktivitet och nepotism”, “Favouritism workplace” 
och “Manufacturing”. Den resulterade vetenskapliga litteraturen presenteras här nedan i 
ordningen vilken den är erhållen och behandlad: 
 
(1) Wong, Linda C., and Brian H. Kleiner. "Nepotism." Work Study 43.5 (1994): 10-12 

Wong, Linda och Kleiner skriver en arbetsstudie som behandlar nepotism i management 
positioner. Ger goda kunskaper och förståelse om begreppet nepotism, vad det innebär och 
dess eventuella för och nackdelar. De tar upp att ca 35% av de 500 största industriföretagen i 
USA är ägda eller kontrolleras av enskilda familjer, vilket indikerar att nepotism är ett utbrett 
fenomen som vidare borde undersökas. 

(2) Jones, Robert G., and Tracy Stout. "Policing nepotism and cronyism without losing the value of 
social connection." Industrial and Organizational Psychology 8.1 (2015): 2 

En litteraturstudie som behandlar de negativa effekterna av nepotism inom industrin, och hur 
man blir av med dem utan att förlora det sociala värdet i företaget. Jones m.fl diskuterar 
dilemmat med att anställa en släkting genom att föra ett teoretiskt experiment. De drar 
slutsatsen att det inte är “den själva tanken” med nepotism som borde avvisas utan de 
individuella fallen med negativa konsekvenser. Eftersom att enbart neka anställning på grund 
av släktskap kan anses som diskriminering, måste först personens lämplighet (kompetens) för 
anställning reflekteras över. Jones m.fl fortsätter sedan med att argumentera att all 
favorisering inte är negativ utan att det kan ha positiva effekter. Jones m.fl belyser att 
människor är sociala varelser som litar på människor man känner, vilket visar sig viktigt för 
att effektivisera en rekryteringsprocess. Genom t.ex. en rekommendation kan eventuella 
kandidaters trovärdighet bekräftas vilket underlättar hela rekryteringsprocessen markant. 
 

(3) Janet Beer. “Diversity in leadership, Perspectives: Policy and Practice” in Higher Education 19:2 
(2015): 40-42 

En artikel skriven av professor Janet Beer som syftar till att upplysa samhället och företag om 
vikten med att ha en jämlik och  diversifierad ledning där målgruppen består av människor 
med akademisk utbildning. Beer argumenterar för att en medveten eller omedveten 
diskrimineringen mellan olika människor (kvinnor, etnicitet m.m.) som inte bygger på meriter 
eller talanger leder till att företag inte kan dra nytta av den tillgängliga talangen och vidare bli 
riktigt framgångsrika. 
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(4) Riggio, Ronald E; Saggi, Karan. Industrial and Organizational Psychology; Bowling Green 8.1 
(2015): 19-21 
 

Artikeln förklarar att om ett industriföretag följer arbetspsykologiska rekommendationer,  
använder sig av praxis, bedömer, befordrar anställda med rättvisa, kan ingen skadas av 
nepotism. Om det däremot finns orättvisa sedan tidigare i företaget och anställda har upplevt 
detta, blir det en negativ effekt av arbetsglädjen och produktiviteten. Sammanfattningsvis 
menar artikeln att det finns empirisk data på nepotism och dess följder. 

(5) Khatri, N. & Tsang, E.W.K. Journal of Business Ethics (2003) 43: 289 
 

I denna artikel diskuteras cronyism (användande av en officiell position för att gynna nära 
vänner) som existerar mellan överordnade och underordnade. Khatri och Tsang definierar 
begreppet som favorisering av underordnade oberoende av dennes kvalifikationer i utbyte 
mot den underordnades personliga lojalitet. Vidare undersöks konsekvenserna av cronyism 
på individuell nivå i relation till arbetstillfredsställelse, engagemang och inställsamhet. 
Dessutom studeras hur cronyism påverkar prestationen, moralen och flexibiliteten hos ett 
företag på organisatorisk nivå. Syftet med användandet av denna källa är att få en klar 
definition på begreppen cronyism och nepotism, hur dessa skiljer sig åt och hur dessa kan 
påverka ett företag. 

(6) Haugen, Katarina, Einar Holm, and Kerstin Westin. "Släktband på arbetsplatsen: omfattning, 
erfarenheter och strategier." (2016) 

 
Rapportförfattarna har utfört 40 intervjuer inom olika organisationer och branscher, spritt 
mellan stora till små företag över hela Sverige. Här diskuteras nepotism i form av släktband, 
det vill säga en familjär relation och i vilken utsträckning det förekommer. Haugen m.fl. 
undersöker om släktband är en fråga för rekryteringsansvariga på de intervjuade företagen. 
De diskuterar och belyser även orsaker till släkt rekrytering, fördelar/nackdelar med 
släktband, förekomst strategier och policys och familjeföretag. Slutsatsen är att det ska finnas 
tydliga rutiner för hur släktskap ska hanteras.  

(7) Fernandez, Mikael, and Jonathan Adut. "Nyckeltal och metoder för resurseffektiv produktion: 
Viktiga nyckeltal för att mäta produktivitet och metoder för att åtgärda brister inom 
produktion." (2014) 

 
I rapporten diskuteras och undersöks det vilka verktyg som svenska företag använder för  att 
mäta produktivitet och få en bättre uppföljning. Med verktyg menar Fernandez och Adut 
nyckeltal och metoder som  används för att jämföra och mäta en resurseffektiv produktion, 
med utgångspunkt i hur man åtgärdar brister inom produktionen. Relevansen för Fernandez 
och Adut’s rapport är att många nyckeltal går att använda som jämförelsemått i denna 
rapport, speciellt med inriktning mot arbetskraft i produktion. Att undersöka hur nepotism 
påverkar produktionen och arbetsproduktiviteten i tillverkande företag kan vara svårt utan väl 
utformade jämförelsemått. Därav används Fernandez och Adut's rapport för att dra paralleller 
och för att väcka inspiration. 
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(8) Sillekens, Thomas, Achim Koberstein, and Leena Suhl. "Aggregate production planning in the 

automotive industry with special consideration of workforce flexibility." International Journal of 
Production Research 49.17 (2011): 5055-5078 
 

Rapportförfattarna presenterar en arbetskraft produktionsplanering (APP) för att öka 
produktiviteten i fordonsindustrin. APP går ut över minst 12 månader i framtiden och fördelar 
arbetskraften med arbetsuppgifter för att öka produktiviteten och sänka materialkostnaderna. 
Rapporten ger oss en insikt på olika tillvägagångssätt att maximera resurseffektivitet inom 
fordonsindustrin. Slutsatsen menar att det är viktigt att ha en flexibiliteten med APP och krav 
på arbetskraften. 
 
(9) Svahn, Erik. "Hälsofrämjande åtgärder–en investering som ökar produktiviteten?." (2009) 

 
I detta examensarbete diskuteras förutsättningarna för att skapa ett arbetsklimat där målet är 
att nå både högre produktivitet och goda arbetsvillkor. Vidare fortsätter Svahn poängtera att 
hälsofrämjande åtgärder har goda möjligheter att höja ett företags produktivitet, där bland 
annat fysik och ork är grunden för ett resurseffektivt arbete. Svahn belyser även att en 
individs motivation, kompetens och välbefinnande är nyckelfaktorer för att kunna utföra ett 
bra samt effektivt arbete och därmed erhålla en ökad arbetsproduktivitet i företaget.  
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2.2. Källornas undersökningsmetod, relevans och rimlighet 

Vidare har det sammanställt en jämförelsetabell av rapporterna som presenterades under 2.1.  
Det har valts att titta närmare på tre parametrar i samband med valet av källor, nämligen 
undersökningsmetod, relevans och rimlighet. Undersökningsmetod beskriver författarnas 
övergripande metodval och rapportstruktur. Denna är viktig att ta hänsyn till då man vill ha 
en bred grund att utgå ifrån med flera olika synsätt kring ämnet och dess slutsatser. Med 
relevans menas hur applicerbar källan är för detta kandidatarbetet och syfte. Hög relevans 
innebär att källan är väl applicerbar på grund av t.ex. källans undersökningsmetod samt 
resulterade slutsatser som är intressant för syftet. Rimlighetsgraden är den sista parametern 
vilket är tolkningen av källornas pålitlighet. Denna utgörs av vem författaren är, huruvida 
författaren har tidigare publikationer och vilken skola/institution författaren har skrivit för. 

 
Tabell 1. Jämförelsetabell över källorna 

Källa Undersökningsmetod Relevans  Rimlighet 
 

(1) Statistiska jämförelser Hög Hög 

(2) Teoretiskt experiment Medium Hög 

(3) Enkät Hög Hög 

(4) Litteraturstudie Hög Medium 

(5) Litteraturstudie Medium Hög 

(6) Intervju Hög Medium 

(7) Litteratur-/Fallstudie Medium Medium 

(8) Fallstudie Medium Hög 

(9) Fallstudie Hög Medium 
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3.  Egen undersökning - Intervju och enkätfrågor 

3.1. Presentation av undersökningsteori 

För att komma närmare ämnet och för att få svar på frågeställningen har det valts att utföras 
en egen fältstudie som består av en enkätundersökning samt två intervjuer med två 
ingenjörer. Närmare bestämt för ta att reda på vad människorna som arbetar inom produktion 
själva upplever och sedan jämföra det med vad människorna som arbetar utanför 
produktionslinjen upplever. Med hjälp av detta erhålls en verklighetsbaserad vy på 
frågeställningen som tillsammans med teoribakgrunden etablerar en god grund för att besvara 
frågeställningen. 
 

 
Figur 1. Organisationsstruktur inom ett produktionsföretag 

 
Organisationsstrukturen i Figur 1 visar hur en organisation kan betraktas från två olika 
perspektiv. Pilarna i figuren visar den övre halvan som består av VD, R&D samt 
Management där dessa oftast är ingenjörer, designers, ekonomer och andra utvecklingsteam. 
Den undre halvan består av produktionsarbetare som är i direkt kontakt med tillverkningen 
och produktionen och tillsammans utgör båda halvorna hela produktionsföretaget. Eftersom 
produktionsarbetare och den övre halvan inte är i direkt kontakt med varandra i en vertikal 
produktionsorganisation och vanligtvis har skilda rekryteringsprocesser kan både deras 
uppfattningar och åsikter om arbetsmiljön skilja sig åt, vilket är viktigt att ta till hänsyn. 
(Haugen et al. 2016).  
 
Eftersom att produktionsprocessen i ett företag generellt består av två delar som beskrivs här 
ovan har olika metoder valts för att på bästa sätt undersöka dessa två. Genom att utföra en så 
kallad hybrid undersökningen och dela upp organisationsstrukturen i två delar fås en inblick 
på favorisering och produktivitet från två olika perspektiv. Syftet till denna indelning är för 
att uppnå ett så heltäckande perspektiv i analysen av produktionsföretaget som möjligt. Den 
övre organisationsstrukturens perspektiv, d.v.s. dem som arbetar med produktionen indirekt 
(designers & ingenjörer o.s.v.) kommer att representeras med hjälp av intervjufrågor till två 
ingenjörer vilka båda arbetar inom produktion. Den undre organisationsstrukturen som 
vanligtvis utgör majoriteten i ett produktionsföretag kommer att representeras med hjälp av 
en enkätstudie till produktionsarbetare vilket ger en inblick i den direkta produktionen och 
därmed den direkta arbetsproduktiviteten och effektiviteten. 
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De två undersökningarna syftar till att förklara arbetsproduktivitet från två perspektiv för att 
sedan vidare kunna analysera korrelationen mellan favorisering, arbetsproduktivitet och 
resurseffektivitet. Genom att analysera resultatet som erhålls används sedan diskussionsdelen 
i denna rapport för att dra slutsater angående hur favorisering av anställda kan påverka 
resurseffektiviteten i ett företag, t.ex. om effektiviteten ökar eller minskar. Eftersom att 
resurseffektivitet är ett brett begrepp som kan tillämpas på många aspekter syftar studien 
främst till aspekterna tid och tidsslöseri, vilket är en viktig resurs för alla företag. Således 
betraktas inte enbart resursen tid som den tid som vanligtvis krävs för att producera en viss 
vara i produktionen (d.v.s. ledtid), där slarv av arbetsuppgifter och brist på fokus är faktorer 
som leder till ökade ledtider och därmed ökade kostnader för företaget (Sillekens, Koberstein 
& Suhl, 2011). Utan även den omfattande  tid som krävs för att utbilda nyanställda som ska 
utföra arbetet, där rekryteringsprocessen och en eventuell felrekrytering kostar både tid och 
pengar för företaget  (Westin, Holm & Katarina, 2016). 
 
Hypotesen angående de två undersökningarnas resultat är att produktionsarbetare (den undre 
halvan i produktionsprocessen) kommer uppleva favorisering i högre grad än de människor 
som rekryteras baserat på dess högre kvalifikationer för en spetskompetent position 
(ingenjörer, ekonomer o.s.v.). Detta på grund av att med ospecificerade arbetsuppgifter spelar 
det inte lika stor roll vem det är som utför arbetet vilket leder till att kompetens inte blir en 
avgörande faktor vid rekryteringen (Westin, Holm & Katarina, 2016).  
 
När man talar om resurseffektiv produktion hamnar oftast ledtid och materialhantering i 
fokus vilket samlingsnamnet för är lean production, ett omtalat begrepp vid dessa 
sammanhang. Lean production är med andra ord “användningen av en resurssnål och 
tidseffektiv produktionsmetod” (Nationalencyklopedin [NE]. 2017). Men vilka är 
förutsättningarna för att uppnå denna effektiva produktionsmetod? Här är det viktigt att 
betrakta människans roll i produktionen, en vital resurs för alla producerande företag där 
medarbetarna ses av många som företagets viktigaste resurs, ”företagets hjärta och motor”. 
Det är människans kompetens, välbefinnande och motivation som lägger grunden för ett 
resurseffektivt arbete. Vidare måste alla dessa faktorer fungera för att resultera i en effektiv 
produktion. Ett företags humankapital, “människors kunskaper, färdigheter och andra 
tillhörande produktionsförmåga” (NE. 2017) spelar alltså en stor roll för en lyckad 
produktionsprocess som visas i Figur 2 (Svahn. 2009). 
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Figur 2. Nyckelfaktorer hos en individ för en effektiv produktion 

 
Hur ett företag och dess resurseffektivitet med människan i centrum påverkas av dessa tre 
faktorer i Figur 2, är vad som lägger grunden för denna studie. Genom att undersöka hur 
favorisering av anställda kan påverka människors kompetens, välbefinnande och motivation i 
ett produktionsföretag kan man på så sett få en korrelation mellan favorisering av anställda 
och företagets effektivitet. 
 

3.2. Intervju med två ingenjörer 

I intervjun med två ingenjörer i två olika produktionsföretag har representativa slutsatser 
angående favorisering och arbetsproduktivitet från den övre organisationsstrukturen tagits 
fram, det vill säga perspektivet bortser från inblicken av dem som arbetar direkt med 
produktionen. Ingenjörerna har varit oberoendes av varandra och intervjuerna har skett 
anonymt. Detta leder till en objektiv synvinkel. Vid intervjuerna ställdes det frågor kring 
rekryteringsprocessen; hur en rekrytering går till och hur mycket en rekommendation väger i 
bedömandet av kandidater. Intervjufrågor är oftast svårare att svara på och därför har 
intervjudeltagerens ställning utgått från ett eget perspektiv av sin egna anställning samt 
kollegornas rekrytering. Vidare har mångfald varit en beröringspunkt vid intervjuerna samt 
resultatfrågor angående produktivitet. Intervjufrågorna i sin helhet kan läsas i bilaga 1. 
Inspirationen för detta metodval (intervjuer) kom främst från Haugen et al. (2016) med 
anledningen av att intervjuer är ett bra metodval för att erhålla utförliga svar på ställda frågor. 
Begränsningen blev två intervjuer, vilket anses vara tillräckligt och på grund av limiterat med 
tid. De två intervjuerna som utfördes har valts att behandlas anonymt baserat på en 
gemensam överenskommelse med motparten, men anses vara representativa för den övre 
delen i ett produktionsföretag.  
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3.3. Enkätfrågor för produktionsarbetare 

För att undersöka den undre delen av organisationsstrukturen utfördes en  enkätundersökning 
där det ställdes 16 frågor bundna till rapportens syfte och frågeställning. I 
enkätundersökningen deltog 36 personer som alla arbetar inom fordonsindustrin med 
inriktningen produktion vid stora och kända OEM-företag (Original Equipment 
Manufacturer), vilka tillverkar den slutliga produkten. Frågorna som ställdes kan hittas under 
bilaga 2. Inspirationen för detta metodval kom främst från Beer (2015) med anledningen av 
att en enkätundersökning är en effektiv metod för att nå ut till en bred massa med varierande 
synpunkter. Avgränsningen här blev 36 individer med olika bakgrund på diverse företag i 
landet med den gemensamma nämnaren av att alla arbetar på produktionsgolvet inom 
fordonsindustrin. 
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4.  Resultat 

Här presenteras resultatet från kapitel 3 -  den egna studien. Resultatet är uppdelat i form av 
undersökning. Ena undersökningen gick ut på att intervjua två ingenjörer oberoende av 
varandra och den andra undersökningen var enkätundersökningen. 

4.1. Resultat från intervjuerna 

För att närmare ta reda på rekryteringsprocessen för produktionen i ett företag tillfrågades två 
ingenjörer som båda har en hand vid rekryteringen. Hädanefter kommer respektive ingenjör 
att benämnas som ingenjör A och ingenjör B. Ingenjör A har en erfarenhet av 2 år som 
konsult och 3 år på ett medelstort företag och ansvarar för designutveckling. Ingenjör B 
arbetar på ett stort svenskt fordonsföretag med en erfarenhet på ca 3 år som 
produktionsledare. Frågorna och svaren presenteras i löpande text.  
 
Hur ofta har ni rekryteringsprocesser? 
 
Ingenjör A: 
“Vi har väldigt många inhyrda konsulter. Sedan har vi ett bemanningsföretag som sköter 
rekryteringen för oss till anställda på produktionsgolvet. Annars har vi rekryteringsprocesser  
vid behov.” 
 
Ingenjör B: 
“Vi brukar rekrytera på löpande band när vi är vid behov av eventuella poster, annars har vi 
oftast två huvudperioder för rekryteringen, vilket är efter varje “terminsstart” d.v.s. höst och 
vår, då folk vanligtvis tar nya steg sina liv.” 
 
Hur går era rekryteringsprocesser till? Hur får ni kontakt med eventuella kandidater? 
 
Ingenjör A: 
“Vi har avbelastat till mest del genom att låta ett bemanningsföretag hitta våra kandidater, där 
vi specificerat vår ansökan utefter tjänst.” 
 
Ingenjör B: 
“Vi använder oss av bemanningsföretag om inte det är speciella kompetens tjänster, då har vi 
speciell HR personal som headhuntar den expertis vi söker, men det är vid unika fall endast. 
Bemanningsföretagen sköter grovsorteringen, de handplockar ett par styck som passar med 
våra krav för tjänsten, därifrån kör vi en slutlig intervju här på företaget, på det sättet så tjänar 
vi en massa tid på att endast intervjua de mest lämpade.” 
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Hur ser ni på kandidater som kommer in via rekommendation? 
 
Ingenjör A 
“Känns alltid tryggare om en kandidat har blivit rekommenderad. Först och främst beror det 
på vem som rekommenderar; om det är en person jag litar på och som jag vet presterar bra i 
arbetet så kommer jag även lita på att denna rekommenderar någon bra. Sen så 
rekommenderar man endast en kandidat om man vet att denna kommer prestera och göra bra 
ifrån sig, för annars speglas det dåligt tillbaka till den som rekommenderat.” 
 
Ingenjör B 
“Det beror på tjänst och vem rekommendationen kommer ifrån, om det är en tjänst som inte 
kräver utbildning eller någon viktig kompetens så brukar rekommendationen oftast vara ett 
positivt drag, då vi antar att hans rekommendation har redan informerat kandidaten om hur 
det ligger till, därav ser vi det som att kandidaten har en personlig mentor. Dessutom blir 
anställnings processen mycket enklare. Om rekommendationen kommer från en högt uppsatt 
chef så brukar det väga väldigt tungt, mycket just för att vi litar på chefens omdöme, de har ju 
fått sina roller av en anledning. Om chefen är nöjd så är företaget nöjd, om kandidaten inte 
levererar så blir det han som får stå för det och sköta det.” 
 
Hur ser ni till att det blir mångfald i era arbetsgrupper? 
 
Ingenjör A 
“Vi ser först och främst till att kandidaterna är lämpliga för positionerna, därav är deras 
erfarenhet och kunskaper prioriteten.” 
 
Ingenjör B 
“Vi följer vår jämställdhetspolicy som ständigt arbetar för att rekryteringsprocessen ska vara 
så jämställd som det går. Just nu består 25% av företagets anställda av individer vars 
modersmål ej är svenska och antalet kvinnor är 40%. Vi försöker ständigt sätta nya mål för 
kvot halten. Just nu strävar vi efter 30%  för första gruppen och 50% kvinnliga anställda. För 
10 år sedan så låg de kvoterna på 5% och respektive 25%.” 
 
Hur länge brukar en anställd i genomsnitt arbeta kvar hos er innan denne självmant 
väljer att säga upp sig eller på andra sätt avslutar sin anställning?  
 
Ingenjör A 
“Vi har väldigt goda karriärmöjligheter hos oss, vill man vidare inom företaget är det enkelt 
att byta anställning och testa nya positioner/avdelningar. Dock svårt att ge ett exakt svar på 
frågan då vi t.ex. har många anställda som bara är hos oss över sommaren.” 
 
Ingenjör B 
“Det varierar mellan olika positioner. Högre anställda brukar stanna längre än produktionsarbetare.” 
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Vad är er definition på arbetsproduktivitet? 
 
Ingenjör A 
“Tempot är högt, vi har lagt max antal minuter personalen får arbeta på en produkt vid ett 
moment. Sedan har vi även ett mål varje dag som bör uppnås.” 
 
Ingenjör B 
“Vår definition av arbetsproduktivitet utgår från individernas output, hur många enheter de 
lyckas reparera/installera/montera samt hur väl de arbetar med sina kollegor, om de har 
negativa eller positiva aspekter med medarbetarna.” 
 
Vad använder ni för jämförelsemått för att mäta arbetsproduktiviteten? 
 
Ingenjör A 
“Varje avdelning har egna mål att uppnå, som självklart är högt uppsatta men rimliga. Genom 
att jämföra antal producerade enheter med den tid det bör ta kan detta fastställas.” 
 
Ingenjör B 
“Vi använder oss av mätningar som beräknar mängden producerade enheter som varje 
avdelning producerar som är proportionell mot tiden det tar för varje enhet, eftersom 
produktionstiden (takttiden) för varje avdelning kan variera.” 
 
Vad anser du människans roll i en resurseffektiv produktion att vara? 
 
Ingenjör A 
“Varje anställd kan bidra med idéer som kan förbättra sättet vi arbetar på eller använder de 
resurser vi har. Flera små idéer kan leda till en förbättring av resursanvändning och 
effektivisering.” 
 
Ingenjör B 
“Människan är nyckeln till resurseffektivitet.” 
 

4.2. Resultat från enkäterna 

Majoriteten av enkätdeltagarna hittade sitt arbete genom en kontakt, närmare bestämt 61% av 
de 36 deltagarna. Relationen till denna kontakt var vid 55% av tillfällen en vänskapsrelation. 
Resterande relationer var familjerelationer. 58% av enkätdeltagarna stannade kvar på sitt 
arbete i mindre än ett år. I enkäten ställdes frågor om arbetsmiljön med hjälp av en skala på 5 
steg. 
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Figur 3. Lära känna nya kollegor 

 
Enligt Figur 3 tyckte majoriteten att det var relativt enkelt att lära känna nya kollegor.  
 

 
Figur 4. Favorisering på arbetsplats 

 
Majoriteten, 61.2%, upplevde att det fanns någon form av favorisering i arbetet. Motsvarande 
20% upplevde ingen favorisering alls enligt Figur 4. 

 
Figur 5. Sociala gruppfördelningar 

 
I en annan fråga om enkätdeltagarna upplevde sociala gruppfördelningar på arbetet svarade 
en majoritet på 52.8% att det fanns sociala gruppfördelningar. Se Figur 5. 
 
 
 



 

15 

Efter frågan om favorisering och de sociala gruppfördelningarna ställdes frågan om hur man 
trivdes med den sociala arbetsmiljön. 
 

 
Figur 6. Social trivsel 

 
19.4% av de tillfrågade trivdes helt med arbetsmiljön och resterande åsikter var spridda kring 
vantrivsel och trivsel. Se Figur 6. 
 
 

 
Figur 7. Påverkar favorisering? 

 
I Figur 7 visas hur favorisering påverkade arbetsinställningen och motivationen att växa inom 
företaget (stanna långsiktigt). 60% av deltagarna tyckte att favorisering påverkade. Övriga på 
3,3% tyckte att favoriseringen inte var avgörande. 
 
 
 
 
 
 
 
Vidare ställdes frågan ifall favorisering upplevdes på arbetsplatsen och isåfall vad man trodde 
orsaken för favorisering var. Frågan ställdes med flervalsalternativ. Sammanlagt svarade de 
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36 enkätdeltagare med 78 svarsalternativ. Data från frågan har bearbetats och sorterats - om 
man fått arbetet via en kontakt eller direkt via företaget/bemanning, för att ge en 
övergripande blick över svaren.  
 

  
Figur 8. Upplevd orsak bakom favorisering - arbete via kontakt 

 
I Figur 8 består kategorin fritidsintressen av 2.9%. Deltagarna i Figur 7 har fått arbetet via 
kontakt. 
 
 

 
Figur 9. Upplevd orsak bakom favorisering - arbete via företag/bemanning 

 
Enligt Figur 9, ansåg 5.1% deltagare att ingen favorisering skedde på arbetsplatsen. 
Deltagarna i Figur 8 har fått arbetet direkt via företaget/bemanning. 
 
I kontakt-cirkeldiagrammet, Figur 8, kan det ses att de anställda som fått arbetet genom 
kontakter ansåg att favoriseringen skedde 35% på grund av nationalitet, 29% på grund av 
vänskap, 9% på grund av familj/släktskap och 9% på grund av religion. Dessa fyra faktorer 
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utgör sammanlagt 73% favorisering. Arbetskompetens och erfarenhet utgör cirka 15% av 
favoriseringsbedömningen. 
 
I företag/bemanning-cirkeldiagrammet i Figur 9 ser vi att nationalitet utgör 15% andel av 
favoriseringen. Vänskap ligger på 31% favorisering och familj/släkt samt religion utgör 
varsin 5%. Dessa fyra faktorer utgör sammanlagt 56% andel favorisering. Fritidsintressen tar 
även en andel här på 5%, där fritidsintressen är definierad som samma intressen som t.ex. 
fotboll o.s.v. Enligt dem som fick arbetet genom företag/bemanning är favoriseringen baserad 
på erfarenhet till 21%. Arbetskompetens utgör samtidigt 13% av favoriseringen. 
 
Avslutningsvis i enkäten ställdes en valfri enkätfråga om hur favorisering påverkar arbetet 
och relationen med andra kollegor. 8 enkätdeltagare svarade och svaren lyder: 
 

“Inkompetenta anställda får högre chefsroller.” 

“Jag tycker att favoriseringen leder till att de som favoriseras blir kvar på företaget medan 
de som ej favoriseras inte trivs lika bra, det brukar också oftast bli så att de som favoriseras 
blir "latare" eftersom de kan komma undan med det så i längden blir det att företaget får en 
arbetskraft som är favoriserad och lat och effektiviteten minskar.” 

“Påverkar inte så mycket.” 

“Skapar dålig stämning i en del situationer när vissa får fördelar och andra får mer skit.” 

“Bättre för vissa, sämre för andra.” 

“Vissa får mer att göra än andra, och de som får mer blev mindre uppskattade.” 

“Den kan skapa klyftor i arbetsgruppen, vilket inte är bra.” 

“Allt ifrån jobbet till hemmet och fritiden . Man är på jobbet en ganska bra tid av sin dag 
och man lägger tyvärr energi på såna dumheter som man stör sig på att bara för en känner 
en chef eller har samma nationalitet/religion så får han/hon fri entré känns det som. Man 
kan vara 10 gånger smartare än alla andra men känner du inte rätt person eller är vän med 
rätt person så kommer du aldrig kunna jobba upp dig tyvärr. Inte alltid med 95%.  
Så nu till er fråga. Klart att det påverkar relationen med andra. Det sticker ut i ögonen om 
någon går före mig för att han/hon känner en chef bättre eller har samma 
nationalitet/religion. Jag har sett folk börja hata en folkgrupp på grund av favorisering.  
Finns en policy i Sverige som ingen följer att familjemedlemmar får inte jobba ihop men 
många företag följer inte den regeln som kan påverka miljön i vissa företag.” 
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5.  Diskussion och slutsats 

Eftersom rapporten har en nästan jämnt fördelad empirisk del med en teoretisk del så är en 
diskussion nödvändig för att på ett sammanfattande sätt analysera relevant data 
sammankopplat med kapitel 2 - litteraturundersökningen samt kapitel 3 - den egna 
undersökningen. Eftersom egna metodval kan påverka resultatets utfall är detta viktigt att 
beakta. Favorisering är ett känsligt ämne och det kan vara svårt att få detaljerade svar från ett 
företag. I genomförandet med intervjuerna av de två ingenjörer valdes det att istället behandla 
rekryteringsprocessen för att öka förståelsen kring vad man vanligtvis prioriterar vid en 
rekrytering. Favorisering behandlades aldrig direkt vid intervjuerna då det förmodligen hade 
förkastat intervjun med anledning att majoriteten av företag inte vill associera sig med ett 
sådant negativt begrepp. Vidare representerade enkätdeltagare olika företag. Resultatet kunde 
varit intressantare om alla dessa enkätdeltagare var från ett och samma företag. En 
annorlunda genomförd metod där enbart ett företag behandlas skulle därför kunna lett till mer 
generella resultat och dragna slutsatser. 

5.1. Diskussion - Intervjuer 

Genom intervjuerna ökades förståelsen kring hur en rekrytering kan gå till inom ett 
produktionsföretag samt hur företagen ser på kandidater som blivit rekommenderade. Ett 
vanligt tillvägagångssätt att rekrytera enligt Företag A och Företag B är med hjälp av 
bemanningsföretag. Hur ett bemanningsföretag påverkar favoriseringen vid rekrytering är 
svårt att besvara i organisationens helhet. Dock är det enklare att dra slutsatsen för arbetarna 
på produktionsgolvet, då dessa arbeten vanligtvis är mindre kompetenskrävande och det 
därmed spelar mindre roll vem som arbetar med dessa jobb. Förmodligen är 
produktionsgolven väldigt homogena i arbetskraft där stora delar av arbetskraften ofta byts 
ut. Anledningen bakom homogeniteten är dels på grund av de låga anställningsbarriärerna, 
och dels på grund av att företag ofta behöver tillsätta/avsätta positionerna snabbt vid 
makroekonomiska förändringar och företagets tillfälliga situation. Sammanfattningsvis menas 
att det ibland kan vara oviktig vem man anställer, bara man anställer någon. Argumentet 
förstärks med hjälp av svaren erhållna från Ingenjör B:s intervju.  
 
Vidare talade båda ingenjörerna mycket om karriärutveckling och att det blir viktigare med 
vem personen är desto högre upp i hierarkin man kommer. Samtidigt berättar dem om 
karriärmöjligheter och att människan är den bakomliggande orsaken för en resurseffektiv 
produktion. 

5.2. Diskussion - Enkätundersökningen 

Resultatet från enkätundersökningen gav sedan ett annat perspektiv att se hur favorisering 
kan påverka människorna i ett företag och vidare företagets resurseffektivitet. 60 % av alla 
enkätdeltagare svarade med att de upplevde favorisering på arbetsplatsen. De svarande som 
hade fått arbetet genom en kontaktperson på arbetsplatsen svarade att anledningen till 
favoriseringen var främst enligt följden: Samma nationalitet, vänskap, familj/släkt, religion 
och sedan arbetskompetens vilket kan ses i Figur 7. Av de som istället fått arbetet direkt 
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genom företaget/bemanning stod istället vänskap följt av arbetserfarenhet, samma nationalitet 
och arbetskompetens som största anledningar för favorisering som kan ses i Figur 8. Det visar 
sig att beroende på om personerna fått arbetet via en kontaktperson eller direkt via 
företaget/bemanning, så skiljer deras syn på arbetsplatsen åt. 73% av arbetarna som fått 
arbetet via en kontakt ansåg att favoriseringen skedde på grund av nationalitet, 
familj/släktskap, vänskap eller religion. Samtidigt som arbetskompetens och erfarenhet 
utgjorde enbart 15% av diagrammet. Motsvarande siffror för arbetare anställda direkt via 
företaget var 56% respektive 34%. Här märktes en tydlig skillnad baserat på hur 
enkätdeltagarna fått jobbet och deras uppfattningar kring anledningarna till favorisering.  
Det kan finnas flera olika anledningar till varför arbetarnas uppfattningar skiljer sig åt. En 
överblick över statistiken tyder dock att fler som arbetar i en miljö där man fått jobbet via 
“officiella vägar” ser arbetsplatsen som mindre favoriserad på grund av faktorer som 
släktskap och religionstillhörighet. Istället är det konkreta effektivitetsfaktorer som erfarenhet 
och kompetens som prioriteras anser dessa personer. Det leder i sin tur till att företagets 
arbetsproduktivitet förbättras eftersom mer lämpade personer anställs och favoriseras av de 
“rätta anledningarna” för att sedan växa inom företaget. Företaget drivs alltså framåt i 
utvecklingen på grund av “rätt favorisering” samt att det ökar företagets mångfald, vilket är 
en ytterst viktig faktor för företagets framgång enligt Beer (2015). Motsatsen är då 
favorisering sker av “ fel anledningar” som t.ex. släktskap och olika grupptillhörigheter som 
tidigare angivits där konsekvenserna bland annat är ett homogenare företag med obefintlig 
diversifiering.  
 
Majoriteten av enkätdeltagarna upplevde tydlig favorisering på arbetsplatsen samt en lika stor 
andel upplevde tydliga sociala gruppfördelningar på arbetsplatsen. Dessa personer upplevde 
förmodligen arbetsplatsen på liknande sätt och särskiljde inte på favorisering och sociala 
gruppfördelningar. Därför dras slutsatsen att favorisering och sociala gruppfördelningar är 
sammanhängande och att favorisering är något som leder till sociala gruppfördelning. Vissa 
enkätdeltagare dokumenterade exempelvis att andra fick mer hjälp, mer information eller fler 
arbetsmöjligheter som t.ex. val av övertidspass, vilket antyder en upplevelse av orättvisa på 
grund av favorisering. Vidare svarade 60 % av enkätdeltagarna att denna favorisering 
påverkade arbetsinställningen och motivationen negativt för att fortsätta arbeta och växa 
inom företaget vilket kan ses i Figur 6. Favorisering är alltså något som påverkar en individs 
tre nyckelfaktorer för ett effektivt arbete där motivation, välbefinnande och kompetens är 
centrala förutsättningar för en effektiv produktion vilket Svahn (2009) belyser i sin rapport. 
Svahn (2009) fortsätter med att belysa att det är viktigt att alla tre faktorer fungerar för att 
erhålla ett bra arbete som resulterar i en ökad effektivitet och att “om det finns brister inom 
något område påverkas effekten direkt och går mot noll”. För att förtydliga menar Svahn att 
en individs arbetsproduktivitet minskar då individens motivation avtar. Enligt 
enkätdeltagarnas svar, kunde brister inom områdena motivationen och välbefinnande 
upptäckas på grund av favorisering vilket leder till slutsatsen om att favorisering är något som 
kan leda till sämre effektivitet i ett företag överlag.  
 
Vidare påverkade favoriseringen även viljan att arbeta kvar i företaget långsiktigt. Detta är 
något som leder till ett behov av att anställa arbetare mer frekvent, för att sedan utbilda dessa 
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nyanställda vilket kräver mycket tid och leder till högre kostnader för företaget. 
Rekryteringsprocessen är en stor resurskostnad vilket leder till slutsatsen om att favorisering 
är något som skulle kunna påverka detta. Däremot kan nepotism och cronyism i dessa 
sammanhang även visa sig vara positivt, vilket  Jones, Robert & Stout (2015) belyser i deras 
rapport. Jones m.fl. menar att människor är sociala varelser som litar på människor man 
känner, vilket är viktigt för att effektivisera en rekryteringsprocess. Genom en 
rekommendation kan eventuella kandidaters trovärdighet bekräftas vilket underlättar hela 
rekryteringsprocessen markant. Dock måste fortfarande egna evalueringar kring personens 
lämplighet för anställning utföras annars riskerar man de negativa konsekvenser som är just 
associerade med nepotism. 
 
Vidare lämnades en valfri kommentars fråga för mer detaljerade svar till enkätdeltagarna om 
hur favoriseringen påverkade relationen med andra kollegor och arbetet överlag. Några 
deltagare tog tiden att svara på denna fråga och svarade med exempelvis: “Inkompetenta 
anställda får högre chefsroller.”, “skapar klyftor i arbetsgruppen, vilket inte är bra.”, “Man 
kan vara 10 gånger smartare än alla andra men känner du inte rätt person eller är vän med rätt 
person så kommer du aldrig kunna jobba upp dig tyvärr” och “ Jag har sett folk börja hata en 
folkgrupp på grund av favorisering”. Med detta ges inblicken att favorisering är något som 
skulle kunna skapa klyftor och konflikter i ett företag, vilket varken skulle gynna företaget 
eller de anställda. Svaren som lämnades ger även inblicken att även om en anställd inte är den 
mest lämpade för en viss position kan detta ses över på grund av favorisering och de nära 
anknytningar denne anställde har i företaget. Om personen i fråga senare visar sig vara 
olämplig kan det påverka företagets prestation mycket negativt (Haugen et al. 2016). 

5.3 Slutsats 

Avslutningsvis har det genom den egna studien konstaterats att favorisering av anställda är ett 
utspritt fenomen som kan påverka resurseffektivitetet i ett produktionsföretag. Vidare har det 
funnits en tydlig korrelation mellan favorisering av anställda och de anställdas 
arbetsproduktivitet och motivation. Slutsatsen har sedan dragits att fel form av favorisering 
kan påverka företagets resurseffektivitet negativt eftersom tid och pengar kan gå till spillo på 
grund av mer frekventa rekryteringsprocesser och mindre kompetent personal. En sämre 
mångfald kan även leda till att företaget stannar i utveckling och brister i 
personaldiversifiering. Dessa faktorer påverkar företaget nu samtidigt som det begränsar 
företagets framgången i framtiden. Om favoriseringen dock sker med avseende på faktorer 
som erfarenhet och kompetens kan det leda till väldigt positiva effekter eftersom mer 
lämpade personer anställs och växer inom företag vilket hjälper att driva företagets 
utvecklingen framåt. 
 
Diskussionen och forskningen kring ämnet har skett med begränsningar, då detta är ett 
väldigt djupt och genomgående ämne. Vidare undersökning och analys uppmuntras och är 
något som kommer att ge en mer utvecklad bild av favorisering i tillverkande företag. 
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Bilagor 

Bilaga 1 - Intervjufrågor 

 
 

● Hur ofta har ni rekryteringsprocesser? 
 

● Hur går era rekryteringsprocesser till? Hur får ni kontakt med eventuella kandidater? 
 

● Hur ser ni på kandidater som kommer in via rekommendation? 
 

● Hur ser ni till att det blir mångfald i era arbetsgrupper? 
 

● Hur länge brukar en anställd i genomsnitt jobba kvar hos er innan denne självmant 
väljer att säga upp sig eller på andra sätt avslutar sin anställning?  

 
● Vad är er definition på arbetsproduktivitet? 

 
● Vad använder ni för jämförelsemått för att mäta arbetsproduktiviteten? 

 
● Vad anser du människans roll i en resurseffektiv produktion att vara?  
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Bilaga 2 - Enkätfrågor 

 
OBS! Ifall enkätdeltagarna svarade “genom kontakt” på hur dem hittade jobbet skickades dem vidare till 
kapitlet under. Annars gick enkäten vidare till kapitlet på nästa sida (s. 27 i rapporten). 
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