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Förord 

Vi har nu med denna uppsats avslutat tre års utbildning inom ekonomi och det har varit en 
väldigt intressant och del i utbildningen.  

Det finns ett flertal personer som varit oumbärliga för den här studiens process. Vi skulle vilja 
tacka våra handledare Henrick Gyllberg och Björn Ljunggren för alla tips och råd samt all den 
konstruktiva kritik vi fått under tiden. Vi vill även rikta ett speciellt tack till personalchefen 
och två anställda samt ekonomichefen på Water Jet Sweden AB som har varit bidragande 
faktorer till denna studies framgång. 

Ronneby i augusti 2009 

 

Robert Jönsson  Niklas Olsson 
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Results:  The conclusions of this study is that personnel is influenced on the 
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1. Inledning  
I detta kapitel beskriver vi bakgrunden av vår studie där vi presenterar verklighetsnära 
intryck. Därefter beskriver vi vårt valda problem tillsammans med studiens syfte samt i slutet 
av kapitlet har vi beskrivit vår disposition för uppsatsens struktur. 

1.1 Bakgrund 
En finansiell kris inom ett företag definieras enligt Lybeck som: 

”en finansiell situation som leder till att företaget inte längre kan bedriva sin 
verksamhet, om inte situationen omedelbart åtgärdas.”1 

En lågkonjunktur definieras enligt Konjunkturinstitutet som:  

”BNP-nivån är lägre än potentiell BNP-nivå”2   

Det har skrivits i media under den senaste tiden att det råder finanskris, som en orsak av 
USA:s instabila ekonomi.3 I svensk media har det framkommit att många företag, speciellt 
tillverkande företag har varit tvungna att varsla sin personal om avsked och 
personalnedskärning kan ses som ett tecken på ekonomisk svårighet.4 Exempelvis har Volvo 
varslat över 10 000 anställda sedan finanskrisen började.5 Volvo hade i sitt årsbokslut 20076 
samt för år 20087 cirka 100 000 anställda vilket innebär att 10 % av dessa varslades i slutet av 
2008.  

I en artikel är Pricewaterhouse Coopers analys att personalavsked i kristider som denna inte är 
den mest optimala alternativet för företag. De menar på att det blir dyrare för företag på sikt 
att avskeda personal och sedan återanställa, dessutom hävdar de att firmans rykte förstörs 
direkt vid sådana beslut. Kvarvarande personal blir både rädda och håglösa vilket gör dem 
underpresterande. Det gäller att hitta andra kostnadsbesparingsmetoder för företag menar 
Pricewaterhouse Coopers,8 dock nämns inga i artikeln. 

På grund av all uppståndelse i media har vi fått upp synen om denna lågkonjunktur och vill 
gärna studera detta vidare för att se hur det ser ut inom företag under rådande omständigheter.  

1.1.1 Lågkonjunktur - en dålig aspekt för företag 
Genom en långvarig lågkonjunktur medför den att företag hamnar i en svacka och hela 
organisationen påverkas av detta. Nellbeck menar att företag hamnar i kris vid en 
lågkonjunktur på grund av globala ekonomiska förändringar då det handlar om en 
ospecificerad tidslängd.9 Vi applicerar finansiell kris på Nellbecks teori om hur företag 
hamnar i kris, definitionen på detta begrepp har vi tidigare berört genom att citera Lybeck. En 
lågkonjunktur har därför en negativ inverkan på hela samhället vilket för företag kan vara en 

1 Lybeck Johan A (1992) Finansiella kriser förr och nu, sid. 12 
2 https://www.konj.se/omki/ordlista.4.ec944110677af1e83800042.html (Datum för åtkomst 2008-11-26) 
3 http://www.ekonomifakta.se/sv/Om_Ekonomifakta/Nyheter/Vad-ar-finanskrisen/ (Datum för åtkomst 2008-11-
19) 
4 http://www2.unt.se/avd/1,,MC=77-AV_ID=807973,00.html (Datum för åtkomst 2008-11-19)  
5 http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/artikel_2025217.svd (Datum för åtkomst 2008-11-19) 
6 http://www3.volvo.com/investors/finrep/ar07/annual_report_2007_sve.pdf(Datum för åtkomst 2009-03-12) 
7 http://www3.volvo.com/investors/finrep/ar08/annual_report_2008_sve.pdf(Datum för åtkomst 2009-03-12) 
8 http://www.nyteknik.se/nyheter/karriarartiklar/article413460.ece (Datum för åtkomst 2008-11-19) 
9 Nellbeck (2004) 
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kritisk faktor för att överleva på marknaden eftersom att när det handlar om en ospecificerad 
tidslängd vet ingen säkert när slutet på denna period är. Det blir troligen svårare för företag att 
bedriva samma verksamhet i en lågkonjunktur då det inte finns någon specifik tidslängd på en 
konjunkturnedgång.         

Genom att lågkonjunkturen sätter sina spår kan symptom på ekonomisk kris uppkomma. 
Företag som på grund av lågkonjunktur exempelvis inte kan betala sina skulder i tid, tyder på 
att det inte står rätt till någonstans och det är lämplig att göra en förändring av organisationen 
t.ex. besparingar i verksamheten.10       

1.2 Problemdiskussion 
Avveckling av delar i företag kan vara ett led i en process av en företagsförändring då 
exempelvis likviditetsproblem har uppstått och nedskärningar uppkommer som ett alternativ 
till lösning av företagets problem. Personal som får lämna sina arbeten är per automatik en 
vanlig företeelse vid sådana händelser.11 

Att varsla personal är en naturlig åtgärd för företag i kris, vilket Oppenheimer, Blomberg, 
Persson och Reiner anser.12 De menar att företag i kris per automatik försöker hitta 
möjligheter för att exempelvis omstrukturera och kostnadsbespara genom att varsla personal 
om avsked och skapa alternativa metoder för att styra upp verksamheten.  

En intressant aspekt på detta område är ett annat påstående ifrån Skärvad och Olsson: 

”Drivkraften bakom utvecklingen på det personaladministrativa området har bl a 
varit följande faktorer: 

• Ökad medvetenhet om personalens betydelse för företagets effektivitet 
(”personalen är vår främsta resurs”)”13 

Detta citat betyder alltså, genom vår tolkning, att företagens anställda är prioritet ett bland alla 
resurser i organisationen och att företagets effektivitet förändras om personalen på något sätt 
störs. Båda syftar på att företaget ska kunna fortleva men har något annorlunda syn på 
personaladministrationen.  

Skärvad och Olsson menar å andra sidan att företag ska vara riktigt bemannat i förhållande till 
företagets sysslor vilket också kan innebära att företag har för många anställda i förhållande 
till antalet arbetssysslor, som innebär att en uppsägning kan vara befogad. Dock betonar de 
vikten av personalens betydelse för företaget.14 Vi anser att Oppenheimer m fl. till störst del 
tar hänsyn till företagets fortlevnad med uppsägning av personal som åtgärd medan Skärvad 
och Olsson är mer måna om personalens betydelse för företaget.     

Här ovan har vi två smått olika åsikter om ett och samma dilemma som ligger till grund för 
vårt problem.  

10 Oppenheimer, Blomberg, Persson, Reiner, Nylund & Sjöstedt (2004) 
11 Nellbeck (2004) 
12 Oppenheimer, Blomberg, Persson, Reiner, Nylund & Sjöstedt (2004) 
13 Skärvad & Olsson (2005) FöretagsEkonomi 100, sid. 97 
14 Skärvad & Olsson (2005)  
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1.2.1 Kostnadsbesparingar i form av personalnedskärning - inte alltid 
lämpligt     
När företag kommer ner i en svacka hörs det ofta att det bestäms om att göra besparingar och 
vanligtvis i form av personalnedskärningar. Denna åtgärd är inte alltid lämplig eftersom att 
det inte är någon garanti att företag i kris kommer att överleva på grund av dessa åtagande, 
menar Arpi & Wejke.15  

Eftersom att en avveckling av anställda i företaget innebär extra kostnader, tenderar bantning 
av personal endast i att företaget hamnar i en negativ spiral om besparing av personal 
fortsätter att ske. Utan viss mängd anställda kommer företaget endast att kunna utföra så 
mycket arbetstillfälle som det är möjligt, vilket enligt Nellbeck även sänker produktiviteten.16 

1.2.2 Varslens och avskedens påverkan 
Våra egna antaganden är att om företag varslar sin personal om avsked, kommer det att 
påverka arbetsprestation eftersom majoriteten av de berörda i förväg vet om att de kanske 
kommer de att få lämna sina jobb. Under varseltider läggs ofta onödigt stora kvantiteter av 
personalvarsel och funderingar leder oss till ifall detta skapar någon sorts negativ motivation 
som i sig bidrar till onödiga effektivitets- och produktivitetssänkningar för företaget? Med 
onödigt stora kvantiteter menar vi mängden varsel inte överensstämmer med det antal 
anställda som verkligen sägs upp. 

Vid organisationsförändring i företag genom uppsägning av personal kan det medföra att 
kvarvarande anställda blir stressade som orsak av detta. Anledning till stressframkallning är 
att exempelvis nya arbetsuppgifter tillkommer när ett företag omstruktureras, vilket i sin tur 
leder till minskad arbetseffektivitet.17  

Att till slut bli uppsagd kan påverka den personliga hälsan ännu mer enligt en artikel där 
Economou, Nikolaou och Theodossiou har studerat sambandet mellan arbetslöshet och 
folkhälsa. De fann att på grund av avsked höjs psykologiska faktorer som stress och oro, 
eftersom individen blir arbetslös, vilket i sin tur ökar dödligheten bland arbetslösa eftersom 
stress ökar risken för sjukdomar.18 Arbetsmotivationen är också en psykologisk aspekt som 
kan påverkas av varsel eller avsked. Enligt Flach är definitionen på arbetsmotivation: 

”den energi vi ådagalägger för arbetet, den ambition vi har att söka och behålla 
ett arbete eller vår vilja att anstränga oss för nyttiga arbetsinsatser och förkovran 
i arbetet.”19 

Welch och Welch menar att fenomenet arbetsmotivation bygger på chefernas agerande i 
lågkonjunktur, till exempel om chefen visar osäkerhet inför de anställda blir de avskräckta att 
prestera vilket är ett måste för att klara krisen.20 För personalen är arbetsmotivation en viktig 
del i det dagliga arbetet eftersom att arbetsprestationen formas utifrån den energi som 
cheferna upprätthåller.21 Därför måste en arbetsledare se till att motivationen på arbetsplatsen 

15 Arpi & Wejke (2000) 
16 Nellbeck (2004) 
17 LeCraw (1992) 
18 Economou, Nikolaou & Theodossiou (2008) 
19 Flach (2006) Personalledning – Human Resource Management i forskning och praktik, sid. 59  
20 Welch &Welch (2008) 
21 Flach (2006) 
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är hög för att tillfredställa arbetstagarnas arbetsatmosfär.22 Beck anser även att personal som 
jobbar kvar på företaget där varsel förelegat är oroliga för deras framtid i företaget och hur 
konjunkturen kommer att utvecklas framöver.23  

På grund av minskad arbetsmotivation hos personalen, kan denna leda till minskad effektivitet 
och produktivitet, vilket betyder ekonomiska konsekvenser för företaget i fråga. Personalens 
motivation är av yttersta betydelse eftersom att inställning till arbete påverkar verksamheten i 
olika avseenden och kan därför ge konsekvenser i form av negativt ekonomiskt resultat. Ett 
ekonomiskt mått som produktivitet är, som Flach skriver, exempelvis antal tillverkade enheter 
per anställd och vidare är måttet effektivitet nyttan av det utförda arbetet. Produktivitet och 
effektivitet kommer att på grund av sviktande arbetsmotivation tendera att minska 24     

Effektivitet som nämns menar vi bygger på denna modell: 

inflödetför Värdet 
utflödetför Värdet etEffektivit =  

 

Vi kommer inte göra några beräkningar men det är denna definition angående effektivitet som 
vi syftar på. Effektivitet mäter företaget för hur ”bra” eller ”dåligt” det drivs.25  

Produktivitet är likvärdigt effektivitet i den mån att verksamheten som utförts är likadan men 
när det talas om produktivitet handlar det om fysiska termer det vill säga kvantiteter. En 
modell som beskriver produktivitet är:26 

inflödetKvantitet 
utflödetKvantitet tetProduktivi =  

Vi publicerar dessa två modeller eftersom att det är dessa vi syftar till när vi skriver om 
effektivitet och produktivitet i uppsatsen. Vi vill även klargöra att vi inte har tillgång till 
företagets rapporter angående detta och kan därför inte mäta företagets eventuella påverkan av 
varsel. Ett annat syfte med modellerna är att Water Jet själva kan ta fram dessa uppgifter, 
vilket vi uppmanar dem att göra, i det fall att de inte redan har gjort det.   

1.2.3 Den individuella arbetstagaren 
En individuell anställd i en personalstyrka utgör en del i det begrepp som kallas 
”medarbetarskap” och fungerar därför som en essentiell del utav företagets verksamhet då 
denne verkar som en spelpjäs i arbetsorganisationen för att få verksamheten att fortskrida.27 

 

 

 

22 ADMAR (2002) 
23 Beck (2003) 
24 Flach (2006) 
25 Ax, Johansson & Kullvén (2002) 
26 Ax, Johansson & Kullvén (2002) 
27 Hällstén & Tengblad (2006)  
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Medarbetarskap definieras enligt Hällstén och Tengblad som: 
 
”Med medarbetarskap avses hur medarbetare hanterar relationen till sin 
arbetsgivare och till det egna arbetet.”28 

Medarbetarskap är en viktig del inom personalhantering då detta segment kan rubbas vid 
varsel om uppsägning eftersom att relationen anställda emellan och relationen till sin chef kan 
påverkas. Om inte det dagliga arbetet fungerar på grund av minskad relation med sina 
medarbetare eller överordnad, som en orsak av varsel, kan en effektivitetsminskning i 
företagets verksamheter uppkomma eftersom man exempelvis fokuserar endast på sig själv 
och arbetar inte med andra på samma sätt. 

1.2.4 Avgränsning 
För att undersöka detta ämne är det nödvändigt att begränsa studiens fokus, eftersom det finns 
en mängd perspektiv den hade kunnat utföras mot.29 Vi skulle exempelvis ha kunnat utföra 
vår studie inom ett psykologiskt perspektiv, men har avfärdat det eftersom vi inte ska skriva 
en uppsats i psykologi.  

Detta problem angående personalvarsel är nämligen ett brett ämne och kan ses med andra 
olika synvinklar, så som ett nationalekonomiskt perspektiv samt företagsekonomiskt 
perspektiv inom det ekonomiska området. Vi valde att avfärda ett nationalekonomiskt 
perspektiv för att vi finner det företagsekonomiska perspektivet mer lämpligt och intressant 
eftersom att vår högskoleutbildning mest inriktar sig på företagsekonomi.  

Vi ska inrikta studien på företagets effektivitet samt produktivitet och inte den enskilda 
individens arbetsprestationer, eftersom det är dessa mått som bestämmer företagets framgång. 
Det är just detta fenomen som är intressant för vår studie.  

1.2.5 Problemet 
På grund av ovan nämnda faktorer i form av åsikter om hur företag bör värdesätta vilken 
betydelse personal har i svåra tider märker vi ett problem som författare inte är helt eniga om. 
De två åsikterna är att personal är den största tillgången för företag och att mängden anställda 
bör representera mängden arbetssysslor30 samt att det är en naturlig åtgärd för företag i kris att 
kostnadsbespara genom personalnedskärning31. Tankegången hos kostnadsansvariga på 
företag i kristider är av stor betydelse för personalens arbetsmotivation gentemot själva 
företaget.  

Vår undran för denna studie är alltså om det finns tendenser att företagets effektivitet minskar 
på grund av varsel av personal, eftersom att varslen skapar sämre arbetssituation bland 
personalen i form av stress. Leder detta till obefogat minskad arbetsmotivation bland de 
anställda och på så sätt ger inflytande på effektiviteten och produktiviteten? Blir verkligen 
effektiviteten och produktiviteten sämre genom att personal varslas om uppsägning?  

 

28 Hällstén & Tengblad (2006) Medarbetarskap i praktiken, sid. 10 
29 Björklund & Paulsson (2003) 
30 Skärvad & Olsson (2005) 
31 Oppenheimer, Blomberg, Persson, Reiner, Nylund & Sjöstedt (2004) 
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Figur 1.1: beskrivning av vårt problem 

Den här modellen beskriver övergripligt de faktorerna som orsakar vårt valda problem, det 
vill säga hur effektivitet och produktivitet påverkas av varsel samt att vi avgränsar oss till 
företaget.   

1.3 Syfte  
Syftet med studien är att undersöka varsels effekter för företags effektivitet och produktivitet 
under lågkonjunktur. 

 

Effektivitet/Produktivitet Varsel om 
uppsägning 

Arbetsmotivation 
och beteende 

För företaget 
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1.4 Disposition 
 

Inledning 

Här har vi formulerat en bakgrund, beskrivit vårt problem samt även angivit vårt syfte med 
arbetet och visat vår disposition.  
Metod  

Vårt tillvägagångssätt att genomföra studien på skriver vi i detta kapitel, det vill säga vår 
empiriansats och även angivit källkritik och metodkritik.  
Teori  

Här har vi beskrivit den teori vi använt oss utav för att skapa en rättvis referensram för 
studiens syfte.  

Lagar angående varsel och uppsägning 
Här visar vi vad som gäller angående varsel och uppsägning rent juridiskt. 

Empiri 

Här presenterar vi vårt insamlade material som vi erhållit genom intervjuer av externa aktörer.  

Analys 

Här ställer vi det empiriska materialet emot vår teoretiska referensram och analyserar detta 
utfall.     

Slutsats 

I detta kapitel skriver vi vad vi kommit fram till utifrån analysen och vad vi kan dra för 
lärdom av detta.
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2. Metod 

I detta kapitel redogör vi för vilka metoder det finns att tillgå när en studie ska utföras. Vi 
nämner även vilken metod vi har valt och anledningen till detta val samt varför det är viktigt 
att välja rätt metod till sin studie.     

2.1 Studiens inledning 
För att få en så god kännedom som möjligt om ämnesvalet och vårt valda problem började vi 
med att söka litteratur och artiklar på flertalet bibliotek. Anledningen till detta var att vi 
eftersträvade en stark grund innan påbörjandet av själva projektet, detta agerande gjorde vi för 
att utan teoretisk grund för ämnet respektive problemet finner vi inget som styrker vår studie 
samt dess trovärdighet. En annan anledning till vår litteratursökning var att vi ville se om det 
fanns direkta studier inom vårt valda område och ifall det fanns några luckor som inte 
benämnts vidare.  

Metoden är tillvägagångssättet forskare använder sig av när de studerar ett ämne för att få svar 
på sina frågor.32 Detta har vi haft i åtanke redan i planeringsfasen där vi strukturerade upp 
arbetet och därför har vi utformat en problemdiskussion som är lämplig för det metodval vi 
har gjort.  

Det är viktigt att en forskare redan från början bestämmer hur och på vilket sätt denne vill 
utföra sin studie på. Genom att använda en metod som inte är relevant för studiens syfte leder 
detta till konsekvenser i slutsatserna. Eftersom varje studie har en viss frågeställning måste 
forskaren göra ett metodval beroende på hur frågeställningen är utformad och vilka svar 
denne eftersträvar. En metod ska inte bestämmas utifrån egna viljor eftersom det finns klara 
metoder för hur olika typer av studier ska utföras.33 

2.2 Metodval 

2.2.1 Kvantitativ gentemot Kvalitativ metod 
Det finns två metoder att använda när det kommer till insamlingen av empiri, dessa kallas 
kvantitativ metod och kvalitativ metod. Båda syftar till att man ska få fram ett resultat utifrån 
analys av empiri och det finns ingen bättre eller sämre aspekt när det gäller att få fram nya 
observationer åt samhällets kunskapsbidrag.34 Beroende på vilken typ av data som används i 
studien är grundläggande för vilken metod som bör användas.35 Vi vill studera företags 
arbetsmotivation i lågkonjunktur då personalvarsel förekommer, på ett sätt som ger oss data 
som vi kan tolka och jämföra med teori för att hitta både likheter och olikheter som vi sedan 
kan basera våra egna slutsatser på. 

Kvalitativa metoder riktar sig till ett mer djupgående plan på ett sätt som ger ett mer socialt 
samspel mellan forskare och forskningsobjekt. Denna metod kännetecknas även av att den är 
baserad på ett fåtal observationstillfällen där forskaren vill få ett helhetsintryck av dessa i 
relation till frågeställningen.36 Denna metod handlar enligt Wiberg om att analysera och tolka 
svaren som framkommer i undersökningarna.37 Den kvalitativa metoden grundar sig även i att 

32 Rosenqvist & Andrén (2006) 
33 Holme & Solvang (1997) 
34 Holme & Solvang (1997) 
35 Rosenqvist & Andrén (2006) 
36 Holme & Solvang (1997) 
37 Widerberg (2002) 
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observationer utförs i ett sammanhang utav teoretisk härkomst. Detta görs för att tydliggöra 
för vilket fenomen det rör sig om i studien.  

Kvantitativa metoder är baserat på statistiska tekniker genom många undersökningar. Denna 
metod lämpar sig för sådana undersökningar där forskaren vill få fram representativ numerisk 
data. Den nyligen nämnda metoden underlättar för forskaren eftersom den är lättkontrollerad 
då denne själv utför beräkningen för att se samband av populationen.38      

2.2.2 Vårt val av metod 
Vi har utfört vår studie med en kvalitativ metodansats eftersom att vi vill, enligt syftet, göra 
en studie som undersöker vårt valda ämne. Vi utesluter den kvantitativa metoden för att vi 
inte vill få fram någon numerisk data i vårt projekt eftersom att vi inte vill se något samband 
på det sättet som en kvantitativ metod resulterar i. Vårt val med den kvalitativa metoden 
grundade sig i att vi vill ha möjligheten att kunna ställa följdfrågor samt formulera om frågan 
ifall den intervjuade inte förstod den. Intervjuerna gjorde vi med de anställda som utsatts för 
varsel och både blivit uppsagda eller fått fortsätta sina arbetssysslor i företaget. 
Personalchefen på företaget ville vi intervjua då denne troligen är mest insatt i personalen och 
vad de åstadkommer, en annan anledning till valet av personalchefen var för att denne även 
var utbildad ekonom och därmed också införstådd i hur företagets ekonomiska situation ser 
ut. Vi gjorde även en uppföljningsintervju med företagets ekonomichef via telefon då vi 
snabbt ville ha bekräftelse på de uppgifter som vi erhållit angående företagets ekonomi och 
ansåg inte att en personlig intervju var lämplig då det endast rörde sig om bekräftande 
information.      

Studiens inriktning är fokuserad på tillverkande företag i Blekinge, vi ville göra en studie på 
ett företag som är nationellt känt. Anledningen till vårt valda företag är att vi har vetskap om 
att lågkonjunkturen främst har drabbat tillverkande företag, själva valet av Water Jet var för 
att det är ett mellanstort tillverkande företag med 50-80 anställda samt är lokaliserat i 
Blekinge.   

Vårt tillvägagångssätt för empiriinsamling använde vi oss utav intervjuer eftersom att det är 
ett tillförlitligt sätt för oss att få information från berörd personal som inbegrips i vårt 
problem. Anledningen till att vi inte ville utföra de huvudsakliga intervjuerna via telefon är 
för att vi vill se personliga reaktioner som de berörda intervjupersonerna uppvisar vilket ger 
mersmak till själva empirin. Själva intervjumetoden har vi valt att utföra på så sätt att vi 
endast muntligt ställer frågor samt skriver ner svaren för hand, utan hjälpmedel som kamera 
eller annan inspelningsanordning. Anledningen till detta är att vi ville förhindra 
informationsblockering, då de intervjuade kanske inte nämner hela sanningen då de är rädda 
att försäga sig då deras uttalanden spelas in. Vårt ämnesval kan också spela roll på hur 
respondenten svarar beroende på om vi har inspelningsanordning under intervjun eller ej, 
eftersom att prata om varsel tror vi är ett känsligt ämne speciellt för de intervjupersonerna. 
Dessa vill kanske inte nämna negativ information om sig själv eller det berörda företaget om 
intervjun spelas in.    

2.2.3 Metodkritik 
Kritik emot en metod som våran anser Widerberg är att tidsförhållande för intervjuer kan ge 
ett icke rättvist resultat då intervjupersonen kan vara stressad eller dylikt då denne kan ha 
begränsad tillgång till intervjutid. En annan nackdel med metoden är att intervjupersonen 

38 Holme & Solvang (1997) 
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exempelvis är i icke fysiskt tillstånd på grund av externa faktorer vid intervjutillfället vilket på 
så sätt kan ge ett missvisande intryck.39  

Vi inser även våra begränsade intervjuegenskaper och vet med oss att vi inte har gjort många 
sådana av den här karaktären. Vi har inte heller någon utbildning i intervjuteknik, endast ett 
antal genomförda intervjuer med olika organisationer under våra akademiska studier samt 
föreläsningar inom detta ämne.  

Björklund och Paulsson menar att metodval såsom intervjuer tar lång tid att genomföra samt 
att de kan vara mycket kostsamma på grund av exempelvis resor.40 Vi kommer dock inrikta 
vår empiri mot regionen Blekinge och därför ser vi inte några större kostnader som kan 
uppkomma med vår studie. 

2.3 Datainsamling 
Vårt tillvägagångssätt angående datainsamlingen var att hitta lämplig litteratur som berör vårt 
ämnesval djupare och som vi kunde använda som teoretisk referensram för studien. Litteratur 
studier är en så kallad sekundärdata enligt Björklund och Paulsson.41 Även vetenskapliga 
artiklar letade vi upp genom bibliotekets databaser eftersom vi anser att mycket tidsenliga 
källor kommer från dessa artiklar. Detta tillvägagångssätt underlättar på så sätt att vi snabbt 
hittar det vi söker samt att biblioteket tillhandahåller mycket böcker och artiklar vilket gör att 
vi inte behöver införskaffa dessa då vi endast lånar dem kostnadsfritt.42 Angående litteraturen 
finner vi den som både relevant och tillförlitlig eftersom att huvuddelen av litteraturen är 
publicerad från 2000 och senare.  

Vårt empiriska material inhämtas genom att utföra kvalitativa intervjuer, så kallade 
primärdata, med berörda personer för studiens skull.43 Anledningen med intervjuer är att få 
muntlig respons på de frågor vi ställer. Widerberg menar att kvalitativa metoder går hand i 
hand med intervjuer.44 Detta påstående ställer vi oss bakom också, vi vet dock att det finns 
andra alternativ som kan göras exempelvis observationer. Nämnvärt är också att i en kvalitativ 
intervju framkommer reaktioner hos intervjuobjektet som enbart kan observeras genom 
personliga intervjuer.45 Det är viktigt att verka i en opartisk roll när intervjun sker eftersom att 
intervjupersonen kan vägledas åt det ena eller det andra hållet beroende på dennes privata 
åsikter.46      

2.3.1 Källkritik  
På grund av frånvaron av finansiella kriser finns det inte mycket dokumentation för kriser i 
vårt nuvarande samhälle, därför har vi för denna studies skull behövt ta hjälp av källor som 
behandlar de föregående kriserna för att få någon typ av referens till liknande situationer som 
dagens.  

De artiklar vi har hittat är både av vetenskaplig karaktär samt artiklar skrivna av journalister. 
Anledningen till att vi har använt andra artiklar utöver vetenskapliga är att påvisa 

39 Widerberg (2002) 
40 Björklund & Paulsson (2003) 
41 Björklund & Paulsson (2003) 
42 Björklund & Paulsson (2003) 
43 Björklund & Paulsson (2003) 
44 Widerberg (2002) 
45 Widerberg (2002) 
46 Wallén (1996) 
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allmänhetens intresse även om journalister ofta skriver för att väcka debatt men vår avsikt 
med dessa är att lyfta fram intresse till ämnet.  
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3. Teori 
I detta kapitel redogör vi och diskuterar den teoretiska ansatsen för studien. 

3.1 Konjunkturläget 
Konjunkturer prognostiseras i olika perioder av Konjunkturinstitutet för att beslutsfattare i 
god tid ska kunna påverka läget vid en upptäckt potentiell konjunkturnedgång.47 Som tidigare 
nämnts är definitionen på lågkonjunktur att BNP inte når upp till den tidigare prognostiserade 
BNP-nivån.48 BNP definieras enligt Blanchard som: 

”GDP Is the Value of the Final Goods and Services Produced in the Economy 
During a Given Period.”49  

 
Figur 3.1: En stiliserad bild av konjunkturen50 

 

Den här figuren ska förklara konjunkturssvängningar och hur en nedgång eller uppgång 
symboliseras enligt Konjunkturinstitutet. En nedgång syns här alltså genom att faktisk BNP är 
lägre än den potentiella BNP:n och detta kallas då lågkonjunktur. En uppgång illustreras 
genom att faktiskt BNP är högre än den potentiella BNP:n vilket gör det till en 
högkonjunktur.    

3.1.1 Följderna av en lågkonjunktur 
Lågkonjunktur kan skada företag, även om dessa företag inte har påverkats direkt av denna 
nedgång. Det blir så på grund av att berörda företag inte är villiga att köpa in lika stor 

47 Fregert & Jonung (2005) 
48 https://www.konj.se/omki/ordlista.4.ec944110677af1e83800042.html (Datum för åtkomst 2008-11-26) 
49 Blanchard (2003) Macroeconomics, p. 22 
50 https://www.konj.se/download/18.a939951052f778435800010650/2_ruta_Juni05.pdf (Datum för åtkomst 
2008-12-05) 

19 

 

                                                             

https://www.konj.se/omki/ordlista.4.ec944110677af1e83800042.html
https://www.konj.se/download/18.a939951052f778435800010650/2_ruta_Juni05.pdf


NIKLAS OLSSON KANDIDATARBETE 
ROBERT JÖNSSON 2015-05-22 

kvantitet som tidigare av detta företag, det vill säga att efterfrågan minskar som en extern 
faktor av lågkonjunkturen.51  

LeCraw nämner att följder av lågkonjunktur kan vara att personalen blir stressad i sitt arbete, 
som direkt påverkar individens prestationer negativt. Vidare menar LeCraw att personalen 
inte kan vidarehålla företagets konkurrenskraftig, effektivitet och kostnadseffektivitet vid 
stress.52 Andra negativa faktorer som lågkonjunktur medför är att personalen känner oro för 
eventuella uppsägningsvarsel och att framtida arbetsmöjligheter är begränsade, vilket kan 
ligga till grund för stressen.53  

3.1.2 Budgetförändring  
En budget är enligt praxis gjord i förväg för en period där ansvariga har gjort prognoser på 
framtida ekonomiska förhållanden för att få en så rättvis ekonomisk plan som möjligt. Det kan 
dock hända företeelser som är svåra att förutse för ansvariga, vilka kan göra att budgeten 
fallerar. Kraftiga störningar uppkommer sällan, men på grund av den nuvarande 
lågkonjunkturen har samhället hamnat i en ekonomisk kris och denna situation är förödande 
för inblandade företag som gjort budgetar där exempelvis de prognostiserade intäkterna inte 
överensstämmer med de faktiska. Detta leder till en bristande budget för företaget. 
Lågkonjunktur är med andra ord en störning som inte kan förutspås med god marginal framåt 
i tiden och därför kan företagets budget bli inaktuell om så sker, vilket kräver förändring och 
revidering av den.54  

Det sker också en budgetuppföljning där analysering mellan verkligheten och budgeten görs. 
Vid budgetuppföljning skapas en jämförelsegrund under och efter den budgeterade 
verksamhetens utförande. Budgetuppföljningens syfte är att:  

• redovisa om målet har uppnåtts  

• varna om målet inte har uppnåtts 

• analysera var, när och varför avvikelsen förekommit 

• skapa nya alternativ som ger företaget starkare organisation    

Avvikelser till budget kan bero, enligt Bergstrand och Olve, på externa händelser som inom 
företaget inte kan påverkas.55 Många bristande budgetar idag beror förmodligen till störst del 
på grund av denna orsak, och då syftar vi på den rådande finanskrisen som extern händelse 
och bakomliggande orsak. Varsel ser vi som en åtgärd som företag gör för att kostnadsbespara 
på grund av budgeten.    

3.2 Omstrukturering i företag 
Ett företag kan på grund av ekonomiska problem vara tvunget att strukturera om sin 
verksamhet för att öka produktiviteten. I ett sådant fall måste åtgärder för produktivitet göras 
för att den ska förstärkas så mycket som möjligt. Anledningen till det är att vid 
omstrukturering är förbättring av företagets produktivitet prioritet ett, eftersom det är ett värde 
på hur mycket företaget producerar i förhållande till tillgängliga produktionsresurser, det vill 

51 Fregert & Jonung (2005) 
52 LeCraw (1992) 
53 Johnson (2006) 
54 Bergstrand & Olve (2002) 
55 Bergstrand & Olve (2002) 
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säga ett huvuddrag av företagets kapacitet och det är just kapaciteten som bör förbättras. Ett 
sätt att höja produktiviteten är att utföra samma arbete, men inte med samma mängd resurser, 
med andra ord, att använda mer personal på dessa poster. Ett annat sätt är att vid förluster i 
exempelvis en avdelning eller produkt är att likvidera dessa eftersom att de inte tillför 
företaget något vid sådana situationer.56  
 
Nellbeck har dock en annan synvinkel på agerande i denna situation. Han delar dock åsikten 
med Arpi & Wejke att företaget ska göra sig av med enheter som inte ger ett positivt 
kassaflöde, men även att det går att göra en åtgärd innan detta behöver ske; genom fusion kan 
företaget sätta ihop avdelningar som varit förlustbringande till exempel. Eftersom att en 
verksamhet som ger förlust inte är speciellt intressant att behålla, skulle denna kunna 
fusioneras och med detta begrepp menar Nellbeck att det handlar om att samarbeta med andra 
företag. Det han säger betyder att företag kan ha olika enheter som ger förlust, men som 
tillsammans med andra företags verksamheter är den felande länken för en lyckad 
kombination. Producerade varor är exempel på detta då de kan komplettera varandra i olika 
avseenden. Det finns dock en sista utväg som endast utnyttjas om inget av dessa alternativ kan 
genomföras; om inget annat kan göras måste företaget likvidera de verksamheter i 
organisationen som genererar ett negativt kassaflöde, eftersom det är inte försvarbart att 
behålla dem när det är tvunget att spara.57 Dessa rekommendationer menar Nellbeck, enligt 
vår tolkning, kan användas i vardagliga krissituationer, men är också applicerbara på 
situationer som denna eftersom att en lågkonjunktur påverkar företags verksamheter på ett sätt 
att de avdelningar som inte kommer att behöva utnyttja lika mycket resurser som andra i 
organisationen bör omstruktureras.  

Vid omstrukturering bör även aspekter som lönsamma verksamheter beaktas eftersom de inte 
ska förändras då de fortfarande ger ett positivt kassaflöde och därmed är en positiv faktor för 
företagets fortlevnad. Det betyder att dessa enheter bör uppmärksammas lika mycket som de 
som ger förlust eftersom de kan innebära framtiden för företaget efter att omstruktureringen är 
gjord. Genom att planera inför företagets framtid vid omstrukturering är det därför viktigt att 
tänka på i vilka områden resurser ska satsas eftersom dessa kommer att vara inkomstkällor för 
företaget.58 Naturligtvis förändras även företagets verksamhetsplanering också i och med att 
en omstrukturering sker vilket medför att företagets strategi i form av framtida 
ekonomistyrning bör justeras till ett mål som passar situationen om inte verksamhetens 
struktur klarar de tidigare satta målen.59 

3.3 Varsel 
En vanlig åtgärd vid arbetsbrist inom företag är enligt Edlund och Nyström att arbetstagare 
måste sägas upp och innan detta görs, informerar arbetsgivaren genom ett varsel om 
uppsägning. Det ska ligga saklig grund för uppsägningen som exempelvis personliga skäl 
eller arbetsbrist.60 Oppenheimer m fl. anser att varsel om uppsägning är en naturlig åtgärd när 
företag har ekonomiska bekymmer, vilket då stödjer till viss del Edlund och Nyströms teori 
om personaluppsägning61. En annan syn har Skärvad och Olsson, som menar att personalen är 
den viktigaste resursen för företag men att organisationen bör vara riktigt bemannad,62 vilket 

56 Arpi & Wejke (2000) 
57 Nellbeck (2004) 
58 Arpi & Wejke (2000) 
59 Ax, Johansson & Kullvén (2002) 
60 Edlund & Nyström (1995) 
61 Oppenheimer, Blomberg, Persson, Reiner, Nylund & Sjöstedt (2004) 
62 Skärvad & Olsson (2005) 
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vi tolkar som varken överbemannad eller underbemannad därmed också att det krävs 
uppsägning vid överbemanning. Med överbemanning menar vi att antalet anställda är för 
många i förhållande till mängden arbetssysslor. Enligt LAS, (lagen om anställningsskydd) ska 
arbetsgivaren vid uppsägning på grund av arbetsbrist, iaktta vissa turordningsregler där 
huvudprincipen är: sist in, först ut. Arbetstagaren kan dock få behålla värdefulla arbetstagare 
och bortse från turordningsregeln i vissa fall. Före uppsägning måste arbetsgivaren 
genomsöka om det fungerar att omplacera arbetstagaren till annat arbete inom företaget, om 
det inte görs en tillräckligt grundlig omplaceringsutredning så kan arbetsgivaren bli 
skadeståndsskyldig.63 

Varseltiden vid uppsägning är två till sex månader där antalet berörda arbetstagare är en 
beroende faktor och deras ålder, samt på tidslängden. En varselavgift på 100-500 kronor 
uppkommer per arbetstagare och vecka som varsel försummats. Vid varsel på minst fem 
stycken berörda arbetstagare så ska arbetsgivaren snarast upplysa Arbetsförmedlingen om 
detta och även komplettera skriftligen angående vilka arbetstagare som berörs.64    

3.4 Personalen 
Som beskrivits tidigare i uppsatsen, under problemdiskussionen, är författare oeniga om till 
vilken grad personalen prioriteras inom företag, detta behandlar vi återigen här nedan.   

Flach menar på att personalen är en stor tillgång till olika verksamheter och ser den förändring 
som sker i företag på grund av höga konkurrenskrafter som bidragande orsak till sin 
ståndpunkt. Effektivare arbetsinsatser, bättre lagarbete, kvalitetsförbättring och 
förändringsberedskap är faktorer som personalen genomgår, allt för företagets bästa.65 Som 
tidigare skrivits i problemdiskussionen så menar Skärvad och Olsson att personalen styr 
effektiviteten och bidrar till att personalen blir en värdefull tillgång för företag.66 Nellbeck 
anser även att avveckling av personal endast medför att företagets resultat vanligtvis minskar 
eftersom att det uppkommer extra kostnader i form av avvecklingskostnader, vilket medför ett 
argument emot uppsägning i första hand.67 

I företagsomorganiseringar så är personalavsked en åtgärd för att hantera samt minska 
företagets kostnader, menar Arpi och Wejke. Detta är en del utav en omorganisering av 
företagets verksamheter.68 

3.4.1 Personaleffektivitet 
Arbetseffektivitet kan mätas genom att kontrollera hur många enheter som tillverkats för en 
specifik avdelning samt hur lång tid det har tagit att producera dessa.69 

Verksamhetens framgång är till stor del beroende av personalens attityd gentemot sina 
arbetsuppgifter vilket således är en ekonomisk faktor. Håller personalen en positiv inställning 
till sitt arbete och till sina medarbetare medför det bättre arbetsresultat till företagets 
verksamhet. Med negativ arbetsattityd råder motsatta förhållanden vilket leder till sämre 
förhållanden både för personal och företag. Denna typ av motivation bygger enligt Flach på 

63 Adlercreutx & Mulder (2007) 
64 Adlercreutx & Mulder (2007) 
65 Flach (2006) 
66 Skärvad & Olsson (2005) 
67 Nellbeck (2004) 
68 Arpi & Wejke (2000) 
69 Aft (2000) 
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ekonomiska faktorer men dessa aspekter är ofta inte objektiva och därför vet man inte hur en 
organisationsdiagnos för detta problem ska ställas.70    

Personalens arbetseffektivitet påverkar därför företaget som helhet i och med att deras arbete 
inverkar på företagets effektivitet och produktivitet. Eftersom att arbetsmiljön och 
arbetsmotivationen är bidragande faktorer till effektivitet och produktivitet kan dessa värden 
sänkas ifall inte personalen är så effektiv som eftersträvas.71   

3.4.2 Medarbetarskap 
Ett företags personal, tillsammans som grupp, innefattar grunden till hur företagets effektivitet 
kommer att bli genom dess arbetsproduktivitet och rubbas denna produktivitet individuellt, 
kan även medarbetarskapet påverkas. Ett varsel om uppsägning är en orsak till hur individen 
kan vara en bidragande faktor till sänkt grad av ett fungerande medarbetarskap. 
Medarbetarskap bygger nämligen på förtroende och öppenhet, gemenskap och samarbete, 
engagemang och meningsfullhet samt ansvarstagande och initiativförmåga. Tillsammans är 
detta faktorer som beskriver ”det myndiga medarbetarskapet”, vilket är en arbetstagares 
förmåga att både ta hänsyn till sina medarbetare samtidigt som att vara ansvarstagande.72 

Medarbetarskap har även satt upphov till utvecklingsavtal mellan fackföreningarna Svenskt 
näringsliv, LO och PTK, vilket ska lägga tonvikten på effektivitet, lönsamhet och 
konkurrenskraft som förutsättningar för sysselsättning trygghet och utveckling i arbetet. 
Tillsammans arbetar anställda, både tjänstemän och medarbetare, för att utvecklas och skapa 
en god arbetssammansättning på arbetsplatsen. Eftersom att en chef inte kan få företaget att 
fungera utan sin personals medverkan, måste denne skapa en god relation till sina 
medarbetare för att de ska känna sig som en del av gemenskapen och att deras arbete är viktigt 
för att företaget ska vara produktivt.73  

3.4.2.1 Ansvarsfördelning inom medarbetarskap 
Inom medarbetarskap nämns även förhållandet mellan individers roller i bemärkelsen 
ledarskap, rättare sagt individens roll om ledarskap över sig själv, arbetsgruppen och 
organisationen. Det som avgör för hur arbetsstrukturen och rutiner kommer att se ut är den 
personliga kompetens och kunskap som innehas inom personalstyrkan och är därför även 
avgörande för vilket ansvar och vilken roll varje enskild anställd ska bära. Ansvar bygger på 
att personal ska kunna tänka själv för hur arbetet ska utföras både genom helhetssyn för 
arbetet och i sammanhang med sin egen arbetsprestation. Förtroende är en huvudfaktor för att 
personal får bära ansvar då chefer gärna vill ha personal de kan lita på och genom att ge 
ansvar till personal, visar ledningen samtidigt förtroende till sina medarbetare. Förtroende är 
även en del till ett gott medarbetarskap.74    

En arbetsgrupp ska fungera väl och arbeta tillsammans genom ett gott samarbete, eller det är i 
alla fall tanken med arbetsgrupper. Medarbetarskap i en fungerande grupp belyses genom 
självständiga individer som arbetar både för sin egen del och tillsammans med andra som en 
helhet samt att de är öppna för sina och andras idéer. Lagarbete är även det bästa arbetssätt för 
anställda att utnyttja sina resurser eftersom genom lagarbete får individerna möjlighet att 

70 Flach (2006) 
71 Manolopoulos (2008) 
72 Hällstén & Tengblad (2006) 
73 Hällstén & Tengblad (2006) 
74 Hällstén & Tengblad (2006) 

23 

 

                                                             



NIKLAS OLSSON KANDIDATARBETE 
ROBERT JÖNSSON 2015-05-22 

utöva sitt ”kompetenta inflytande”, allt enligt medarbetarskap i gruppsamverkan. Anledningen 
till det är att inom arbetslag är de mänskliga resurserna strukturerade på ett sätt att 
chefsstyrning inte behövs då gruppen tar ansvar för dess verksamhet, från början till slut.75 
Genom att grupper har ansvar om en specifik uppgift i företaget, kan detta leda till högre 
arbetsmotivation och effektivitet.76 

3.4.3 Arbetets påverkan utav ansvarsfördelning 
Medarbetarskap i teorin ser ut att vara en lösning på alla problem självstyrande arbetsgrupper 
kan uppleva, men i praktiken händer mycket mer som inte nämns. Arbetsbelastning kan 
exempelvis ökas eftersom de enskilda anställda kan få mer ansvarsområde i en grupp; den 
ansvarige kanske inte vill ansvara för vissa delar eller har svårt att klara av specifika 
arbetsuppgifter. Det är därför inte så enkelt i verkligheten att delegera ut ansvar samtidigt som 
att upprätthålla medarbetarskapet. Medarbetarskapet kan därför bli lidande om en eller flera 
individer får extra arbetsuppgifter denne inte orkar med eller klarar av. Detta problem måste 
cheferna se till att undvika för att få så effektiv personal som möjligt för annars kan 
ledarskapet förändras då anställda får för mycket ansvar och styrelsens roll blir mindre 
betydlig och det är inte en situation som är gynnsam både för chefer och anställda. En annan 
aspekt som måste beaktas är informationen; med ett alldeles för stort informationsflöde ifrån 
chefer kan det påverka arbetsmotivationen genom att fokus på arbetsuppgiften försvinner hos 
de anställda.77 

3.4.4 Negativa faktorer inom medarbetarskapet 
I medarbetarskapet kan även flera negativa faktorer medföras än de redan nämnda; 
exempelvis kan gruppens ansvar försvinna då varje anställd ändå agerar individuellt även om 
det är meningen att det är själva gruppen som tar ansvar för en viss verksamhet, blir det oftast 
så att det individuella ansvaret överskuggar själva gruppansvaret.78 En negativ faktor som 
påverkar individer är till exempel lågkonjunkturer som medför både sämre privatekonomi för 
den anställde samt att företagets ekonomi kan försämras. Genom denna orsak kan då även tal 
om varsel uppkomma och för individen skapar detta oro och stress vilket kan påverka 
arbetsprestationen gentemot andra medarbetare då dennes beteende förändras, allt för att inte 
bli uppsagd.79 

3.5 Arbetsmotivation 
Att få sin personal motiverad till arbetsuppgifter är viktigt när det kommer till företagets 
effektivitet och produktivitet eftersom att dessa värden kan påverkas negativt om inte de 
anställda i ett företag är motiverade att göra lika gott arbete som brukligt. Detta är för att det 
inte produceras i samma utsträckning som tidigare, vilket är mindre bra för företaget i sig.80   

För att uppnå goda resultat för företag i en starkt konkurrenskraftig värld krävs en starkt 
motiverad personalstyrka därför är det en orsak till varför chefer bör se till att personalens 
arbetsmotivation är hög.81 Revstedt anser att motivation är för individen viljan att uppnå 
faktorer som att vara konstruktiv, målinriktad, social och aktiv. Utifrån dessa faktorer vill 

75 Hällstén & Tengblad (2006) 
76 Heller (1998) 
77 Hällstén & Tengblad (2006) 
78 Hällstén & Tengblad (2006) 
79 Kleiner (1999) 
80 Manolopoulos (2008) 
81 Heller (1998) 
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individen leva ett så meningsfullt och självförverkligat liv som möjligt. Detta betyder att 
människor vill ta tillvara på sig själva, det vill säga att ta ansvar för sig själv och utnyttja sina 
möjligheter.82  

Hawthorne-studien påvisade att en arbetstagare arbetar mer produktivt när denne känner 
positiv attityd gentemot sitt jobb och således är moral och nöjdhet huvudfaktorer för studier i 
detta område.83 Arbetstillfredsställelse är viktigt att ta hänsyn till eftersom att det går parallellt 
med personalens känslor som kan urskiljas genom positiva och negativa beteenden. Positiva 
faktorer kan vara hög produktivitet och de negativa kan vara frånvaro samt stöld.84           

Arbetsmotivation har studerats på många sätt men en teori som kan appliceras på detta 
fenomen kallas AET (affective events theory). Genom denna modell har forskare kunnat 
studera känslor på arbetsplatsen då den diskuterar en persons humör samt känslor i 
förhållande med arbetsprestation och tillfredställelse av arbetet. Teorin går ut på att en 
arbetstagares arbetstillfredsställelse influeras av dess föreställning för arbetet samt affektionen 
till arbetet vilket för individen ger en bedömning på hur denne uppfattar arbetsplatsen. 
Arbetsföreställningar bygger på positiva och negativa erfarenheter under arbetets gång samt 
abstrakta tankar om lön och karriärmöjligheter. Eftersom att denna teori bygger på individens 
känslor påverkas även arbetsmotivationen beroende på hur arbetstagaren mår i sin 
arbetssituation, exempelvis är omgivningen en faktor för hur arbetsprestationens utfall 
kommer att bli. En persons beteende influeras även av speciella händelser av emotionell 
karaktär, denna influens infinner sig relativt snart. Exempelvis är att om en individ har starka 
negativa känslor kommer denna troligtvis utveckla ett negativt beteende och detta kommer i 
sin tur resultera i att motivationen för arbetet kommer försämras vilket leder till att 
arbetstagare inte känner för att arbeta i samma utsträckning.85 Vi anser att det ligger ett 
samband mellan arbetsmotivation och produktivitet samt effektivitet, för att om arbetstagare 
har en svag arbetsmotivation kommer denne inte att utföra sitt jobb i den utsträckning som 
tidigare gjorts.   

Flach menar att arbetsfrånvaro har ett samband med arbetsmotivation, tillfredsställelse och 
arbetsprestationer. Dessa faktorer är höga när arbetet som utförs uppfattas som meningsfullt 
och stimulerande, detta ger effekter på arbetsresultatet. Studier som gjorts, enligt Flach, på en 
arbetsplats med låg motivationspotential, omorganiserade verksamheten så att 
arbetsprestationerna ökade med 40 % samt att arbetsfrånvaron minskade med nästan 25 %. 
Vid motivationsmätning tar man hänsyn till förväntningar individen har på sitt arbete samt hur 
denne uppskattar och värderar dessa resultat, det vill säga hur betydelsefulla och 
tillfredsställande de är som belöning för arbetet.86 

En av de mest drivande faktorerna för arbetsmotivation, enligt Furnham, är pengar. Ju större 
behovet är av pengar desto mer motiveras individen samt att eftersom att pengar är 
belöningen utifrån arbetsprestationen motiveras individen positivt. Detta för att det finns en 
stark koppling för individen att förutsäga sin inkomst och kan därför arbeta hårt för att nå 
belöningen. Mellanchefer anser detta är den största faktorn att motivera sina anställda.87  

82 Revstedt (2000) 
83 Latham (2007) 
84 Furnham (2005) 
85 Latham (2007) 
86 Flach (2006) 
87 Furnham (2005) 
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Det finns samband mellan privatliv och arbete i den mån att individens uppträdande kan te sig 
liknande i båda situationer, detta för att individen troligen påverkas av någon faktor inom 
antingen privatlivet eller arbetet. Om en person är glad på jobbet har denne troligen samma 
beteende även hemma eftersom att Furnham menar att ett tillfredsställande arbete ökar även 
livskvaliteten då arbetet är en viktig del av individens liv.88  

3.5.1 Maslows behovsteori 
Maslows teori om behov baseras på att människor har fem olika behov där alla måste 
uppfyllas innan individen känner sig motiverad. Behoven börjar grundläggande och ökar i takt 
med att individen uppfyller föregående nivå i en såkallad hierarkisk behovsskala. Denna 
behovsskala är utformad efter fem olika behov och kan sägas symbolisera en behovstrappa 
där individen måste uppfylla varje steg kronologiskt från grunden.89 

 

 

 

 

 

  

 

 
                                    Figur 3.2: Egen utformning av Maslows behovsteori. 

• Fysiologiska behov; här inkluderas faktorer så som mat, vatten, luft och uppehälle. 
Dessa är grundbehov för en människa, vilka kan tillfredsställas med lön som används 
till att leva under dessa villkor. Anställda behöver även tillräckligt långa raster för att 
bemöta det psykologiska behovet.  

• Trygghetsbehov; efter att de fysiologiska behoven är uppfyllda möter man 
trygghetsbehov vilket inbär att individen vill vara i en säkerhetszon där inte hot för 
psykisk eller fysisk skada kan uppkomma. I detta fall betyder det att arbetsplatsen till 
exempel erbjuder försäkring för anställdas hälsa och skyddsutrustning vid behov.  

• Sociala behov; aktiveras efter att de två första behoven är bemötta. Individen känner 
att denna vill ha gemenskap med andra individer, det vill säga hitta vänner och skapa 
relationer med dessa. Företag kan bidra med sociala tillställningar för att bemöta detta 
behov för sina anställda.  

• Behov av respekt; när de tre föregående behoven är tillgodosedda framträder detta 
fjärde behov. Detta betyder att individen har ett behov av att ha en självkänsla samt att 
bli accepterad av andra individer. Detta behov kan tillgodoses genom att företaget 

88 Furnham (2005) 
89 Furnham (2005) 
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belönar speciella arbetsprestationer med priser eller utnämnelser som exempelvis 
”månadens anställd” 

• Behov av självförverkligande; det femte och sista behovet som ska uppnås innan 
individen är motiverad för arbete. Detta betyder att en individ vill kunna känna att 
denna kan utveckla sin potential och därmed få insikt om sina personliga egenskaper.  

Maslow menade även att de dynamiska krafterna bakom denna teori är försakelse och 
tillfredsställelse. Försakelse i det här fallet betyder att personers beteende ändras helt för att 
uppfylla ett specifikt behov om något behov inte är uppfyllt. Denna modell säger att när ett 
behov är uppfyllt, är inte detta behov längre lika viktigt att ha i åtanke då det redan är 
tillfredsställt och individen förflyttas uppåt ett steg i behovshierarkin. Maslow menade att hela 
processen involverar försakelser som leder till dominans, tillfredsställelse samt aktivering för 
kommande behovsnivå.90           

3.5.2 Tre-faktors teorin  
Sirota, Mischkind och Meltzer anser att det finns tre faktorer som påverkar 
arbetsmotivationen och dessa är:  

• Arbetsrättvisa 

• Åstadkommande  

• Kamratskap  

Dessa forskare menar att de här tre faktorerna inte utgör några kulturkrockar utan fungerar 
som drivkrafter för arbetsmotivation även i andra länder med olika kulturer, eftersom att de 
utgör majoriteten av anställdas tankar för en god arbetsatmosfär. Dessa resultat kommer från 
en stor studie de utfört i Amerika och Europa, i vilken dessa tre faktorer utgörs som den 
största andel av de sammanställda åsikterna om hur anställda vill att arbetssituationen ska se 
ut för att de ska vara motiverade.91     

Arbetsrättvisa; Anställda vill bli behandlade rättvist i företaget genom att ha en säker 
arbetsmiljö och inte belastas med allt för mycket arbete som kan bidra till fysiska eller 
psykiska skador. Även tillgången till en säker arbetsplats på det sättet att den anställde inte 
bara kan sägas upp utan vidare. Personal vill även bli behandlade respektfullt där de kan få en 
rättvis behandling i till exempel klagomåls frågor, det vill säga få sin röst hörd även om de 
inte har en hög position inom företaget.92  

Åstadkommande; Personal strävar efter att känna sig stolta för deras arbetsprestation både för 
sig själv och från omgivningen. Detta är en av anledningarna varför anställda arbetar 
obehindrat och känner sig nöjda på arbetsplatsen tack vare uppskattning för deras 
åstadkommande.93  

Kamratskap; Människor är till sin natur beroende av sociala kontakter och positiv interaktion 
är inte bara tacksamt utan bidrar även till ökad mental hälsa. Personer brukar ofta inte se 
möjligheten att använda företag som en social plats för dess medlemmar för att tillfredsställa 

90 Furnham (2005) 
91 Sirota, Mischkind & Meltzer (2005) 
92 Sirota, Mischkind & Meltzer (2005) 
93 Sirota, Mischkind & Meltzer (2005) 
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sociala och känslomässiga behov. Kollegor på arbetsplatser är en stor bidragande orsak till 
arbetsmotivationen då dessa är människor anställda träffar dagligen och bidrar därför till den 
sociala biten på arbetsplatsen.94  

3.6 Effektivitet och produktivitet i företag 
Vad vi menar med effektivitet och produktivitet är det samma som vi nämnt i 
problemdiskussionen, det vill säga:  

inflödetför Värdet 
utflödetför Värdet etEffektivit =    

och 

inflödeKvantitet 
utflödeKvantitet tetProduktivi =  

vilka är mått för hur bra eller dåligt det går för företaget.95  

Vi tolkar formeln som att effektivitet är det förhållandet mellan hur mycket personal har 
uträttat under en tidsperiod jämfört med vad de bör ha gjort under denna tid, det vill säga vad 
som har prognostiserats, vilket för företaget blir ett mått på dess styrka att utnyttja sina 
resurser. I detta begrepp infaller även produktiviteten som är ett mått på hur mycket av en 
vara eller tjänst som producerats under en tidsperiod i förhållande till vad som personal bör 
tillverka och vad de faktiskt har gjort under denna tidsperiod.  

Angående effektivitet så är grunden att skapa goda resultat i fråga om input och output, vilket 
kan betyda att företaget strävar efter att effektivisera verksamheten. Företag vill se en positiv 
koppling då de vill urskilja ett positivt värde av de resurser man har som input i förhållande 
till den output som skapas, allt för att få en så hög lönsamhet som möjligt.96   

I vårt fall angående lågkonjunktur upplever vi att företag väljer att fokusera på resurseffektiv 
produktion, även kallad lean management, där störst vikt lägg på att identifiera 
resursförbrukning som kan upplevas för företaget som onödig, vilket görs för att höja företags 
lönsamhet. Detta kan vara processer eller aktiviteter som inte bidrar till någonting inom 
tillverkningsprocessen.97  

 

 

 

 
 

94 Sirota, Mischkind & Meltzer (2005) 
95 Ax, Johansson & Kullvén (2002) 
96 Bredenlöw (2003) 
97 Bodin, Giertz, Berg, Helmrich & Andersson (1992)  
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3.7 Modell utifrån vår teoretiska referensram  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.3: Modell för vår teoretiska referensram. 

Denna modell är anpassad utefter vårt teoretiska kapitel vilket bygger på utformning av 
referenser till vårt problem och syfte. Genom denna modell vill vi upprätta en analys utav 
situationen på det företag vi valt att utföra vår empiriska studie. Modellen visar de aspekter av 
vår teoretiska referensram av vilka vi har satt ihop för att beskriva förhållandet mellan 
lågkonjunktur och effektivitet och produktivitet för företag. 

Lågkonjunktur medför ekonomiska instabila tider för företag då efterfrågan på varor sänks 
och då minskar orderingången vilket medför att företag måste se över sin budget och 
eventuellt omstrukturera i verksamheten. Omstrukturering och budgetförändring är två 
faktorer som kan leda till kostnadsbesparingar i form av att minska personalkostnader, det vill 
säga att varsla personal om uppsägning. Detta i sin tur kan leda till förändrade 
motivationsbeteenden hos berörd personal och därmed även rubba arbetsgruppers harmoni till 
det sämre vilket gör att medarbetarskapet försämras. Dessa faktorer tillsammans anser vi är ett 
hot mot företaget på det sätt att dess effektivitet och produktivitet drastiskt minskas.      
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4. Lagar angående uppsägning och personal 

Detta kapitel behandlar de juridiska aspekterna om varsel och uppsägning.  

I den svenska lagboken står det om två lagar som är till för att skydda de anställdas trygghet 
och få möjlighet att medverka i ledningen av företaget. Dessa två är: 

1. LAS, lagen om anställningsskydd 

2. MBL, medbestämmandelagen98 

Syftet bakom LAS är att öka anställningstryggheten och detta är tänkt att göras med hjälp av 
exempelvis dessa punkter: 

• Tidsdröjande uppsägningar med bevarad lön. 

• Turordning vid uppsägning, permittering och återanställning av uppsagd personal och 
företrädelserätt då företaget nyanställer. 

• Begränsningar att använda uppsägningar som lönebesparingar.99 

En viktig aspekt med LAS är att ju längre arbetstagaren är anställd desto mer ökar 
anställningstryggheten.100  

MBL innebär att arbetstagaren ska ha insyn i företaget och få möjlighet att medverka i 
ledningen av företaget på alla nivåer. Det är viktigt att påpeka att lagen inte ger 
medbestämmandebefogenheter för arbetstagarna, lagen ger mer inflytande för arbetstagaren 
och dennes organisationer. MBL innefattar förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare 
både i privat samt offentlig tjänst.101  

98 Adlercreutx & Mulder (2007) 
99 Adlercreutx & Mulder (2007) 
100 Adlercreutx & Mulder (2007) 
101 Adlercreutx & Mulder (2007) 
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5. Empiri 

I detta kapitel presenterar vi vårt insamlade material som vi fått genom intervjuer av lämpligt 
utvalda personer för studien.   

5.1 Företaget 
För att göra den här studien var vi tvungna att ha en verklighet att jämföra teorin med och 
därför letade vi relevanta företag som skulle kunna passa till vårt syfte. Vi har tidigare 
avgränsat oss till region Blekinge och därefter sökte vi företag som var påverkade av den 
rådande lågkonjunkturen.  I de lokala tidningarna stod artiklar om Water Jet Sweden AB som 
varslade personal, vårt val föll på det företaget eftersom huvudkontoret är lokaliserat i 
Ronneby. Orsaken till detta val var att vi ville basera vår studie på ett tillverkande företag som 
varslade personal samt hade en fortgående varselprocess eftersom att vi ville prata med 
anställda som visste att de var uppsagde och de som arbetade kvar samt chefer.  

Water Jet Sweden AB är ett företag som tillverkar och säljer vattenskärningsmaskiner samt 
även använder maskinerna för eget ändamål. Företaget har en 30 årig historia bakom sig och 
har ett nätverk som består av ungefär 20 stycken återförsäljare världen över. Deras vision är 
att stärka deras konkurrenskraft och med hjälp av kontinuerlig strävan om förbättring och 
ökad tillväxt utveckla en större grad av kundnöjdhet.102 Water Jet strävar även efter att ha hög 
kvalité på sina produkter som ett led för att bibehålla kundnöjdheten samt att leveranstid ska 
vara punktlig. Marknaden utvecklas hela tiden och för att följa med trenderna har Water Jet en 
policy att utveckla sig mot marknaden och dess krav. Stor vikt läggs även på service från 
företaget i form av lättillgänglighet inom kontakt samt kommunikation, och arbetsmiljön 
eftersträvas vara trevlig med god atmosfär.103  

Företaget producerar en mängd produkter som samtliga är utformade för att kunna skära 
material i olika typer av vinklar med hjälp av vattenstrålar. Water Jet är idag Europas största 
tillverkare av precisionsutrustning för vattenskärning. Maskinernas styrsystem, som är ett 
världspatent, och samarbetet med deras leverantörer av utrustning för systemkontroll 
medförde utvecklingsmöjligheter och resulterade i ett sortiment av maskiner som kan skära 
både i 2D och 3D i maximal precision. Tillverkningen sker i Ronneby där maskinerna testas 
och kunder utbildas.104 Produkterna är standardiserade, men kan även göras mer anpassade till 
kundens önskemål. Ett antal fördelar med vattenskärning är att buller och damm inte 
förekommer i större utsträckning, maskinens styrsystem har även en lång livslängd.105 

Water Jet hade innan varslet 73 anställda, idag har de 56 stycken anställda kvar (2009-01-13).    

5.2 Intervju med personalchef 
Vår intervju med personalchefen på Water Jet gav oss information om deras situation och hur 
företagets produktion och effektivitet påverkats på grund av lågkonjunkturen och sedermera 
varsel och uppsägning. Intervjun gav oss insikt i hur delar av företagets styrning fungerar 
samt deras strategiska val för framtiden.  

102 www.waterjet.se (Datum för åtkomst 2009-01-21) 
103 http://www.waterjet.se/company_quality.asp (Datum för åtkomst 2009-01-21) 
104 http://www.waterjet.se/company_wjs_ronneby.asp (Datum för åtkomst 2008-01-21) 
105 http://www.waterjet.se/product_cutting_systems.asp (Datum för åtkomst 2008-01-21) 
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Vårt möte med personalchefen var professionellt och trevligt, allmänna reaktioner var att 
intervjupersonen upplevdes som seriös till varje fråga vi ställde, vidare förklarade hon varje 
svar på ett tydligt sätt. 

5.2.1 Varsel 
Inledningsvis i intervjun fick vi reda på att företaget Water Jet i Ronneby hade påverkats i stor 
utsträckning i hela organisationen genom att orderingångar hade minskat betydligt under 
hösten 2008 som en följd av den kraftiga lågkonjunkturen som uppkom av finanskrisen. 
Eftersom att företaget hade en tillräckligt stor personalstyrka för dåvarande belastning blev nu 
denna omställning påtaglig för de anställda då ett antal inte hade några lämpliga 
arbetsuppgifter. Detta medförde alltså en markant arbetsbrist, detta i form av att det inte fanns 
arbetsuppgifter i samma utsträckning, och företaget var tvungna att varsla om uppsägning för 
en del av de anställda. Varslen ämnades inte bara för de anställda som fick mindre 
arbetsuppgifter utan alla var hotade av varslet.  

Själva urvalet av de som skulle varslas gjordes genom att företaget beräknade hur mycket 
arbetstid som skulle gå åt till de produkter som företaget räknar med att sälja, vilket gav dem 
en fingervisning om hur många anställda det skulle behövas i varje avdelning för att utföra 
alla de typer av arbetsuppgifter som krävs för framställandet av maskinerna. De berörda 
avdelningarna var sälj-, tillverknings- och eftermarknadsavdelningen. När Water Jet tagit 
fram dessa data hade de alltså underlag för att se hur många som behövde varslas om 
uppsägning. Själva valet av personal gjordes enligt arbetsrättslig grund då deras styrelse 
ansågs enligt intervjupersonen var tillräckligt insatt i den här typen av frågor. Varsel inom 
detta företag är dock en ny företeelse då de inte tidigare behövt göra denna åtgärd. 

Upplysningen till de varslade ur personalen skedde genom att VD gjorde ett uttalande där han 
berättade om företagets situation och att en del av företagets anställda skulle bli tvungna att 
varslas om uppsägning. Eftersom företaget är ett aktiebolag och börsnoterat så är de tvungna 
att gå ut offentligt med nyheter såsom denna. 

Varslen gjordes i mitten av december 2008 då de hade förhandlingar med facket och kort 
därefter kunde företaget tillkännage vem som berördes av varslen. Cirka en månad senare 
efter att företaget gått ut offentligt att de var tvungna att varsla personal, förverkligades dessa 
varsel till uppsägning, dock blev inte alla varslade uppsagda. Varslet berörde tjugo stycken 
anställda, både tjänstemän och kollektivanställda varav tio av tolv tjänstemän och sju av åtta 
kollektivanställda fick besked om uppsägning.  

I och med att orderingången hade minskat drastiskt under hösten märkte anställda att det inte 
var som vanligt då de hade mer dötid än tidigare och tempot sänktes därefter som följd av 
arbetsbristen. Med tanke på att lågkonjunkturen hade nått Sverige i början på hösten 2008 så 
kände personalen en viss oro att allt inte stod rätt till och att stämningen var mer tryckt. Det 
var alltså bara en tidsfråga innan Water Jet skulle beröras i en större utsträckning liksom andra 
industriella företag. Stämningen bland personalen utvecklades till en förståelse om situationen 
eftersom arbetsbördan minskade drastiskt, något som även var en faktor till deras oro. Oron 
kom också eftersom att företaget skulle varsla personal och då gick många anställda vid den 
tiden mest och tänkte på om denne skulle påverkas av varslen under arbetstid. Eftersom att 
företaget har många produkter i sitt utbud arbetar de anställda i grupper och då också i projekt 
kring varje maskin som ska tillverkas och dessa grupper ändras för varje projekt och till följd 
av detta lär dessa anställda känna varandra till en viss grad. Eftersom alla i personalstyrkan 
känner alla, togs beskedet om varsel väldigt hårt och mer kommunikation hölls med varandra, 
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det var viktigt att prata om detta och öppenheten anställda emellan höjdes till en viss grad 
dock mest bland yngre. 

Vi fick även reda på att eftersom företaget var i en sådan position som det befann sig i så var 
de tvungna att omorganisera verksamheten för att anpassa sig efter marknaden. Denna 
omstrukturering fokuserar på de verksamheter som är lönsamma och viktiga pelare för 
företaget. Detta var en relativt ny omorganisering för företaget och den nya modellen, denna 
modell kan vi ej publicera då vi inte har fått tillstånd till detta, hade inte tagits i bruk till 100 
% ännu medger personalchefen, men allteftersom tiden går så skall modellen sättas i bruk 
tillägger hon.   

Efter att varslen gått igenom upplevdes situationen lugnare och personal kunde gå tillbaka till 
sin ordinarie arbetsmiljö då stämningen inte var lika tråkig och ledsam. De som fått besked 
om uppsägning kunde välja mellan att vistas på arbetsplatsen tills uppsägningen trädde i kraft 
eller att bli arbetsbefriad och därför inte behöva vara på arbetsplatsen längre då det inte fanns 
mycket arbetstillfälle. De anställda som drabbats och som valde att lämna arbetsplatsen fick 
enligt lag betald lön tills uppsägningen trädde i kraft, även om de inte var närvarande på 
företaget. Personalchefen nämnde även att det var psykiskt tungt att leta arbetsuppgifter för de 
berörda och därför kändes det bättre att de som tog beskedet hårdast valde att lämna 
arbetsplatsen, dock håller företaget kontakt med dessa personer för att höra hur de mår och 
liknande. De som valt att vara kvar den sista tiden på arbetsplatsen sker en muntlig kontakt 
med dessa likt den kommunikation anställda har med varandra under arbetstid. En följdfråga 
till detta tema var ifall företaget upplevt att en större frånvaro från arbetsplatsen bland 
personalen under denna period, mer än tidigare. Vi blev då informerade om att detta inte var 
fallet förutom de anställda som skulle bli uppsagda inom den närmsta tiden som fick valet att 
spendera sin tid hemma då det var brist på arbetsuppgifter.      

5.2.2 Produktivitet/Effektivitet 
För att få reda på hur produktivitet och effektivitet har påverkats hos Water Jet, ställde vi 
några allmänna frågor om hur arbetssätt och ansvarsfördelningen ser ut i företaget.  

Det framgick att personalen på Water Jet har ett stort ansvarstagande för att de ingår i viktiga 
projekt för företaget och att de arbetar självständigt för att utföra sin enskilda uppgift, men 
också se till att teamets överhängande process fortskrider. Det förekommer en mängd 
deadlines under arbetsprocessen för varje projekt vilken personalen måste hålla, därför kan 
detta också ses som ett gruppansvar där elektriker, mekaniker och konstruktörer arbetar 
tillsammans. Därefter frågades om de anställda har någon form av produktivitetskrav och som 
svar fick vi att de formellt inte har något produktivitetskrav, men de ska kunna hålla deadlines 
och därmed också tidsplaner i projekten, vilket blir ett indirekt krav på arbetsproduktivitet. 
Därför blev vi nyfikna och ställde följdfrågan hur cheferna kontrollerar detta och om cheferna 
har ett ansvar att personalen utför sitt arbete i tid. Som svar fick vi att det inte föreligger 
någon större kontroll över arbetstagarna eftersom cheferna har ett väldigt förtroende för 
personalen; de sätt som används för kontroll av arbetsprestation är tidlistor för varje projekts 
tidsåtgång, checklistor för kvalitet samt att det sker en muntlig avstämning med personal. Som 
följdfråga undrade vi om Water Jet har givit någon ett chefsansvar för varje projektgrupp som 
en slags mellanchef, men det har de inte enligt personalchefen eftersom att Water Jet är en 
platt organisation och har därför inga mellanchefer. Företaget har dock en ansvarig för de tre 
funktioner företaget har, i vilka stöd-, konstruktion- och eftermarknadsfunktion inkluderas.   
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Under varseltiden framgick det att de anställda kände oro och ledsamhet då de var medvetna 
om situationen för företaget sedan tidigare, då de märkt att orderingången minskat drastiskt 
och dötiden blivit större. I och med att det fanns begränsade arbetsuppgifter sänktes företagets 
effektivitet som en orsak av detta, men även genom att personalen var i psykiskt dåligt skick 
och klarade inte av att arbeta med sina uppgifter i samma utsträckning som tidigare eftersom 
att man hellre kände för att prata ut med andra anställda på företaget angående situationen, 
vilket var dåligt för produktivitetens skull. Det var på grund av sänkt arbetsmotivation enligt 
personalchefen som gjorde att anställda inte arbetade lika mycket och det för att de blev 
stressade och oroliga samt dystra i allmänhet. En allmän undran var om denne var berörd av 
varslet eller inte. Vi undrade då hur de visste att effektiviteten hade sänkts och ställde då 
följdfrågan kring hur de mäter effektivitet. Som svar fick vi att de mäter effektivitet genom att 
följa upp den faktiska tidsåtgången för varje projekt i antal arbetstimmar i förhållande till 
utsatt arbetstid för varje projekt.  

Efter det att varslen offentliggjorts och berörd personal fått besked höjdes motivationen något 
hos de anställda som inte var utvalda. Företaget hade inte vid tidpunkten för denna intervju 
tagit fram rapporter kring personalens produktivitet, men enligt personalchefen kunde en 
höjning av produktiviteten märkas eftersom personalen utför sina arbetsuppgifter effektivare 
än tiden då varsel förelåg. Personalen har numer en insikt om situationen och blickar nu 
framåt istället dock tycker de att det är synd att deras arbetskamrater måste sägas upp, men i 
det stora hela kommer detta påverka produktiviteten positivt för företaget. 

5.2.4 Övriga frågor   
Vi hade lite andra övergripande frågor som höll sig till ämnet men inte kan kategoriseras inom 
de föregående rubrikerna, därför presenterar vi dem här nedan.  

Vi hade andra frågor kring hur företaget resonerar i besparingstider eftersom att varsel om 
uppsägning är en typ av åtgärd, undrade vi därför om Water Jet gjort andra besparingsåtgärder 
mer än varsel. Företaget har gjort ett flertal andra åtgärder för att minska på kostnader och då i 
form av nedskärning inom marknadsföring via mässor. Personalchefen påtryckte att det var 
viktigt med denna aspekt och därför kunde de inte sluta upp helt med att marknadsföra sig 
utan de fick hitta en ekonomisk balans för detta område. Andra åtgärder för företaget var att 
de drog in på inhyrd personal samt att de endast har ett mindre sortiment standardmaskiner 
under år 2009 och att villkoren har ändrats för varje beställningsprojekt; Water Jet eftersträvar 
att få pengar för ordern innan projektet startar. Det framgick även att företaget inte hade 
varslat någon gång tidigare under dess historia och att de hoppas att inte behöva göra det fler 
gånger, de tror på ljusare tider framöver. 

Personalchefen har inte upplevt någon ilska ifrån varken uppsagd och övrig personal 
angående denna oroliga tid och denne har endast hört att de uppsagda har en stark vilja att bli 
återanställda av Water Jet, därför tvivlar personalchefen på att företaget kommer att få dåligt 
rykte från personalens sida. Hon framlägger även att tio stycken valde att sluta eftersom att de 
var nära pensionen. Några av dessa var även visstidsanställda och dessa fick inte någon form 
av utökad arbetstid i företaget. 

Vi avslutade intervjun med att fråga hur företaget ställer sig till att återanställa uppsagd 
personal om så företaget behöver anställa personal. Eftersom att företaget har god kontakt 
med uppsagd personal och att de trivs med dessa samt att de har god kompetens är det 
självklart för företaget att återanställa dessa i första hand. Personalchefen menar att de redan 
är införstådda i hur företaget fungerar och innehar rutiner från den tiden de arbetade på 
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företaget. Detta innebär även att företaget besparar sig utbildningskostnader då de inte 
behöver utbilda deras före detta personal i någon vidare utsträckning. Eftersom att de som 
varslades var relativt unga, sett ur företagets ögon, då medelåldern är 40-41år är det en fördel 
för företaget om någon anställningssituation blir aktuell. Anledningen till det är att dessa 
personer har en längre tid kvar i deras verksamma arbetsliv och kan därför vara goda resurser 
för Water Jets framtid.  

5.3 Intervju med en uppsagd ur Water Jets personalstyrka        
Kort efter att vi intervjuat personalchefen fick vi även tillåtelse åt att träffa personal ur 
företagets personalstyrka. Eftersom att vår studie kretsar kring varsel så valde vi ut en anställd 
som varslats och även blivit uppsagd från företaget. Vårt val av person skedde genom att 
personalchefen informerade oss om vilka som var uppsagda och utefter det valde vi en 
slumpmässig person av dessa. Vi placerade oss i cafeterian där intervjun hölls, det bör 
tilläggas att det var lugnt, stillsamt och folktomt där.  

Den vi valde var en kvinna i 25-30års åldern som redan hade fått beskedet om uppsägning 
men valde att vistas på arbetsplatsen ändå, tills uppsägningen träder i kraft. Vi upplevde 
henne som väldigt lugn och förstående av situationen men också mycket berörd, vi 
uppmärksammade under intervjun att hon upplevde vissa frågor som känsliga. Detta säger vi 
på grund av att hon svarade tystare och ryggade tillbaka något när frågor om själva 
uppsägningen.  

5.3.1 Varsel  
Själva intervjun inleddes med hur hennes allmänna känsla av situationen var och hur hon tog 
beskedet när företaget skulle varsla personal om uppsägning. Hennes svar blev att hon var 
medveten om att företaget troligen var i en negativ fas då orderingången hade sänkts drastiskt 
så det kom inte som någon överraskning för henne. Hon blev dock orolig då hon inte visste 
om hon var berörd av varslet eller inte, hon var även orolig för hur arbetsmarknaden ser ut i 
dagsläget för arbetslösa. Detta på grund av att hon var orolig för hennes framtid som anställd 
på Water Jet. Hon menar på att de som blir uppsagda från Water Jet förmodligen skulle få 
svårigheter i att hitta andra jobb då hon hade via media fått bilden av att många företag varslar 
sin personal och efterfrågan inte är så stor på medarbetare.  

Därefter kom vi in på hennes personliga känslor och hur det var att bli en av de som skulle bli 
uppsagda. Hon påpekade då att hon tidigare hade blivit uppsagd från ett annat företag i 
England så hon upplevde det inte lika jobbigt denna gång men hon var fortfarande orolig för 
framtiden. En del av de som blivit uppsagda blev så besvikna att de inte vill vara kvar på 
företaget utan stannar hemma resterande tid, själv har hon även tagit det hårt men är positiv 
till en viss grad. Detta då hon känner att flera jobb under ens karriär ger bredare kompetens, 
om det nu finns efterfråga på personal någonstans. Personal som inte blev uppsagd tyckte 
synd om de ur personalstyrkan som fått detta besked och att det var jobbigt att teamen var 
tvungna att splittras då de hade kommit varandra väldigt nära. Vissa ställde sig frågande hur 
de skulle klara av sina arbetsuppgifter när deras arbetskompanjoner skulle bli uppsagda, vilket 
då enligt henne påverkade teamen till det negativa då de blev nedstämda.  

5.3.2 Produktivitet/effektivitet 
Intervjun fortsatte med frågor angående det fortsatta arbetet på Water Jet efter beskeden och 
om det i slutändan har någon effekt på personalens arbetsmotivation samt verksamhetens 
produktivitet och effektivitet. Hon tycker att det är tråkigt att hon med flera inte kommer att få 
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slutföra sina projekt som teamen de ingått i har påbörjat, och detta är en anledning för sänkt 
arbetsmotivation vilket har en påverkan på projekten i den mån att teamens effektivitet 
minskat. Effektiviteten har även påverkats på så sätt att orderingång har under hösten minskat 
regelbundet tills nu och därför har personal fått mindre att göra i allmänhet. Det var till 
exempel mycket mer arbetsuppgifter i augusti 2008 jämfört med oktober samma år, då 
orderingången började minska och sjönk därefter successivt. Hennes uppfattning är alltså att 
produktiviteten var mycket bättre tidigare i företaget då lågkonjunkturen inte hade infunnit sig 
men den blev ännu sämre när personalen skulle varslas eftersom att man inte gjorde så mycket 
utan det pratades mest eftersom situationen var så spänd på grund av oroligheter. I och med 
att personalen var införstådd i situationen, kunde det urskiljas att produktiviteten och 
effektiviteten minskade på grund av att vissa ur personalen ansåg sig inte prestera i samma 
takt som tidigare och hade en låg profil istället, enligt intervjupersonen. Hon menade vidare 
att detta var en reaktion på situationen och bristande arbetsmotivation.  

Även denna intervjuperson menar på att cheferna har ett stort förtroende för företagets 
personal och inte utför någon större kontroll, utan mer att projekten blir klara till deadlines 
som satts ut. Hon berättar även att cheferna dock frågar lite allmänt hur de uppsagda mår och 
visar sitt intresse på detta sätt. Detta svar ger hon på frågan om chefer har gjort något för att 
hålla humöret uppe bland personalen, vilket är positivt för arbetsmotivationen och därmed 
effektiviteten samt produktiviteten.  

5.4 Intervju med en oberörd anställd av Water Jets uppsägningar  
Kort efter intervjun med ovanstående person så fick vi även möjlighet att intervjua ytterligare 
en person, skillnaden var dock var denne inte var uppsagd från Water Jet.    

Denna intervjuperson är även en kvinna runt 25år som var väldigt positiv i sitt bemötande och 
verkade vara lättad över situationen och framtiden för hennes fortsatta arbete. Hon upplevdes 
som tillmötesgående och seriös under intervjun och besvarade våra frågor utan någon större 
form av avhållsamhet. Hon jobbade på ekonomiavdelningen, då vi ansåg att det kunde vara 
till nytta för vårt arbete. Detta då vi ville intervjua en person som hade koll på hur mycket 
företaget producerar samt hur lång tidsåtgången är för projekten och därför valde vi en ur 
ekonomiavdelningen. 

5.4.1 Varsel 
Vår inledande fråga till denna person var hur hon kände när hon fick reda på att företaget 
skulle varsla personal om uppsägning. Hon svarade att det uppkom många slags frågor för 
henne, som vad som skulle hände härnäst och vilka som var berörda av denna åtgärd, därför 
upplevde hon en slags orolighet för vad som skulle ske i företaget. Personen kände en väldigt 
stark sammanhållning sedan tidigare bland medarbetarna och senare när beskedet kom blev 
stämningen väldigt jobbig. Hennes första reaktioner vara att det var hemskt och jobbigt med 
tanke på att ett antal från hennes arbetsplats skulle lämna företaget Water Jet, hon var även 
orolig för sin egen framtid i företaget. Med tanke på den positiva sammanhållningen i 
företaget, kände många ur personalstyrkan att dessa ville prata med varandra om situationen 
för att känna stöd av andra samt höra andras åsikter om detta.  

5.4.2 Produktivitet/effektivitet 
Sedan kom vi in på ämnet arbetsmotivationen i företaget och för hennes egen del där vi 
frågade hur detta påverkat arbetet på företaget och därmed också produktiviteten. Personligen 
påverkades inte hennes arbetsmotivation då hon som person är att hon vill kämpa på och 
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slutföra sina arbetsuppgifter oberoende på hur illa situationen är. Hon vill inte gärna lämna 
kvar något oklart som hon påbörjat tidigare och ser därför inte att hennes arbetsmotivation 
och effektivitet samt produktivitet påverkats i större grad på grund av varslen. Vi frågade då 
hur hon upplevt andras reaktioner och hon gav oss som svar att arbetsmotivationen sjönk 
eftersom att personalen arbetade långsammare än tidigare samt att många mådde dåligt över 
situationen och förmådde inte prestera som tidigare. Enligt henne var detta ett exempel på att 
effektivitet och produktivitet hade sänkts. Vidare gick vi in på hur situationen förändrades 
efter att uppsägning hade gått igenom, där vi fick reda på att vissa tog det väldigt hårt och 
valde att gå hem direkt efter att beskedet kom. Dessutom valde ett antal att inte vistas på 
arbetsplatsen tiden innan uppsägningen trädde i kraft.  

För hennes personliga del så fick en närstående arbetskollega på ekonomiavdelningen gå och 
det påverkade henne i den mån att hon inte visste hur hon skulle arbeta utan denne, både på 
det sociala planet samt de arbetsuppgifterna hon ställdes inför. Hon upplevde att denna 
avdelning inte hade fått mindre att göra på grund av lågkonjunkturen och ställde sig frågande 
till hur de skulle hinna med allt arbete med mindre personal. Hon tillägger att hon hade känt 
annorlunda om det hade varit låg arbetsbelastning på deras avdelning.  

På frågan hur effektivitet hade påverkats så var hennes respons att hon inte visste, men hade 
föraningar om att effektiviteten hade sänkts i verksamheten dock ej på hennes egen avdelning 
där det fanns arbetssysslor i jämförelse med produktion. Vi frågade även om det gjordes några 
månadsrapporter inom företaget och hur dessa eventuellt skiljde sig innan och efter 
varseltiden, men dock visste hon inte om det fanns månadsrapporter med säkerhet.  

Hon ser sin framtid hos Water Jet som relativt säker och tror sig vara kvar där även om 
företaget måste säga upp personal igen, detta på grund av att hon anser sig vara värdefull, 
erfaren och utbildad för sina arbetsuppgifter på företaget.  

Hennes inställning om hon ansåg att företaget hade gjort lämpliga besparingsåtgärder utöver 
varsel om uppsägning var att företaget även kunde gjort andra åtgärder genom att lokalisera 
stora utgiftsstationer och dragit ner på dessa istället för att säga upp personal i den storleken 
som det gjordes. Hon menar att ekonomiavdelningen kan se var de stora kostnaderna 
uppkommer och ett alternativ är att sänka dessa något. 

5.5 Kompletterande intervju med ekonomichef på Water Jet 
Vi gjorde en kompletterande intervju med Water Jets ekonomichef eftersom att det fanns 
faktorer som vi ville ha klargjort för oss angående företagets ekonomiska situation under 
varseltiden.  

Han berättade att Water Jet ansåg sig inte vara i någon form av ekonomisk svårighet då de 
beslutade om att varsla personal om uppsägning. Anledningen till detta var snarare att de ville 
gardera sig emot framtida ekonomiskt svåra tider och att de sedan tidigare hade tagit detta 
beslut om att varsla personal eftersom att det inte var lönsamt att ha kvar personal som inte 
behövdes. Detta var alltså en förebyggande åtgärd för företaget eftersom att det inte hade varit 
ekonomiskt att ha personalkostnader som inte hade varit till någon ekonomisk fördel för 
företaget då dessa personer enligt ekonomichefen inte hade någon sysselsättning.  

Angående budgetförändring som följd av varsel sade han att det påverkade inte denna 
eftersom att de redan hade analyserat för framtiden och satt upp en budget som skulle se ut 
efter att varsel gjorts. Det behövdes alltså inte någon budgetförändring enligt ekonomichefen 
på Water Jet.  
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Produktivitet och effektivitet var enligt honom väldigt svårt att mäta, men att det skulle kunna 
mäta det genom att titta på hur mycket som producerats i förhållande till tidsåtgången och 
därefter analysera värdena. Hans åsikt angående företagets produktivitet och effektivitet under 
varseltiden var att personal ägnade mycket tid till att diskutera med varandra angående 
situationen istället för att göra sina arbetsuppgifter. Ekonomichefen ansåg vidare att detta 
beteende naturligtvis påverkade produktivitet och effektivitet under denna tid till det sämre 
för företaget. 

Vår sista fråga till honom var om produktivitet och effektivitet hade förändrats efter varsel 
hade gått igenom i företaget. Som svar fick vi reda på att det hade upplevts bättre eftersom att 
när all uppståndelse hade lagt sig och de berörda av varslet hade fått reda på den 
informationen blev arbetssituationen bättre för företaget enligt honom.       
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6. Analys 

 I detta kapitel kommer vi att jämföra teori mot empiri och analysera samband samt olikheter 
mellan dessa. 

6.1 Analysens bakgrund 
Vi har som nämnt i själva uppsatsen gjort teoretiska och empiriska studier vilket är 
grundläggande för studiens slutsatser, det är viktigt att jämföra dessa observationer med 
varandra för att få fram ett resultat som vi kan dra våra slutsatser ifrån. Med tanke på vårt 
syfte har vi därför delat upp analysen på de områden som vi anser är passande, dessa är hur 
varsel påverkar företaget i form av de anställdas arbetsmotivation samt företagets 
produktivitet och effektivitet. Om vi tittar på dessa områden så letar vi efter skillnader och 
jämlikheter för att på så sätt ge en rättvis bild av vår tolkning. Vår vision är att göra en rättvis 
analys av företagets situation i förhållande till teorin.     

6.2 Varsel om uppsägning  
Som vi skrivit i teoridelen, påverkas företag av den rådande lågkonjunkturen såsom 
exempelvis Fregert och Jonung säger, det vill säga att företag inte köper in lika mycket 
material som en följd av rådande marknad där orderingång minskats,106 och så även Water Jet 
som vi redovisat i empiriavsnittet107. Åtgärder av denna situation har varit, som vi framställt i 
teorin, att företag väljer att varsla personal i olika utsträckning. Edlund och Nyström syftar på 
att personaluppsägning är en naturlig åtgärd vid arbetsbrist för företag108. I fallet om Water Jet 
är detta verklighet och vi kommer djupare analysera detta i underkategorier som hur det har 
påverkat arbetsmotivation, produktivitet samt effektivitet.      

Angående om hur företag omstrukturerar så fick vi reda på under intervjutillfällena att Water 
Jet har strukturerat om verksamheten så att företaget nu mestadels fokuserar på lönsamma 
delar av företaget.109 Omstrukturering kan göras inom företag enligt Arpi och Wejke för att 
öka exempelvis produktiviteten som prioritet ett. Sådana här ändringar görs främst när företag 
har ekonomiska problem eller som förebyggande åtgärder för detta. 110  

Vår analys kring detta är att denna bild som teorin avspeglar stämmer överrens med vårt 
empiriska material, i den mån att företaget Water Jet inte vill spendera likvida medel på 
personalkostnader när dessa ändå inte har något att göra på deras arbetstid. Vidare vill 
företaget göra dessa omstruktureringar för förebyggande åtgärder111. Detta ser vi som en 
naturlig åtgärd från företagets sida och vi anser att utefter intervjun med ekonomichefen var 
detta den mest logiska lösningen.   

Som nämnts tidigare i uppsatsen, diskuterades två olika åsikter om personalens betydelse för 
företag. Dessa åsikter var dels den av Oppenheimer m fl. att företag bör kostnadsbespara 

106 Fregert & Jonung (2005) 
107 Intervju med chefer på Water Jet 
108 Edlund & Nyström (1995) 
109 Intervju med chefer på Water Jet 
110 Arpi & Wejke (2000) 
111 Intervju med chefer på Water Jet 
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genom att varsla personal i sämre tider112 samt att personalen är företagets främsta resurs 
enligt Skärvad och Olsson113.  

Personalchefen påpekade att personalvarsel är en ny företeelse på företaget Water Jet samt att 
de inte vill göra om det fler gånger. Stort värde läggs på personalen och deras 
arbetsprestationer. Water Jet är en verksamhet som bygger till stor del på förtroende gentemot 
sina anställda, vilket märks av i organisationen; det är en platt organisation utan mellanchefer 
vilket i detta fall gör att det blir en större gemenskap och då upplevs personalen som en viktig 
faktor för verksamheten.114 Personalchefen tydliggjorde även att företagets personal var en 
viktig del i organisationen, en resurs som för dem är viktig.   

Som vi nämnde i teorin angående lean management i företag, det vill säga identifiera onödig 
resursförbrukning,115 så ser vi att i vårt fall med Water Jet är det en åtgärd de har tillämpat när 
de gjort besparingsåtgärder. Det ser vi eftersom att vi under intervjun med personalchefen fick 
reda på att de varslade eftersom att det fanns personal som var sysslolösa, vilket då är en 
resurs som inte förbrukas. Dessa resurser i form av personal ansågs som icke nödvändiga då 
de inte tillförde någon större nytta till företaget. Varslen om uppsägning påverkade inte bara 
de berörda, utan även den resterande personalen på ett sätt som gjorde dem samtliga oroliga. 
Denna homogena känsla anser vi kommer från att arbetsförhållandet och situationen 
rubbades, vilket i sig gjorde att verksamheten stannade upp.  

Angående hur företaget Water Jet skötte varsel i förhållande till de svenska arbetsrättsliga 
lagar och regler som finns så skedde detta på ett korrekt sätt enligt personalchefen.116 De 
använde sig av både metoden ”sist in först ut” samt att de ville behålla, för verksamheten, 
värdefulla nyckelpersoner eftersom dessa personer ansågs som viktiga resurser för företaget. 
Det framkom att det var styrelsen som tog beslutet angående varsel samt vilka de berörda 
arbetstagarna var. Styrelsen är tillräckligt insatt i detta område och eftersom det inte har 
urartat i protester eller andra klagomål anser vi personligen att hela processen har skötts på ett 
korrekt sätt.  

Vi menar alltså att Water Jet är utav den kategori som värderar sin personal som en viktig 
resurs för företaget. Våra tankar kring denna punkt utifrån teorin samt empirin är att stor vikt 
läggs på personal och betydelsen av dessa. Water Jet stödjer inte Oppenheimer m fl. teorier 
men, deras inställning är som Skärvad och Olsson som menar att vid överbemanning ska 
dessa sägas upp eftersom att det är inte ekonomiskt försvarbart personal som ändå inte har 
några arbetssysslor längre.   

6.2.1 Arbetsmotivationen 
Varsel kan påverka arbetsmotivationen som i sin tur kan göra att arbetsfrånvaron från 
arbetsplatsen höjs menar Flach,117 men efter vår empiriska undersökning stämmer detta inte 
överens med företaget Water Jet. Detta företag hade inte upplevt större frånvaro under 
omständigheter såsom personalvarsel. Vi fick fram uppgifter från den empiriska 
undersökningen som menar på att personalen är godtrogna och inte vill skada företaget. En 
del ur personalstyrkan valde dock senare, när varslet var klart och de som skulle sägas upp 

112 Oppenheimer, Blomberg, Persson, Reiner, Nylund & Sjöstedt (2004) 
113 Skärvad & Olsson (2005) 
114 Intervju med chefer på Water Jet 
115 Bodin, Giertz, Berg, Helmrich & Andersson (1992) 
116 Intervju med chefer på Water Jet 
117 Flach (2006) 
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fick reda på det, att vistas hemma och detta för att det arbetsuppgifterna var väldigt få och 
deras tjänster inte behövdes i större grad då det inte fanns mycket arbetsuppgifter.118 Vi ser 
här att empiri och teori inte stämmer överens i det här fallet och det kan bero på att Water Jet 
inte är ett företag som har behövt varsla tidigare. Angående om företaget varslat i för stor 
utsträckning eller inte tycker vi inte att de har gjort det eftersom en stor del av dem som 
varslades blev sedermera uppsagda och alla anställda påverkades av detta, vilket medförde att 
arbetsmotivationen tröt då de blev oroliga över situationen. Enligt Furnham förändras 
arbetsmotivationen om arbetsförhållande påverkas enligt Hawthorne-studien119 och i Water 
Jets fall fick vi ut av intervjuerna att arbetsmotivationen sänktes då det uppdagades att 
företaget skulle varsla ett större antal arbetstagare120. Faktorn till den sänkta 
arbetsmotivationen kan vara att arbetsförhållandet påverkades i den mån att situationen och 
atmosfären blev mer pressad och det verkade finnas en psykisk barriär att utföra något 
kvalitativt arbete. Även om det fanns indikationer på minskade arbetstillfällen, med tanke på 
den sänkta orderingången, påverkades de projekt där man tidigare haft sysselsättning på det 
sätt att det stannade upp för att personal inte kände för att arbeta i samma utsträckning längre.  

Moralen var inte hög då det i företaget förekom varsel eftersom att arbetstagarna kände 
ledsamhet då de visste att deras jobb samt deras kollegors jobb var i fara vilket var två 
faktorer till minskad arbetsmoral.121 Hawthorne-studien beskriver att om personal känner sig 
motiverade och känner sig behövda på arbetsplatsen ökar det moralen att prestera bättre i sina 
arbetsuppgifter, mycket handlar om den psykiska balansen kring välmående och sämre 
mående122. Latham nämner att detta också en del utav modellen AET, att personer som 
känner negativa känslor för sin arbetsplats utvecklar också även ett negativt beteende i 
arbetet123. Personalen på Water Jet kände, enligt våra observationer, inte några negativa 
känslor mot företaget i sig men de var oroade för deras framtid samt att de verkligen trivdes 
på sin arbetsplats och ville inte sluta jobba där, vilket då enligt AET säger att detta är ett 
resultat av en emotionell känsla för den pressade situationen som uppkom i och med varsel.  

I detta fall tyckte vi att den person som blivit varslad om uppsägning, enligt vår empiriska 
datainsamling, var inte helt motiverad att arbeta den tiden som kvarstod även om arbetsmiljön 
var likvärdig som tidigare och vi upplevde en dyster inställning gentemot situationen hon 
befann sig i.124 Vi tolkar hennes uppsägning som faktorn till hennes minskade motivation och 
dystra inställning eftersom att det är människors känslor som styr beteendet hos individen och 
det är troligen oron inför framtiden som gör att personen i fråga har den inställning som hon 
har. 

I fallet med personen som inte berördes av varslet var motivationen fortfarande hög eftersom 
att denna person först och främst hade inställningen att alltid arbeta så gott som möjligt i alla 
situationer, samt att arbetsbelastningen på hennes avdelning var hög så det fanns ingen tid att 
spilla på faktorer såsom att vara icke motiverad. Hon kände dock även att hon påverkades i 
den mån då hon brydde sig om sina arbetskamrater som berördes av varslet; hennes närmaste 
arbetskamrat blev varslad och uppsagd vilket påverkade vår intervjuperson på det sätt att hon 

118 Intervju med chefer på Water Jet 
119 Furnham (2005) 
120 Intervju med anställda på Water Jet 
121 Intervju med anställda på Water Jet 
122 Furnham (2005) 
123 Latham (2007) 
124 Intervju med anställda på Water Jet 
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blev fundersam kring hur hon personligen skulle klara sig utan denna vid sin sida.125 Vi tolkar 
hennes situation som att eftersom att hon är positiv i sig bidrar detta till att hon klarar av sina 
uppgifter även om smärre negativa händelser inträffar det vill säga att hon motiverar sig själv 
att utföra sina arbetsuppgifter även om förändringar sker i omgivningen så som varsel i detta 
fall. Även om hon arbetar på så ser vi att hon påverkades av varslen på det sättet att hennes 
arbetskollega blev uppsagd vilket enligt tre-faktors teorin överensstämmer med faktorn 
kamratskap i vilken menar att social kontakt är en nödvändighet för gott arbete.  

Personalchefens synvinkel som vi tolkar utifrån vår intervju med henne är att 
arbetsmotivationen sjönk när företaget informerade sin personal att Water Jet var tvungna att 
varsla, men att efter denna process gått igenom och berörda fått information, blev situationen 
lugnare och då även motivationshöjande för de som fick stanna kvar i företaget. Vi tolkar 
denna empiri med teoretisk grund att motivationen sänktes för att personalen inte visste om 
vem som var berörd och även att det var en situation som inte uppkommit i företaget tidigare, 
vilket även skulle kunna utlöst en motivationshämmande effekt eftersom företaget sedan 
tidigare hade påverkats av den finansiella krisen och att verksamheten hade minskat sin 
orderingång, vilket gjorde att varsel om uppsägning blev uppenbar. Personalen hade troligen 
detta på känn, vilket vi tolkar som en effekt av Hawthorne-studiens resultat då de inte 
arbetade i samma takt för att störmoment förekom i form av varsel, eftersom att det blev 
enligt vår tolkning en psykisk barriär gentemot individen själv och även emot sin 
arbetsuppgift då det fanns orolighet att individen inte skulle få slutföra sin arbetsuppgift för 
ett specifikt projekt och det skulle då medföra att denne inte hade tillräcklig motivation att 
arbeta vidare.   

Maslow upprättade en behovsteori som indikerade att motivation bygger på olika behov som 
hos människan måste vara uppfyllda för att nå högsta motivation. Denna behovsteori är 
utformad som en trappliknande modell vilken symboliserar att varje behov måste vara 
uppfyllt innan individen kan gå vidare till nästa nivå.126 Vi märkte genom vår empiri att 
trygghetsbehovet bland de anställda på Water Jet försvann då det visade sig att företaget 
skulle varsla om uppsägning. Det styrker vi med att de anställda blev oroliga över situationen, 
det vill säga att hela deras trygghet hos företaget riskeras på grund av denna orsak. En del av 
personalstyrkan som blev uppsagda stannade ändå kvar på arbetsplatsen när andra i deras 
situation valde att gå hem127, detta ser vi som ett starkt socialt behov delar av personalen 
besatt, även om deras trygghet minskat eller försvunnit helt.  

Sirota, Mischkind och Meltzers tre-faktors teori som beskriver vad som kan påverka 
arbetsmotivationen är uppdelad på arbetsrättvisa, åstadkommande samt kamratskap. Dessa 
teorier är enligt författarna fundamentala drivkrafter för arbetsmotivation och fungerar därför 
att applicera var som helst då dessa drivkrafter inte utgör några kulturkrockar.128 Av empirin 
fick vi ut att personal blev ledsna när de fick besked att de var berörda129 vilket vi inom 
faktorn ”åstadkommande” ser att personalen inte längre känner sig stolta eller nöjda med sin 
arbetsprestation, vilket medför att de antingen inte arbetade så effektivt de kunde eller att de 
gick hem på grund av beslutet om uppsägning. Personalens arbetsprestationer kändes 
meningslösa enligt dem själva då de inte hade motivation att påbörja något som de visste att 
de inte skulle få avsluta.     

125 Intervju med anställda på Water Jet 
126 Furnham (2005) 
127 Intervju med anställda på Water Jet 
128 Sirota, Mischkind & Meltzer (2005) 
129 Intervju med anställda på Water Jet 
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6.2.2 Produktivitet och effektivitet 
Som Flach menar så kan produktivitet och effektivitet påverkas av de anställdas 
arbetsmotivation, vilket kan medföra att de anställda producerar mindre än vad de brukar.130  

Enligt intervjun med både personalchefen samt med den personen som blev uppsagd säger 
båda att Water Jets effektivitet förändrades negativt då den sänktes som en följd av varslen.131 
Eftersom att Water Jet var i ett läge som krävde besparingsåtgärder på grund av minskad 
orderingång som följd av finanskrisen medförde detta ingen effektivitets- eller 
produktivitetsminskning i inledningsfasen av finanskrisen då företaget ändå hade projekt 
igång, men när det uppdagades att det var tvunget att varsla personal, skedde enligt de 
intervjuade personerna en minskning i effektivitet och produktivitet. Detta tolkar vi som ett 
samband då personal påverkades i form av att arbetsmotivationen sänktes, vilket då ger en 
sämre effektivitet och produktivitet. Vi tror även, på grund av dessa faktorer, att företaget 
gjort en korrekt bedömning utav situationen för att maximera effektiviteten i form 
arbetstimmar då de inte kunde utnyttja all personal i verksamheten för att använda 
arbetstimmarna effektivt, då en del utav personalen under den sista tiden inte hade några 
arbetssysslor utan hade bara så kallad dötid. För att bemöta efterfrågan, det vill säga 
orderingången, gjorde därför Water Jet ett klokt beslut att säga upp en del av personalstyrkan 
för att på så sätt kunna utnyttja arbetstimmarna mer effektivt och även göra besparingar i form 
av lönekostnader, det vill säga att företaget optimerade den potentiella effektivitet som kunde 
uppnås vid tillfället.  

Genom intervjun med ekonomichefen på Water Jet så fick vi reda på att det förelåg 
svårigheter med mätningen av produktivitet och effektivitet eftersom verksamheten i sig inte 
har större kontroll på anställda då det föreligger stor tillit till personalens arbete.132 
Ekonomichefen menade på att personalens effektivitet och produktivitet sjönk för att de var 
passiva som tidigare nämnts, vilket rent logiskt sett drog ner på företagets effektivitet. Detta 
överensstämmer med teori som skrivits tidigare, då en lidande arbetsmotivationen är en stor 
bidragande orsak till varför företagets effektivitet och produktivitet minskade under tiden med 
varsel.133  

6.3 Teoretisk modell gentemot verkligheten 
Vi vill även visa en analys på Water Jet genom att applicera vår modell 3.6. Som så många 
andra företag blev även Water Jet lidande av den rådande lågkonjunkturen och eftersom att 
marknadens prognoser visade att en minskning i orderingång var att uppkomma inför 
framtiden. Lågkonjunkturen som uppkom under hösten 2008 medförde därmed åtgärder för 
att hantera framtiden på bästa sätt, vilket betydde att en nedskärning i personalstyrkan var ett 
måste för att tillgodose den minskade orderingången för företaget, annars hade mängden i 
personalstyrkan inte överrensstämt med arbetssysslorna.  

På grund av personalnedskärningen var en framtida omstrukturering i företaget planerad och 
skulle vara den huvudsakliga verksamhetsstrukturen inför framtiden. Denna omstrukturering 
utgår från det den prognos som tagits fram från marknadsläget och därmed också den 
beräknade kvantitet av personal som arbetar i företaget. Angående förändring i budget som 

130 Flach (2006) 
131 Intervju med anställda och chefer på Water Jet 
132 Intervju med chefer på Water Jet 
133 Flach (2006) 
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företag vanligtvis gör i sådana här situationer som lågkonjunktur134 så behövdes ingen sådan; 
ekonomichefen hade satt upp en budget i förväg för att företaget skulle kunna anpassa sig till 
situationen som uppstod och därför var en personalnedskärning inte förödande för just 
budgetarbetet.135 Personalnedskärningen var inte på grund av att företaget hade ekonomiska 
svårigheter i dåvarande situation, endast en förebyggande åtgärd men det var ändå en sorts 
besparing då det var ohållbart att ha kvar personal som inte presterar för den kostnad de 
medför för företaget i förhållande till den prestation de utför. Besparingar gjordes även på 
andra sätt såsom minskade reklamkostnader, dock var marknadsföringen en viktig del för 
Water Jet så de ansåg att ha kvar detta till en viss del. Tidigare hade Water Jet haft inhyrd 
personal och dessa var tvungna att avsluta sitt arbete hos företaget som en effekt av 
besparingsåtgärd.136 

Varsel blev en uppenbar åtgärd för företaget då framtiden såg ut som den gjorde i och med 
orderingången och arbetstimmarna som behövdes för verksamheten. Varslet som skedde 
offentliggjordes av verkställande direktör god tid innan någon uppsägning trädde i kraft, 
företaget tog hänsyn till lagar och regler angående varsel av personal. Totalt var det 20 
stycken som varslades på Water Jet och av dessa var det 17 stycken som blev uppsagda som 
följd.137 

Som följd av varslen uppkom känslor och engagemang gentemot varandra i personalen och 
arbetsmotivationen var inte lika hög som tidigare.138 Arbetsmotivation har många 
infallsvinklar och vi har valt ut ett antal teorier angående detta och dessa är AET, Maslows 
behovsteori samt tre-faktors teorin. Vi har även använt oss av Hawthorne studien för att 
analysera varför arbetsmotivationen förändrats.  

Tiden mellan varslen offentliggjorts och berörda fått vetskap om att just dessa skulle bli 
uppsagda var den mest ineffektiva eftersom alla var oroliga till stor grad för deras egen 
framtid. Denna situation påverkade till stor del hela företaget, men när de berörda fått veta 
beslutet blev det lugnare och personal kunde arbeta mer som vanligt dock var stämningen 
ledsam och dämpad då alla hade nära gemenskap med varandra inom företaget. Eftersom 
vissa hade mer en kompisrelation blev varslets effekter lika känslomässigt ledsamt för de 
parter som fick stanna kvar; på grund av gott samarbete visste inte en del personer hur de 
skulle klara av att fortsätta sitt arbete utan de personer som skulle sägas upp. Effektivitet och 
produktivitet påverkades i den mån att de sänktes som följd av att företaget varslade personal 
och att en minskad arbetsmotivation var den styrande faktorn till detta.139   

 

    

         

 

 

134 Bergstrand & Olve (2002) 
135 Intervju med chefer på Water Jet 
136 Intervju med chefer på Water Jet 
137 Intervju med chefer på Water Jet 
138 Intervju med anställda på Water Jet  
139 Intervju med chefer på Water Jet 
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7. Slutsatser 

I detta kapitel drar vi slutsatser utifrån den analys vi gjort som baseras på den empiri och 
teori som vi presenterat. Vi redogör även för hur en fortsatt forskning inom samma 
ämnesområde skulle kunna realiseras.   

7.1 Egna reflektioner 
Varslet gör att det utlöser en mekanism i personer och påverkar dessa i den mån att de känner 
en jobbig känsla, och antingen påverkas arbetet av detta fenomen eller inte. I vårt fall med 
Water Jet upplevdes en minskad arbetsprestation från arbetstagarna när det framkom att 
företaget skulle varsla. Vi fick reda på att denna känsla var homogen genom hela 
personalstyrkan då många var oroliga i förstadiet av varseltiden eftersom att många kände sig 
osäkra angående sin framtid på Water Jet. Detta påverkade effektiviteten och produktiviteten i 
den mån att de anställda inte arbetade i samma utsträckning längre, även om det var låg 
orderingång så arbetade personalen inte lika mycket på de befintliga arbetssysslorna, utan 
ägnade mycket tid till att bearbeta situationen med övrig personal. Samtliga intervjupersoner 
uppgav informationen att effektivitet och produktivitet var påverkad till det negativa i början 
av varslet.  

När de personer som skulle sägas upp fick beskedet så blev det en dyster stämning bland 
personalen men, på ett sätt var det lättande för atmosfären kring företaget då alla visste vilka 
som var berörda och vilka som inte var berörda av uppsägning. Detta gav upphov till en 
vändpunkt och personal arbetade med högre arbetsmotivation än tidigare, dock fanns 
indikationer på sympati från den kvarvarande personalen gentemot de uppsagda. De berörda 
av uppsägning tog beskedet på olika sätt, vissa valde att vistas hemma den sista tiden på deras 
anställning medans andra valde att vistas i lokalerna och göra det de kunde. Slutsatsen kring 
detta är att de som valde att stanna kvar den sista tiden på arbetsplatsen ville uppfylla sitt 
sociala behov med övrig personal och det motiveras med att de ville spendera tid med vänner 
på arbetsplatsen istället för att stanna hemma, dvs fylla ett eventuellt socialt behov. Detta är 
också tecken på medmänsklighet och en strävan efter kamratskap inom företaget. Ett 
genomgående tema i vår studie är Hawthorne-studien eftersom att personalen arbetade bättre 
då de kände en positiv känsla mot sitt arbete och vice versa. Utefter de här slutsatserna visar 
det att Hawthorne-studiens resultat är tillämpbara mot Water Jets varselsituation.  

Efter att uppsägningarna hade gjorts, upplevdes en förbättring av effektivitet och produktivitet 
genom vår empiri och detta tyder på att anställdas beteende har återgått till det bättre när det 
gäller arbetsmotivation och arbetstrygghet. Beteendet hos de anställda påverkade 
arbetsmotivation vilket i sin tur påverkade effektivitet och produktivitet.       

7.2 Kunskapsbidraget 
Denna studie uppmärksammar vikten av anställdas arbetsmotivation i förhållande till 
företagets effektivitet och produktivitet. Studien ger inte någon revolutionerande nyhet inom 
detta område men, understryker betydelsen av arbetsmotivation i varseltider. Om personalen 
påverkas så att effektivitet och produktivitet ändras leder detta till att företaget som helhet 
berörs. 

Studien ger insikt för hur personalen och företaget påverkas av externa händelser såsom 
lågkonjunktur. Personalen i sin tur påverkas i sitt arbetssätt i och med att företaget varslar om 
uppsägning vilket gör att de inte arbetar i samma utsträckning då oroligheter medför ett sådant 
beteende i detta fall.  
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7.3 Fortsatt forskning 
Vi anser att det finns en del olika förslag till fortsatt forskning kring vårt ämne men vi har valt 
att presentera, enligt oss, de mest intressanta forskningsförslagen. Dessa förslag till fortsatt 
forskning är: 

• Studera andra typer av företag än industri och producerande för att se hur de påverkas 
av varsel. 

• Titta på en bredare tidsperiod efter uppsägningarna trädde i kraft och hur detta har 
påverkat företagets produktivitet och effektivitet.  

Detta är två förslag till vidare forskning som vi anser är realistiska att utföra och lämnar dessa 
öppna åt andra intresserade akademiker.  
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9. Bilagor 

9.1 Intervju med personalchef på Water Jet 

 
Varför varslade ni personal, bakomliggande orsak?  
 
Hur valde ni ut de personer som blev varslade? 
 
Vem är det som informerar berörd personal om varsel? 
 
Hur pass insatt är styrelsen i den arbetsrättsliga lagstiftningen, angående varsel och  
uppsägning?  
 
Hur mycket ansvar fördelas ut per anställd? 
 
Har de anställda någon form av produktivitetskrav? 
 
Har chefer något ansvar för att anställda utför sitt jobb? Kontrollerar ni dem på något sätt? 
 
Hur är stämningen bland personalen innan ni varslar? 
 
Hur är stämningen bland personalen under tider som det är varsel? 
 
Hur är stämningen bland personalen efter ni har varslat, med eller utan uppsägning? 
 
Hur långt innan uppsägningen får berörd personal reda på att de blir av med sina jobb? 
 
Gör företaget fler åtgärder i besparingstider, vilka i så fall? 
 
Gjordes någon annan besparingsåtgärd än personalnedskärning under denna kris, i så fall 
vilken/vilka?   
 
Är varsel något vanligt fenomen som förekommer i detta företag? 
 
Hur blev produktiviteten bland de anställda då det rådde varsel, utan att det framkommit vilka 
individer som varslats? 
 
Hur blev produktiviteten bland övrig personal som inte skulle sägas upp tiden efter det 
framkommit vilka det är som skall sägas upp? 
 
Fanns det indikationer på att anställda var fysiskt frånvarande mer än vanligt under perioder 
som dessa? (Som exempelvis sjukskrivningar) 
 
Hur upplevdes arbetsmotivationen och effektiviteten under varseltiden? 
 
Finns det tendenser som visar på stress eller dylik påverkan utav varslena? 
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Har företaget kontakt med före detta personal i ert företag som blivit varslade och uppsagda? 
 
Vad tror du företaget får för rykte bland varslad personal och dess kontaktnät? 
 
Hur många av de varslade blir uppsagda ungefär? (procentuellt) 
 
Ifall ert företag behöver nyanställa ett tag efter uppsägning, under förutsättning att ni inte 
måste anställa de före detta anställda, hur går ert/företagets resonemang då? 
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9.2 Intervju med ekonomichefen på Water Jet 
 
Anser du att Water Jet Sweden var i någon form av ekonomisk kris då ni beslutade att varsla 
personal om uppsägning, eller var detta en slags förebyggande åtgärd för att gardera mot en 
eventuell kris?  
 
I och med varsel, påverkades era budgetar? Om isåfall, vilka åtgärder gjordes? 
 
Hur påverkades produktiviteten och effektiviteten för företaget då ni gjorde varsel? Var det 
skillnad före och efter att varsel gjorts även om orderingång var lägre?  
 
Hur har produktiviteten blivit efter att personal har fått lämna arbetsplatsen? 
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9.3 Intervju med anställd på Water Jet som ej sades upp 
 
Hur var dina reaktioner efter att varsel utannonserades? 
 
 
Hur upplevdes arbetsmotivationen? Hur påverkades övrig personal? Hur påverkades 
produktivitet?  
 
Hur blev arbetsmängden efter varslet? Hur påverkades du? 
 
Hur blev situationen efter att varslen gått igenom? 
 
Hur ser du på din framtid på företaget? 
 
Kan du påverka besparingsåtgärder inom företaget eftersom att du sitter på 
ekonomiavdelning? 
 
Har du märkt någon skillnad i andra avdelningar än den du sitter i? 
 
Hur ser månadsrapporterna ut innan och efter denna varselperiod?  
 
Hur förändrades effektiviteten efter detta? 
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9.4 Intervju med anställd på Water Jet som varslats om uppsägning  
 
Hur upplevdes situationen när varsel framkom? 
 
Hur tog du beskedet när företaget skulle varsla? 
 
Påverkades ditt arbete av detta? Och hur i så fall? 
 
Hur påverkades arbetet för företaget som helhet? 
 
Personliga reaktioner? 
 
Skedde det någon form av uppföljning för er som blivit uppsagda?  
 
Hur är cheferna allmänt gentemot personalen?  
 
Hur blev effektiviteten? 
 
Hur blev produktiviteten under varseltiden? 
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