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Sammanfattning 

Uppsägningar har historiskt orsakat minskad produktivitet. Sedan tidigt 90-tal har dock 

uppsägningar påverkat produktiviteten positivt. Denna uppsats syftar till att inom ramen för 

en fallstudie besvara hur produktiviteten på kort sikt påverkats efter en uppsägning, hur 

produktivitetsökningen förklaras samt hur dessa förändringar förhåller sig i jämförelse med ett 

makroekonomiskt perspektiv. 

Studien visar att samtliga undersökta variabler förbättrats sedan uppsägningen. 

Kapitalintensitet har ökat och lagen om avtagande avkastning tyder på att företaget tidigare 

haft en övertalighet i arbetskraften. Med hjälp av intervjumaterialet kan konstateras att 

företaget agerat proaktivt och i samarbete med fackföreningsklubben, vilket medfört att 

produktiviteten kunnat ökas och förekomsten av överlevnadssyndrom kunnat minimeras. En 

effekt av uppsägningen är även att förekomsten av traditionellt ansett lågproduktiva delar av 

arbetskraften minskat. Utifrån ett makroperspektiv uppvisar företaget likheter med den 

svenska ekonomin i stort och en eftersläpning av vad som skedde inom den amerikanska 

ekonomin. Flertalet förklaringar för detta finns, men skillnader i arbetsmarknadslagstiftning 

kan vara en trolig bidragande faktor. 

 

 

 

 

  



 

 

Abstract 

Historically downsizing has led to a reduction in productivity. Since the early 1990-ies, 

however, downsizing has affected productivity positively. This paper aims to, within the 

framework of a case study, answer how productivity is affected in the short term, how the 

productivity change is best explained and how these changes compare to a macroeconomic 

perspective. 

The study shows that all studied variables have improved following downsizing. Capital 

intensity has increased and the law of diminishing returns suggests that the company 

previously had a labor surplus. With the help of the interviews it can be concluded that the 

company acted proactively and in cooperation with the trade union, which meant that 

productivity could be increased and the presence of survival syndrome minimized. Another 

effect of downsizing is that the occurrence of what have traditionally been considered less 

productive segments of labor have decreased. From a macro perspective, the studied object 

shows similarities with the occurrences within the Swedish economy as a whole, and shows 

signs of being a delayed version of what occurred in the American economy. Several 

explanations are likely, but differences in labor legislation can be considered a likely 

contributing factor. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Ett företags fortlevnad ställer krav på att företagen eftersträvar konstant förnyelse och 

anpassning till de villkorsförändringar som ständigt sker på marknaden till följd av konjunktur 

och strukturomvandling (Chakravarthy, 1982). Under högkonjunktur, när BNP och 

ekonomisk aktivitet befinner sig över trend måste företagen hantera de utmaningar som följer 

av att maximera sin produktion. När det omvända gäller, under lågkonjunktur, måste 

företagen istället hantera minskad ekonomisk aktivitet och de konsekvenser detta medför. Det 

är därtill viktigt för företagen att särskilja konjunkturella skeenden (t. ex recession) mot 

strukturella. Förändringar till följd av konjunktur är generellt av mer tillfällig art och har sin 

grund i minskad ekonomisk aktivitet på makronivå, vilket i sin tur minskar efterfrågan på 

varor och tjänster i samhället (Fregert & Jonung, 2010). Vid sidan om konjunkturella skäl kan 

produktionsförändringarna också uppstå av strukturella skäl. Strukturella förändringar hör 

samman med samhällsförändringar som kraftigt minskat efterfrågan på vissa varor eller 

tjänster. De strukturella förändringarna leder således till att företag helt och hållet måste 

ompröva sina affärsidéer för att överleva (Fregert & Jonung, 2010).   

Stora och oväntade förändringar som recessioner bemöts från företagens sida ofta med 

uppsägningar, som länge varit den vanligast förekommande metoden för att snabbt förbättra 

företagens finansiella ställning (Hall, 2007; Sitlington & Marshall, 2011). Huvudorsaken till 

detta är att kapitaltillskott oftast inte kan ske tillräckligt fort, eftersom kapitalinvesteringar är 

tidskrävande processer. Vidare skyddas arbetarnas löner från att korrigeras nedåt av de 

anställdas kollektivavtal. Detta innebär att företagen tvingas vidta denna åtgärd trots de 

konsekvenser den kan medföra för såväl företagen som lokalsamhällena inom vilka de är 

verksamma (Perloff, 2011).  

Inom tillverkningsindustrin är det i synnerhet produktionsarbetare som har påverkats av 

recessionsframkallade uppsägningar. Detta har inneburit att antalet produktionsanställda inom 

tillverkningsindustrin har minskat successivt i förhållande till företagsledning och 

administration (Bowers, 1981; Andersson, et al., 2009). Tidigare forskning tyder på att 

strukturella förutsättningar som till exempel arbetslöshetsersättning påverkade företagens 

benägenhet att friställa arbetskraft negativt (Feldstein, 1976). Feldstein menade att 
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arbetslöshetsförsäkringen utnyttjades av företagen för att under korta perioder friställa 

arbetskraft, som när ekonomin förbättrades kunde återanställas. 

Fram till 90-talets början påverkades produktiviteten negativt vid recessioner. Amerikansk 

statistisk visar dock att detta inte inträffade under recessionerna 1990-91, 2001 och 2008 

(Hall, 2007; Mulligan, 2013). Under recessionen 2008-09 sjönk antalet arbetade timmar 

kraftigt i den amerikanska ekonomin samtidigt som löner och produktion per timma ökade 

(Mulligan, 2013). En del av den produktivitets- och löneökning som ägde rum kan förklaras 

av en ökning av den genomsnittliga ”kvaliteten” bland de arbetande. Vidare förklaring av 

denna förändring ges av en minskning av arbetskraftens proportion i förhållande till 

användning av andra produktionsfaktorer. Denna förändring tillsammans med minskad 

konsumtion tyder på att recessionen 2008 skapade en snedvridning på den amerikanska 

arbetsmarknaden, som legat kvar under den långa återhämtningsperiod som följt därefter. 

Mulligan (2013) benämner denna snedvridning ”labour market distortion”. Företag har, 

istället för att återanställa, försökt fortsätta sin produktion med mindre arbetskraft, utan att dra 

ner på produktionsresultaten. I motsats till tidigare recessioner föll produktionen lite i 

förhållande till sysselsättningen. En andra signifikant skillnad är att lönenivån nu är högre än 

innan recessionen. Generellt ökade användandet av andra produktionsfaktorer under 

recessionen. Det är möjligt att detta kan vara en följd av ett skifte till en del av ekonomin som 

utgörs av mer kapitalintensiv produktion.  

Förutom ett skifte till användande av andra produktionsfaktorer än arbetskraft har 

kompositionen av arbetsstyrkan förändrats till följd av recessioner. Ungdomar har utgjort en 

stor del av de som blivit av med sina jobb. Gruppen ungdomar under 20 år har i USA sedan 

efterkrigstiden fram till 1980 aldrig utgjort mer än 9 procent av den totala arbetskraften, men 

har samtidigt utgjort mellan 14 och 39 procent av de som friställts vid recessioner. Vidare var 

män som grupp fram till 80-talet underrepresenterade bland de som förlorade sina arbeten. 

Efter 1980 råder ett motsatt förhållande, vilket kan förklaras av att män i större utsträckning 

än kvinnor arbetar i konjunkturkänsliga sektorer.  (Mulligan, 2013)   

Hur såväl konjunktur som strukturella motgångar påverkar företagens beslut och strategier 

beror på flera faktorer. Hur recessioner påverkat faktorer som kapitalintensitet, teknologisk 

utveckling samt beslut att säga upp eller anställa har skiljt sig åt under olika perioder till följd 
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av olika makroförutsättningar och vetskap kring effekterna av strategiska beslut. Hur företag i 

Sverige påverkats och agerat under de senaste åren av ekonomisk kris är däremot inte 

fullständigt klarlagt. 

1.2 Syfte  

Uppsatsen syftar till att utifrån en fallstudie baserad på ett tillverkningsföretag mot bakgrund 

av etablerad teori och jämförelse med svenska och amerikanska makroförändringar förklara 

hur produktivitet på kort sikt påverkas vid uppsägningar, samt undersöka avgörande, 

bakomliggande faktorer. 

1.3 Problemdiskussion 

Ett företags produktion är huvudsakligen resultatet av produktionsfaktorer som investerat 

kapital, arbetskraft samt teknologisk anpassning. Begreppet produktivitet ska inom uppsatsen 

förstås som förhållandet mellan produktionsresultat (eng. output) å ena sidan och i synnerhet 

arbetskraft i förhållande till kapitalinsats och teknologisk anpassning å andra sidan. Det 

besläktade begreppet prestation ska förstås som beskrivande de bakomliggande skeenden som 

inte direkt påverkas av mängden arbetskraft eller kapital. Begreppet förklarar istället hur 

företag arbetar med de resurser som finns tillgängliga. Prestation inbegriper därmed 

organisatoriska fördelar, effektivitet och humankapital (Tjosvold & Tsao, 1989; Miller & 

Upadhyay, 2000.). Prestationsnivån förklarar därmed varför företag med stora likheter i nivån 

på kapital och arbetskraft kan uppvisa skillnader i output. Ett företags beslut avseende dessa 

faktorer påverkar dess framtida möjligheter på marknaden och kan utgöra en nödvändig 

anpassning till nya förutsättningar. Arbetskraft är vanligtvis i tillverkningsindustrin den 

produktionsfaktor som utgör den största budgetposten (Mulligan, 2013). I förhållande till 

kapitalinvesteringar är arbetskraft även enklare att på kort sikt justera i och med att kostnaden 

för en arbetare generellt utgör en mindre kostnad än nödvändiga investeringar inom storskalig 

tillverkningsindustri (Perloff, 2011). Alltför vidhäftiga justeringar av arbetskraften kan dock 

skapa “obalanser”, som i slutändan kan påverka företagets resultat och få makroekonomiska 

konsekvenser.  

Exakt hur produktivitet och prestation påverkas vid uppsägningar har varit föremål för flera 

studier. Gali och van Rens (2014) redogjorde för hur recessioner historiskt påverkat 
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produktiviteten negativt, men att detta förhållande inom den amerikanska ekonomin nu är det 

omvända. Istället för minskad output per arbetad timma, uppvisade istället ekonomin på 

makronivå ökad output per arbetad timma under såväl IT-kraschen som recessionen 2008. 

Schaeffer et al (2009) fann att uppsägningar påverkar prestationer positivt på kort sikt, men 

istället har negativ effekt på företagens långsiktiga prestationer. Detta resultat motsade en 

tidigare studie, som funnit att företagen presterar bättre tre till fyra år efter uppsägningarna 

genomförts (Espahbodi & John, 2000). Luan, Tien och Chi (2013) erhöll i sin studie ett 

resultat som visade att uppsägningar som påverkar så kallad ”organizational slack” (ung. 

organisatoriskt handlingsutrymme) kan ha negativ påverkan på företagens prestationer på 

såväl kort som lång sikt. Det organisatoriska handlingsutrymmet formulerades av Cyert och 

March (1963) som skillnaden mellan en organisations essentiella resurser och de faktiska. 

Detta begrepp har därefter förekommit i forskning inom agentteori, där kritiker menat att 

organisatoriskt handlingsutrymme ger upphov till ineffektivitet och onödig 

kostnadsexpansion, medan förespråkarna istället menat att handlingsutrymmet är avgörande 

för att ge organisationer flexibilitet för att kunna hantera förändringar (Luan, et al., 2013). 

Brauer och Laamanen (2014) testade hypotesen att förändringar i prestation inte kan tolkas 

linjärt, istället bör förhållandet tolkas som icke-linjärt och beroende av uppsägningens 

magnitud. I studien fann de stöd för denna hypotes och fann vidare att små respektive stora 

förändringar i bemanning påverkar prestationer positivt, medan uppsägningar av medelstor 

magnitud har starkt negativ påverkan.  

Studierna vi funnit påvisar således att uppsägningar har påverkan på produktiviteten i ett 

företag, men resultaten av dessa studier har påvisat såväl positiv som negativ påverkan. Det är 

heller inte till fullo klarlagt varför produktiviteten påverkas som den gör samt huruvida vissa 

företeelser har en positiv eller negativ påverkan. Företaget i fallstudien är verksamt på en 

global marknad där höga kostnader för arbete ofta motiverar outsourcing och uppsägningar 

och där företag väljer att göra sin verksamhet mer kapitalintensiv. Företaget har genomgått en 

anpassning av sin arbetsstyrka för att på sikt erhålla högre lönsamhet. Vi menar att det är av 

intresse att bidra till att öka förståelsen för hur svenska tillverkningsföretag anpassar sig till de 

förutsättningar som råder på den globala marknaden. Detta ger utrymme att ytterligare 

utforska frågan och vår fallstudie, på vilken data från före och efter en uppsägning baseras, är 

således ett litet bidrag till detta forskningsområde. 
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1.4 Problemformulering 

 Hur har produktiviteten påverkats på kort sikt efter uppsägning inom ett svenskt 

tillverkningsföretag? 

 Hur förklaras eventuella produktivitetsförändringar på kort sikt inom ett svenskt 

tillverkningsföretag efter uppsägning? 

 Hur kan dessa förändringar jämföras med produktivitetsförändringar på makronivå? 
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2 Teoretisk referensram 

2.1 Tidsperspektiv 

”Neokeynesianska produktionsfunktioner” (Woodford 2003, se Mulligan, 2013) förutsätter att 

andra produktionsfaktorer än arbetskraft är fasta på kort sikt. I och med detta samt lagen om 

avtagande avkastning utgör justering av arbetskraftsnyttjandet en viktig förändring för att 

anpassa sig till exempelvis lägre efterfrågan och för att uppnå högre effektivitet. Då övriga 

produktionsfaktorer är fasta innebär det att en reducering i arbetskraften måste vara 

oproportionerligt stor för att ha samma effekt på produktionen som om övriga 

produktionsfaktorer var justerbara. Om däremot andra produktionsfaktorer är justerbara på 

kort sikt påverkas produktionsresultatet mer effektivt genom att även dessa reduceras 

proportionerligt med arbetskraften. Huruvida arbetsvariabeln är föränderlig medan övriga 

produktionsfaktorer är konstanta stämmer på kort sikt har dock ifrågasatts1 (Jorgenson, 2009).  

I ett längre tidsperspektiv kan fler faktorer justeras och företag kan substituera mellan olika 

produktionsfaktorer. På så vis kan företag producera på samma nivå men med hjälp av olika 

nivåer av de faktorer som företaget använder i sin produktion. Substituerbarheten minskar i 

takt med att kvoten för den ena produktionsfaktorn sjunker. Detta innebär exempelvis att ju 

större del av ett företags produktion som stammar från arbete, desto svårare är det att 

substituera bort det kvarvarande kapitalet med arbete. (Perloff, 2011). 

En ökning av andra produktionsfaktorer samtidigt som en reducering av arbetskraft kan 

uppfattas som att företag ser arbete som en dyr produktionsfaktor i relation till andra 

substituerbara faktorer. En sådan anpassning där arbete reduceras samtidigt som användandet 

av andra produktionsfaktorer är en indikation på att arbete reduceras främst som en metod för 

att kostnadseffektivisera snarare än att reducera produktionsresultatet. (Mulligan 2013) 

I denna uppsats definierar vi årliga förändringar som kort sikt medan hela den uppmätta 

tidsperiod på sju år kan tolkas som relativt lång. 

                                                             

1 Se kapitel 2.3.2 
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2.2 Total faktorproduktivitet 

TFP (eng. Total Factor Productivity; alt. sv. Total faktorproduktivitet) avser förklara den 

andel av produktionsfunktionens output, som inte kan härledas till varken arbetskraft eller 

kapital. Den är således att betrakta som en slumpterm (även kallad ”Solow-residualen”) vars 

innehåll är det som modellen och erhållen data inte förmår förklara (Hulten, 2001). Till följd 

av detta finns studier som sammankopplar TFP med humankapital och öppenhet (Miller & 

Upadhyay, 2000.), organisatorisk kvalitet (Tjosvold & Tsao, 1989) eller än mer abstrakta 

samhälleliga företeelser som nivån på tillit mellan individer och hur välutvecklade 

rättssystemet och politiska institutioner är inom en nation (Bjørnskov & Méon, 2015). Dessa 

inryms i sin tur i den generella tolkningen av TFP, som ett mått på hur effektivt 

produktionsfaktorerna nyttjas inom ekonomin. Eftersom uppsatsen har som syfte att förklara 

förändringar i produktivitet på företagsnivå är applicerbara förklaringar av TFP faktorer som 

graden av teknisk utveckling, humankapital och organisatorisk effektivitet. 

2.3 Bakomliggande faktorer för förändring av TFP 

I syfte att bättre förklara lokala variationer och avvikelser i produktivitetsförändringar vid 

uppsägningar har forskningen alltmer kommit att inriktats på organisatoriska skeenden inom 

företagen och inom nationer. Här återfinns teorier om att förändringar i arbetsstyrkans storlek 

bör ske rätt i tid (Noda, 2013), föregås av rättvisa förhandlingar (Tsai & Shih, 2013) eller att 

omfattningen i sig är en påverkande faktor (Brauer & Laamanen, 2014). Samtliga av dessa har 

sökt svar på hur dessa faktorer individuellt påverkar produktivitet i företag på kort och lång 

sikt. Således förklarar sådana teorier innehållet och förändringar i TFP-variabeln. Gemensamt 

är att de utgår ifrån andra metoder att mäta produktivitet och företagsprestation. Vanliga 

metoder involverar prestationsmått som till exempel avkastning på kapital (totalt/eget) eller 

lönsamhetstal. För att dessa ska kunna jämföras bör en koppling mellan finansiella 

prestationer och Cobb Douglas-funktionens variabler först upprättas. Enligt studier som 

utförts på detta område konstateras att den inom Cobb Douglas-funktionen förekommande 

TFP-variabeln bedömts ha stark korrelation (0.59) med det finansiella prestationsmåttet 

avkastning på totalt kapital och måttlig till stark korrelation med avkastning på eget och 

sysselsatt kapital (Imrohoroglu & Tüzel, 2014). Viktigt att notera i sammanhanget är att 

prestationsmått kan vara föremål för redovisningsteknisk manipulation och därmed vara 
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missvisande samt att de kan skifta av konjunkturella eller företagsspecifika skäl. Dock bör de 

inom ramen för uppsatsen tillräckligt kunna tillgodose möjligheten att tolka vår TFP-variabel 

och inom fallstudien bekräfta eller avfärda de teorier vi ämnar testa.  

2.3.1 Svensk arbetsmarknad 

Svensk arbetsmarknad består i huvudsak av tre parter; fackförbund som representerar 

arbetstagarkollektivet, arbetsgivareorganisationer och stat. I likhet med övriga Nordiska 

länder är svensk arbetsmarknad historiskt präglad av fackföreningsrörelser med hög 

organisationsgrad, vilket även gjort avtryck i den lagstiftning och de regler som råder på 

arbetsmarknaden. Ett särdrag för de Nordiska länderna är att en stor del av de gällande 

villkoren regleras inom kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter, istället för genom 

lagar på nationell nivå. Staten intar således på arbetsmarknaden en passiv roll som begränsas 

till lagstiftning vid behov och finansiella insatser (Medlingsinstitutet, 2012; Sigeman, 1999).  

Kollektivavtalen ger möjlighet för fackföreningar och arbetsgivare att göra avsteg från 

lagstiftningen för att bättre kunna matcha de särskilda förutsättningar som råder inom en 

specifik marknad (Medlingsinstitutet, 2012). Detta innebär också att förhållanden genom 

förhandlingar kan komma förändras allteftersom en bransch utvecklas eller dess 

förutsättningar förändras. Kollektivavtalen är i svenskt hänseende till exempel grunden för de 

minimilöner som råder på arbetsmarknaden, istället för att, som i Tyskland, Storbritannien 

och Frankrike, reglera detta genom nationell lagstiftning (Eurostat Statistics Explained, 2015).  

Till de lagar som haft avtryck på kollektivavtalens och sedermera arbetsmarknadens 

funktionssätt hör LAS (Lagen om anställningsskydd). LAS syftar till att reglera förehavanden 

rörande avsked och uppsägningar. Främst associeras lagen dock med regler för turordning och 

uppsägningstid vid uppsägningar (Medlingsinstitutet, 2012). Turordningsreglerna är dock inte 

så strikta att de inte medger för några undantag till förmån för nyckelpersoner eller 

högproduktiva inom arbetsplatsen. Lagstiftningen är utformad så att turordningsreglerna kan 

frångås på individuell basis under förutsättningen att detta godkänns genom förhandling med 

fackförbund. Dessa förhandlingar utmynnar generellt i förmånligare avgångar för de anställda 

som sägs upp samtidigt som viktigt humankapital hålls kvar inom företaget (Rudeberg & 

Ingelskog, 2011). Vid sidan om turordningsregler råder på arbetsmarknaden villkor som 
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stadgar att arbetskraft som sagts upp ska ha förtur till återanställning om företaget söker 

nyanställa för samma arbetsuppgifter (Rudeberg & Ingelskog, 2011).   

Ur lönebildningsperspektiv syftar svensk lönebildning enligt Medlingsinstitutet (2015) 

tillgodose ökade reallöner, ökad sysselsättning, relativlöneförändringar, få konflikter på 

arbetsmarknaden, att industrins kostnader inte ökar mer än landets viktigaste konkurrentländer 

samt att säkerställa industrins normerande ställning för övriga samhällets löneförhandlingar. 

2.3.2 Effekter i praktiken 

En effekt av svensk arbetsmarknadslagstiftning och kollektivavtal är att arbetskraften inte är 

en fullt så variabel input som teorierna bakom produktionsfunktionen utgår ifrån. 

Kollektivavtal och lagstiftning bidrar dock inte ensamt till att minska arbetskraftens 

variabilitet. Okun (1963; se Biddle, 2014) noterade att företag förhindras att snabbt justera 

arbetskraftens storlek eftersom företagen ser arbetskraften som en förhållandevis fast input 

mycket på grund av de transaktionskostnader som förknippas med ny och återanställning samt 

förlusterna av ackumulerat humankapital. Detta leder till att företag under kortsiktiga 

nedgångar behåller arbetskraften, en företeelse benämnd ”labour hoarding” (sv. 

arbetskraftshamstring) (Biddle, 2014).  

Höga minimilöner utgör enligt nationalekonomisk teoribildning ett hinder för inträde på 

arbetsmarknaden och är en orsak till att hög arbetslöshet skapas hos samhällets mindre 

produktiva grupper, generellt yngre utan arbetslivserfarenhet, lågutbildade, äldre samt utrikes 

födda (Sigeman, 1999; Konjunkturinstitutet, 2014). Vid sidan om att vara överrepresenterade 

i arbetslöshetsstatistiken är dessa grupper också de som oftare drabbas vid uppsägningar.  

Effekten av förändringar i arbetskraftens komposition på aggregerad timlön och produktivitet 

benämns som ”the composition bias” (ung. sammansättningsavvikelse). Omfattningen av 

detta beror på den procentuella skillnaden i arbetsstyrkans storlek, huruvida de som lämnar 

eller ansluter sig till arbetsstyrkan har löner som skiljer sig från den genomsnittliga lönen, 

samt i vilken grad ”kvaliteten” på arbetsstyrkan förändrades. Enligt Mulligan (2013) var en 

stor andel av de som blev av med sina jobb i USA 2007-2009 ungdomar under 24 år och 

personer med låg utbildningsnivå.  Dessa är grupper som tenderar att vara relativt lågavlönade 

och mindre produktiva på grund av bristande erfarenhet och kunskap. Detta innebär att 
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arbetsstyrkan generellt sett blev både högre avlönad och mer produktiv som följd av 

uppsägningar.  

I Sverige förekommer i arbetsmarknadssammanhang politiska diskussioner om den yngre 

andelen av arbetskraften och dess förhållande till LAS och höga ingångslöner. Dessa 

misstänks kunna bidra negativt till att öka ungdomsarbetslösheten och därmed också bidra till 

att sammansättningen på svensk arbetsmarknad förvrids (Sigeman, 1999). 

En effekt av omfattande förändringar av arbetskraftens storlek är att de kvarvarande anställdas 

inställning till arbetsplatsen kan påverkas negativt. Martin och Davis (2013) benämner detta 

”överlevnadssyndrom”, som medför låg arbetsmoral, sämre produktivitet och som skadar 

förtroendet mellan arbetstagare och arbetsgivare. De menar därför att istället för att vara ett  

första alternativ för företagen, bör detta vara en sista utväg. Luan, Tien och Chi (2013) har i 

en studie testat för effekterna av ”överlevnadssyndrom” och funnit att de stora och plötsliga 

förändringar en uppsägning innebär för en organisation kan medföra negativ påverkan på 

företagens lönsamhet och att företagen därför noggrant måste överväga omfattningen av 

uppsägningar. De kontrasterar därför termen ”downsizing” med ”rightsizing”, som beskrivs 

som det önskvärda resultatet av denna typ av noggranna överväganden och där de negativa 

effekterna kan minimeras. En ytterligare aspekt inom rightsizing är att även processuella 

överväganden, som när och hur varsel och uppsägningar sker, är en avgörande faktor (Brauer 

& Laamanen, 2014). Fackföreningar kan därför tänkbart spela en viktig roll att vid 

uppsägningar mildra de negativa effekterna. Ett grundvillkor för detta är dock att 

fackföreningarna åtnjuter sådant förtroende hos arbetskraften som helhet och att dess 

arbetsmetoder är samstämmiga med de normer som råder. Ett fackförbund vars förhandlingar 

utmynnar i att gängse normer inte efterlevs ger därmed motsatt effekt på upplevelsen av 

proceduriell rättvisa hos arbetskraften. Detta ger ett negativt bidrag till produktiviteten hos de 

kvarvarande anställda. 

Sammantaget kan kollektivavtalens och lagstiftningens utformning bidra till (eller som 

nämnts-motverka) att uppsägningar upplevs ske enligt normer för rättvisa och således minska 

negativa efterverkningar för företaget (Marsden, 2004). Vidare kan de utgöra en förklaring till 

vissa gruppers överrepresentation i arbetslöshetsstatistiken, eftersom vissa grupper per 

automatik blir mer utsatta vid uppsägningar. 
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2.3.3 Med avkastning som indikator för TFP 

Eftersom TFP-variabeln bedöms vara en samlingsvariabel för allt som inte kan förklaras av 

arbetskraft- och kapitalvariablerna har ROA (avkastning på totalt kapital) kommit att fungera 

som ett mått på organisatoriska fördelar och dynamik. Den organisatoriska dynamiken utgörs 

av organisationers förmåga att skapa och återskapa rutiner efter störningar. Dessa rutiner ses 

som en avgörande faktor för hur väl organisationer kan prestera. 

Brauer och Laamanen (2014) applicerade befintliga teorier om organisationers förmåga att 

återskapa rutiner vid externa störningar på en intern störning som uppsägningar. Den 

grundläggande hypotesen var att hur väl organisationer kan hantera uppsägningar beror på 

dess förmåga att återskapa rutiner efter en störning och att denna förmåga i sin tur borde vara 

som störst vid småskaliga och storskaliga uppsägningar. Detta något kontraintuitiva resultat 

förklaras av att organisationer vid småskaliga uppsägningar tjänar på den operationella 

effektivitet som följer. Storskaliga uppsägningar leder istället till att organisationen tvingas 

ompröva hur arbete utförs inom den. Mellan dessa två magnituder förlorar organisationen för 

många medarbetare för att kunna upprätthålla befintliga rutiner, men inte tillräckligt många 

för att motiveras att ompröva de äldre rutinerna.  

Den grundläggande hypotesen kompletterades av hypotesen att huruvida företaget agerar 

proaktivt eller reaktivt också är avgörande för hur företagets prestationer förändras. Det 

proaktiva företaget reagerar före produktivitetsförändringarna har skett. Detta ger enligt 

Brauer och Laamanen (2014) företaget möjlighet att ta hänsyn till proceduriell rättvisa, när 

och hur uppsägningarna sker och bättre förmåga att återskapa rutiner. Det reaktiva företaget 

agerar istället reflexmässigt och förlorar därmed möjligheterna att i god tid hantera de 

förändringar som måste ske. 

Kombinationen av dessa två hypoteser utmynnar i ett förhållande mellan magnitud på 

uppsägningar och den resulterande produktivitetsförändringen. Brauer och Laamanen 

poängterade i studien att avvikelser från kurvan i viss mån skulle kunna förklaras av att 

anställda inom vissa branscher är mer eller mindre ”tränade” att hantera uppsägningar.  
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Figur 1: Den modererande effekten av proaktivitet kontra reaktivitet. Brauer & Laamanen (2014) 

Figuren uppvisar resultatet av Brauers och Laamanens empiriska studie, där företag som 

bedömts agera proaktivt (heldragen linje) erhåller högre prestationsförändring vid små och 

stora förändringar av bemanning. Reaktiva företag (streckad linje) förlorar enligt studien inte 

lika mycket vid medelstora förändringar av bemanning, men erhåller inte heller stora 

förbättringar vid små och stora förändringar. Skälet till att axeln för magnitud upphör vid fem 

procent är att författarna, i enlighet med tidigare studier, bedömer den som lägsta magnituden 

för signifikanta förändringar i bemanning. Förändringar under fem procent bedöms tillhöra 

normala skeenden inom företagen till följd av till exempel naturliga avgångar eller löpande 

förbättringar i effektivitet. 

Ett komplement till denna teori är studien av Luan, Tien och Chi (2013), som menade att 

organisationer bör uppvisa ett visst organisatoriskt handlingsutrymme, ”organisational slack”. 

Detta handlingsutrymme syftar till att möjliggöra för organisationen att hantera mindre och 

mer vardagliga chocker, som till exempel sjukskrivningar och tillfälliga belastningstoppar.  

Enligt Brauers och Laamanens teori skulle därmed företaget i fallstudien efter uppsägningen 

uppvisa högre nivåer avkastning på totalt kapital till följd av framdrivna organisatoriska 

förändringar, dock under förutsättning att uppsägningarna är av tillräckligt stor magnitud och 

beroende på huruvida företaget agerat proaktivt eller reaktivt. Enligt Luan, Tien och Chi finns 

risken att företaget istället förändrar dynamiken i organisationen negativt genom att minska 
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flexibiliteten inom den. Detta skulle i så fall minska avkastningen på totalt kapital. Detta har 

även funnits vara sant särskilt på längre sikt (Schaeffer, et al., 2009). 

2.4 Makronivå 

Det samlade förädlingsvärdet i ett lands ekonomi (vanligtvis mätt i BNP) är likväl som för ett 

företag, en produkt av användandet av produktionsfaktorerna arbetskraft och kapital samt 

teknologiska förutsättningar till effektivt bruk av dessa. Kompetensen och förmågan i 

arbetskraften samt kapitalstockens sammansättning påverkar hur stor dessa 

produktionsfaktorers påverkan på produktionen blir. (Konjunkturinstitutet, 2005)  

Produktiviteten mäts som förädlingsvärde per arbetad timme (BNP per arbetad timme). Likt 

BNP-tillväxten har denna historiskt följt ett tydligt konjunkturmönster, framförallt inom 

industrisektorn. Produktivitetstillväxten avtar vanligtvis i den senare delen av en 

högkonjunktur, när produktionsfaktorer utnyttjas i hög utsträckning. Mängden kapital per 

arbetad timme är vid denna situation låg och företag utnyttjar i högre utsträckning oerfaren 

arbetskraft som till en början är mindre produktiv.  När efterfrågetillväxten faller i en 

konjunkturnedgång faller vanligen också produktionstillväxten snabbare än vad som är fallet 

för arbetade timmar, således sjunker produktivitetsutvecklingen. (Konjunkturinstitutet, 2005) 

Ökad sysselsättning innebär i normalfallet ökad BNP. Däremot minskar 

produktivitetsutvecklingen vanligtvis till följd av att sysselsättningen ökar, eftersom den 

tillkommande arbetskraften i genomsnitt antas ha lägre kompetensnivå än de som redan är 

sysselsatta. Även teknologi och kapitalintensitet kan påverka sysselsättningen och 

produktiviteten i motsatta riktningar. Teknologiska framsteg föranleder en ökad 

kapitalintensitet vilket reducerar arbetskraftens proportion av förädlingsproduktionen. 

(Konjunkturinstitutet, 2005) 

För näringslivet var medelvärdet för ökningen i produktivitet cirka 3 procent mellan 1995-

2004. Den huvudsakliga orsaken till den höga produktivitetstillväxten beräknar 

konjunkturinstitutet varit stigande total faktorproduktivitet till följd av teknologiskutveckling. 

Kapitalinvesteringar och således ökat kapital per arbetad timme (kapitalintensitet) har bidragit 

i mindre utsträckning. Sedan finanskrisen 2008 har dock TFP-utvecklingen försvagats. Till 

viss del av cyklisk variation, men merparten saknar förklaring. (Konjunkturinstitutet, 2005) 
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Tabell 1 visar den långsiktiga trenden för tillväxten i BNP per arbetad timme i ett flertal 

länder mellan 1971 och 2014. I euroområdet har utvecklingen sedan 2000 varit betydligt 

svagare än i USA, med undantag för Finland och Irland. En viktig förklaring till detta är 

”labour hoarding”, sysselsättningen har alltså i mindre utsträckning anpassats till efterfrågan. 

Företagen har behållit personal i temporära nedgångar vilket inneburit en minskad 

produktivitetstillväxt eftersom motsatt effekt inte varit lika stor i konjunkturuppgångar. 

Sveriges produktivitetsutveckling har liknat den i USA mer än den i euroområdet. Under 

1980-talet minskade produktivitetstillväxten men ökade sedan fram till år 2003 och var då 

tillbaka på samma nivåer som på 1970-talet. För euroområdet har den trendmässiga 

produktivitetstillväxten fallit kontinuerligt sedan mitten av 1970-talet och var 2003 lägre än 2 

procent per år. (Konjunkturinstitutet, 2005) 

 

Tabell 1:Produktivitetstillväxt per år.  Egna beräkningar. Källa: OECD Productivity Database (2015). 

2.4.1 Sverige 

Produktiviteten i det svenska näringslivet har utvecklats starkt sedan början av 1990-talet. 

Denna ökning förklaras till viss del av ett förbättrat konjunkturläge, men är även en följd av 

att den underliggande trenden för produktivitet har stigit sedan början av 1990-talet. Att denna 

ökat förklaras bland annat av utslagningen av lågproduktiva företag under 90-talskrisen, 

snabbt växande användande och produktion av ny teknologi samt av ökad konkurrens, till viss 
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del till följd av avregleringar. Denna ökning är inte anmärkningsvärd ur ett långsiktigt 

perspektiv, framförallt inte i jämförelse med 1960-talets produktivitetsutveckling på 4,5 

procent per år för den svenska ekonomin. Produktivitetstillväxten har varit högre i industrin 

än för den totala ekonomin. Detta till stor del till följd av en kraftig produktivitetsökning inom 

vissa branscher, framförallt bland IKT-producenter2 samt läkemedels- och fordonsindustrin. 

Efter krisen som följde IT-bubblan i början av 2000-talet återhämtade sig 

produktivitetstillväxten i Sverige starkt och låg på cirka fyra procent under de tre år som 

följde krisen. (Konjunkturinstitutet, 2005) 

Industrins andel av den svenska ekonomin har minskat succesivt sedan mitten av 1960-talet 

medan tjänsteverksamheters andel av ekonomin har ökat. Detta skifte har inte föranlett en 

lägre produktivitetstillväxt än den för tidigare perioder, detta trots att industrisektorn är en 

sektor med hög produktivitetstillväxt. Den aggregerade svenska produktivitetstillväxten har 

således varit förhållandevis hög även om näringslivets sammansättning förändrats 

(Konjunkturinstitutet, 2005).  

Mellan 2007-2011 förblev produktiviteten i näringslivet nästintill oförändrad. Detta är en 

historiskt svag utveckling. Konjunkturinstitutet gjorde 2012 bedömningen att denna 

stagnation inte enbart kan förklaras av cykliska effekter utan även är ett resultat av en 

försvagning i den potentiella produktiviteten. Under 2008-2009 föll produktionen snabbt. 

Eftersom de svenska företagen inte justerade sina personalstyrkor i samma utsträckning sjönk 

produktivitetsnivån och resursutnyttjandet inom företagen föll. Att produktivitetstillväxten 

inte ökade i samband med att efterfrågan steg 2009 förklaras av att företagen istället för att 

öka produktionen med befintlig personal ökade sina personalstyrkor. Denna utveckling är inte 

specifik för Sverige. Figur 2 visar att den trendmässiga produktivitetstillväxten även i andra 

länder varit låg eller till och med negativ mellan 2007-2011. Detta tyder på att ett strukturellt 

skifte har ägt rum på internationell nivå. Detta till följd av att ökningen i kapital per arbetad 

timme avstannade (minskad kapitalintensitet) samt minskad totalfaktorproduktivitet (TFP) 

(Konjunkturinstitutet, 2012). 

                                                             

2 Producenter av informations- och kommunikationsutrustning. 
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Figur 2: Förändring i arbetade timmar. Eurostat, OECD och KI. 

I tabell 2 redovisas det genomsnittliga bidraget från TFP och ökad kapitalintensitet i Sverige 

mellan 1994-2006 samt 2007-2011. 2007-2011 var det konjunkturjusterade bidraget 

(potentiella bidraget) från kapitalfördjupningen till den svenska produktivitetstillväxten 0,3 

procent per år, vilket i huvudsak orsakats av ett skifte i kapitalets sammansättning till kapital 

som ger ett större bidrag till produktionen per kapitalenhet. 1993-2006 var motsvarande siffra 

1 procent per år. (Konjunkturinstitutet, 2012).  

TFP-utvecklingens bidrag till produktivitetstillväxt har avtagit i än högre utsträckning än den 

för kapitalfördjupning. Mellan 1994-2006 var det genomsnittliga bidraget till 

produktivitetstillväxten från TFP 2,3 procent. För 2007-2011  hade motsvarande siffra sjunkit 

till 0,4 (Konjunkturinstitutet, 2012).  
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Tabell 2: Produktivitetstillväxt 1994-2011. Källa: SCB och KI. 

Enligt konjunkturinstitutet kan det minskade bidraget från TFP till viss del förklaras av 

ekonomisk politik som påverkat sysselsättningen. De reformer som antas ha inneburit att 

andelen individer vars produktivitet är lägre än genomsnittet ökat i arbetskraften har påverkat 

produktivitetstillväxten negativt. Jobbskattevadragen samt lägre sjuk- och aktivitetsersättning 

är exempel på reformer som haft denna påverkan och vars effekter även i fortsättningen 

förväntas hålla tillbaka produktivitetstillväxten. Industrisektorns minskande andel av det 

svenska näringslivet har påverkat TFP negativt. Både finanskrisen 2008 och den efterföljande 

internationella statsskuldskrisen har drabbat industrin i högre utsträckning än tjänstesektorn. 

Förändringar i näringslivets sammansättning menar dock Konjunkturinstitutet endast haft en 

marginell påverkan på Sveriges produktivitetstillväxt och förklarar högst 0,1-0,2 procent av 

den lägre produktivitetstillväxten 2007-2011 jämfört med 1994-2006. (Konjunkturinstitutet, 

2012).  

2.4.2 USA 

Figur 3 visar tre kvartalsvisa produktivitetsindicier från USA mellan åren 2007-2012: real 

BNP per arbetad timme, produktion per timme inom ”business sektorn” (sv. ung. 

finanssektorn) samt real arbetsersättning per timme. Grafen innehåller även en uppmätt kurva 

för en trend för BNP per timme på 0,5 procent per år. År 2009 var alla dessa mått ungefär tre 

procent över vad som var fallet innan recessionen 2008 och därmed hade en signifikant 

snedvridning från den föregående trenden ägt rum. (Mulligan, 2013) 
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Figur 3: BNP per arbetad timme. Källa: Mulligan (2013). 

När sysselsättningen i den amerikanska ekonomin sjönk i och med recessionen 2008 

minskade även den totala produktionen. Mulligan beräknade i vilken utsträckning 

användandet av andra produktionsfaktorer förändrades i samband med reducerad användning 

av arbetskraft i den amerikanska ekonomin 2007-2009. Uppmätta värden tyder på att ungefär 

70 procent av de nationella intäkterna tillfaller arbete. Denna siffra använder Mulligan för att 

räkna ut aggregerad produktion per timme. Övriga produktionsfaktorer divideras med arbete 

och denna summa upphöjs sedan till potensen 0,3, vilket är andelen av nationell inkomst som 

inte stammar från produktionsfaktorn arbetskraft i USA mellan 2007-2009. Då övriga 

produktionsfaktorer hålls konstanta innebär en reducering av logaritmen av arbete med en 

enhet att logaritmen av produktion per timme ökar med 0,3. Denna negativa relation mellan 

hög sysselsättning och produktivitet visar på att den aggregerade marginalproduktiviteten av 

arbetskraft utgör en konstant andel av produktion per arbetad timme. Tillsammans med 

förändringar i användandet av andra produktionsfaktorer och teknologiska framsteg har detta 

inneburit att det aggregerade marginalproduktivitetsschemat för arbetskraft skiftat. (Mulligan, 

2013) 

Figur 4 visar den faktiska förändringen i produktivitet mellan det fjärde kvartalet 2007 och det 

andra kvartalet 2011. Punkterna i grafen visar sambandet mellan real BNP per arbetad timme 

och aggregerat antal arbetstimmar i USA vid särskilda tidpunkter. Denna graf visar att till 

början av 2009 sjönk antalet arbetade timmar sju kvartal i rad – sammanlagt med log -0,083 
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(17,3 procent). Under 2008 var produktiviteten i princip konstant, men åtta kvartal senare 

(2010) var produktiviteten log 0,044 (9,6 procent) högre jämfört med innan recessionen. Log 

0,025 (5,56 procent) av den totala produktivitetsskillnaden på log 0,044 (9,6 procent) kan 

tillskrivas lägre sysselsättning. De övriga log 0,019 (4,3 procent) av produktivitetsskillnaden 

tillskrivs ökad användning eller mer effektiv användning av andra produktionsfaktorer. 

(Mulligan, 2013) 

 

Figur 4: Nyttjandegrad av produktionsfaktorer. Källa: Mulligan (2013). 

Figur 5 visar den kvartalsvisa skillnaden i användandet av arbetskraft samt andra 

produktionsfaktorer mellan 2007-2011. Fram till 2009 var förhållandet mellan arbetskraft och 

andra produktivitetsfaktorer förhållandevis konstant. Under 2009 fortsatte arbetskraftens 

proportion av den aggregerade produktionsprocessen att falla medan en större andel av 

produktionen kunde tillskrivas andra produktionsfaktorer. Den lägre sysselsättningen i början 

av recessionen kan i och med detta förklaras av att även andra produktionsfaktorer användes i 

lägre utsträckning, men därefter har det skett en signifikant ökning av nyttjande av andra 

produktionsfaktorer i förhållande till arbete. (Mulligan, 2013) 
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Figur 5: Användande av arbetskraft och andra produktionsfaktorer, USA 2007-2011. Källa: Mulligan (2013). 

Tillverkningsindustrin och byggsektorn i USA var två sektorer som år 2008, till följd av lägre 

konsumtion upplevde minskad efterfrågan. Därmed reducerades arbetskraften signifikant (17 

och 19 procent). Det aggregerade produktionsresultatet för den amerikanska 

tillverkningsindustrin sjönk mellan det fjärde kvartalet 2007 och det fjärde kvartalet 2009 med 

log -0,17 (32,4 procent) samtidigt som antalet arbetade timmar sjönk med log -0,19 (35,4 

procent) och användandet av andra produktionsfaktorer sjönk med log -0,15 (29,2 procent). 

(Mulligan, 2013) 
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3 Metod 

3.1 Avgränsning 

Uppsatsens frågeställning besvaras utifrån en fallstudie. Resultatet från denna fallstudie kan 

inte generaliseras i den bemärkelsen att det svarar för hur uppsägningar generellt påverkar 

produktiviteten inom svensk tillverkningsindustri. Däremot kan denna fallstudie ge ökad 

förståelse för hur produktiviteten i denna sektor påverkas av uppsägningar. Valet att utföra en 

fallstudie motiveras vidare av de ökade möjligheter detta ger till att i så stor utsträckning som 

möjligt nyttja företagsspecifik data samt kunna ta hänsyn till företagsspecifika 

omständigheter. 

Produktivitetsförändringen som analyseras är i huvudsak den som sker mellan 2013-2014, 

men för att bättre förstå denna så kartläggs företagets produktionsfunktion över en längre 

period. Detta gör att analysen kan utgå ifrån en historisk kontext att kontrastera 

produktivitetsförändringen 2013-2014 emot. 

3.2 Företaget 

Fallstudien är genomförd med ett stort, svenskt industriföretag verksamt inom metallförädling 

och bearbetning som undersökningsobjekt. Företaget hade år 2014 381 anställda i Sverige och 

ytterligare cirka 570 anställda internationellt. Produktionsbolaget i Sverige har en årlig 

omsättning på cirka 2,2 miljarder.  

2013 var antalet anställda i Sverige 415. Efter en tid med fallande lönsamhet valde företagets 

ledning att genomföra en större uppsägning. Resultatet av denna blev att 8,9 procent av de 

anställda fick lämna sina jobb. 

3.3 Sekretess 

Företagsnamnet och namnen på de som intervjuats har enligt önskemål utelämnats i 

uppsatsen. Övrig data är sådan att den inte direkt kan kopplas till det berörda företaget. 

Årsredovisningar är enligt årsredovisningslagen offentliga handlingar, användningen av 

informationen från dessa har därför inte föregåtts av några betänkligheter kring sekretess, 

förutom där informationen är av sådan art att den direkt kan sammankopplas med företaget. 



22 

 

3.4 Datamaterial 

Material som omfattar data för antal anställda, arbetade timmar, och arbetsstyrkans 

komposition (ålder samt yrkeskategori) från 2008 fram till 2014 är insamlat och redovisat 

inom företaget självt och har primärt använts för produktionsuppföljning och bör således 

betraktas som en trovärdig och korrekt statistisk källa. Vidare utgör vissa delar av materialet 

också underlag för de årsredovisningar företaget upprättat under de gångna åren, vilket 

ytterligare styrker dess pålitlighet och motiverar för användning inom ramen för denna 

uppsats. 

Utöver statistisk data från företaget används även de årsredovisningar som företaget 

publicerat. Dessa utgör grund för analys av hur anläggningstillgångarna, lönekostnaderna och 

omsättningen förändrats över tid. Detta används därefter för att approximera variablerna för 

kapital, arbetskraft och produktionsresultat.  

Samtliga årsredovisningar har kontrollerats för överavskrivningar, eftersom detta är en 

redovisningsteknisk åtgärd som skulle påvisa högre depreciering än den som verkligen 

inträffat. Utöver överavskrivningar har även stora markförvärv eller avyttringar undersökts, 

eftersom även detta skulle kunna ge sken av en depreciering eller appreciering utöver det 

normala. Varken överavskrivningar eller förvärv/avyttring av mark har förekommit under den 

undersökta perioden. 

3.5 Intervju 

Genom att begränsa uppsatsen till att endast behandla ett specifikt fall har möjligheten att 

använda material av varierande karaktär och ursprung underlättats. Ett nyanserat material 

innebär ökad tillförlitlighet för de resultat och den analys som presenteras i uppsatsen.   

Två intervjuer kompletterar de statistiska estimeringarna, dels genom att uppmätta 

förändringar kan härledas till i intervjuerna beskrivna händelser, men även på så vis att ett 

kvalitativt material kan innehålla aspekter som inte inryms i den kvantitativa modellen – 

exempelvis organisatoriska och psykologiska förändringar.  
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Den semi-strukturerade intervjuformen har använts. Detta innebär att intervjuguiderna (bilaga 

2) har utgjort grunden under intervjuerna men sedan kompletterats med följdfrågor. Denna 

metod har gett möjlighet till att bygga vidare på tidigare resonemang. Eftersom de två 

individer som har intervjuats innehar olika bakgrund och befattning har olika intervjuguider 

använts för de enskilda intervjuerna. Vid utformandet av intervjuguiderna togs även antalet 

frågor i beaktan på så vis att frågorna har begränsats till att behandla sådant som är relevant 

för det specifika intervjuobjektets roll samt är relevant för att besvara uppsatsens syfte. 

Då intervjuobjekten var en chef som varit högt delaktig i processen kring uppsägningen samt 

en representant för den fackorganisation vars medlemmar främst var dem som blev uppsagda 

har uppfattningar från både företagets ledning och anställda tagits i beaktan.  

TFP-variabeln är en slumpvariabel som till viss del består av förklaringar som inte kan 

förklaras av vår produktionsfunktion utan förutsätter kvalitativt material. Därmed har 

materialet från intervjudelen varit nödvändig för att i så stor utsträckning som möjligt förklara 

TFP-variabeln. 

Resultatet från intervjuerna har redovisats i löpande text. Material som kan användas i 

uppsatsens analysdel har selekterats ut och redovisas. Denna selektering har varit tämligen 

oproblematisk då vi under tolkandet av det kvalitativa materialets relevans kunnat utgå från 

vårt teoretiska ramverk samt kvantitativa modell.  

3.6 Cobb-Douglas 

Företagets produktionsprocess beskrivs med hjälp av en Cobb-Douglas produktionsfunktion 

med konstant skalavkastning och ser ut enligt följande:  

 

𝑞 = 𝐴𝐿𝑎𝐾𝑏 

Formel 1: Cobb-Douglas produktionsfunktion. Källa: Perloff (2011). 

Där q är företagets produktionsresultat, A är slumpvariabeln (TFP), L är arbetskraft och 𝐾 är 

det fasta värdet för företagets kapitalanvändande. Exponenterna utgör respektive 

produktionsfaktors andel av produktionsprocessen. 
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Denna neokeynesianska produktionsfunktionfunktion beskriver hur företaget transformerar 

”inputs” till ”outputs”. Företagets huvudsakliga produktionsfaktorer delas in i två kategorier: 

arbetskraft (L) och kapital (K). Funktionen beskriver storleksförhållandet mellan dessa samt 

sambandet mellan ”inputs” och den maximala kvantitet som kan produceras under rådande 

teknologiska samt organisatoriska förutsättningar (Perloff 2011).  

Som nämnts utgår neokeynesiansk teori från att möjligheterna för ett företag att justera 

användandet av produktionsfaktorer är större på lång sikt än på kort. På kort sikt antas kapital 

vara en ”fixed input” och arbete en ”variable input” (Perloff 2011). I enlighet med detta 

antagande och uppsatsens syfte-att undersöka de kortsiktiga följderna av en uppsägning-har 

arbetskraft varit i fokus. Även eventuell förändring i kapitalvariabeln har analyserats då 

förhållandet mellan arbetskraft och kapital (kapitalintensitet) påverkar produktiviteten.  

Som outputvariabel används företagets inrapporterade omsättning. Värdena för omsättning 

har korrigerats till reala tal med hjälp av inflationsdata från SCB med basår satt till 2014. 

Användningen av omsättning som output är inte helt fri från problem. Företagets omsättning 

kan till exempel variera på grund av förändringar i genomsnittspriser på utlevererade varor. 

Att värdena räknas om till reala tal innebär att inflationens påverkan på årsvärdena försvinner. 

Dock är inflation inte ensam som påverkande faktor, även reala prisförändringar som följd av 

råvaruprisförändringar, valuta effekter och konjunkturella prisförändringar inverkar på 

omsättningen. Vi har dock valt att inte försöka korrigera för dessa faktorer genom användning 

av till exempel genomsnittliga försäljningspriser per m2. Detta motiveras av att vi i så fall 

bortser ifrån att sålda produkter kan vara av olika kvalitet sinsemellan och över tid. En 

omräkning skulle även innebära att våra resultat i mindre utsträckning är jämförbara med 

studier på makronivå där BNP per arbetad timme används som produktivitetsmått. 

Eftersom företagets egen interna statistik saknar information för kapitalets tillväxt över tid, 

har årsredovisad data för anläggningstillgångar (maskiner, inventarier, byggnader och mark) 

fått serva som approximation för kapitalvariabeln. Värdet för nyanläggningar har räknats bort 

från summan av anläggningstillgångarnas värde, eftersom nyanläggningar inte bedöms vara 

kapital som aktivt bidrar till produktion. För arbetskraftsvariabeln används antalet arbetade 

timmar och lönekostnader används för att beräkna andelen arbetskraft i förhållande till 

kapital. I posten lönekostnader medräknades inte löner för VD och styrelse. Även värdena för 
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anläggningstillgångar och löner har korrigerats för inflation. I den företagsspecifika 

produktionsfunktionen inkluderas även en slumpterm (total faktorproduktivitet) vars syfte är 

att samla övriga faktorer av betydelse för företagets produktionsresultat. Denna uppskattas 

avslutningsvis som differensen mellan output och vad av denna som förklaras av 

arbetskraftens och kapitalets bidrag. 

Den metod som används för att beräkna dessa variabler är utvalt efter analys av liknande 

undersökningar. I Konjunkturinstitutet rapporter mäts i praktiken kapitalvariabeln ofta som 

kapitalstock i fast pris och arbetskraftsvariabeln med antal arbetade timmar 

(Konjunkturinstitutet, 2005). Konjunkturinstitutets estimeringar för den svenska ekonomin på 

makronivå har genomförts genom användande av så kallad tillväxtbokföring, då variablerna 

för kapital och arbetskraft inte antagits vara homogena (Konjunkturinstitutet, 2005; 

Konjunkturinstitutet, 2012). Till följd av detta antagande har arbetskraft och kapital delats upp 

i olika kategorier med skild marginalproduktivitet (Konjunkturinstitutet, 2005). I jämförelse 

med ett lands totala ekonomi antas att kapital och arbetskraft i detta företag är relativt 

homogena. Företaget bedöms verka på en marknad med hög konkurrens där lönesättning inte 

i någon betydande utsträckning påverkas av diskriminering utan bör spegla 

marginalproduktiviteten relativt väl. Även detta innebär att en viktning av 

arbetskraftsvariabeln inte är av lika stor relevans som för en undersökning av en större 

ekonomi, innehållande ett flertal sektorer och således högre variation i marginalproduktivitet. 

3.7 Produktivitet 

Cobb-Douglas funktionen har använts för att förklara vilka effekter förändringar i 

produktionsfaktorerna haft på produktionsresultatet. Produktivitetsförändringar har beräknats 

genom årliga estimeringar av den genomsnittliga produktionen per arbetad timme. Den 

genomsnittliga produkten av arbetskraft (eng. Average Return of Labour) utgör därmed det 

mått som vi har använt för produktivitet3. Denna estimering beskriver hur 

produktionsresultatet förändrats per arbetad timme över tidsperioden och till följd av den 

uppsägning som har ägt rum.  

                                                             

3 Formel i bilaga 1 
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Marginalprodukten av arbetskraft4 (eng. Marginal Product of Labour) servar som en metod 

för att analysera företagets nytta av förändrat användande av arbetskraft. Detta mått beskriver 

produktivitetstillväxten vid förändring av arbetade timmar och bidrar till att förklara 

företagets vinst av att reducera/öka användandet av arbetskraft. 

Även kapitalanvändande per arbetad timme (K/L) har beräknats, vilket även benämns som 

kapitalintensitet. Detta eftersom förändringar i kapitalanvändandet per timme 

(kapitalintensitet) är en förklaring till produktivitetsförändringar. Lagen om avtagande 

marginalavkastning5 är relevant och avgör vilken påverkan förändrat kapitalanvändande samt 

antalet arbetade timmar har haft på produktiviteten (Perloff, 2011). Om företaget har ökat 

användandet av en produktionsfaktor samtidigt som resterande produktionsfaktorer är 

konstanta bör enligt denna lag effekten på produktionsresultatet minska. 

3.8 Total faktorproduktivitet 

Även med konstanta nivåer på arbetskraft och kapital, kan produktiviteten öka utifrån en 

utveckling av TFP-variabeln. Förändringar i TFP-variabeln uppskattas kunna ske som följd av 

bland annat tekniska eller organisatoriska förändringar eller som följd av ökat humankapital. 

Eftersom uppsatsen främst behandlar den korta sikten och tekniska förändringar rimligen sker 

över längre perioder kommer detta inte undersökas närmare. Analysen av förändringar i TFP 

har därför skett utifrån teorier avseende hur produktivitet påverkas av andra faktorer än 

förhållandet mellan kapital och arbetskraft. Både i samband med uppsägningar och generellt.  

Förhållandet mellan företagets prestation och magnituden på uppsägningen analyseras med 

hjälp av prestationsmåttet avkastning på totalt kapital, som ansetts korrelera med utvecklingen 

av TFP-variabeln. Förändringar av avkastning på totalt kapital ska tillsammans med värden 

framräknade genom Cobb-Douglas och omsättning per arbetade timmar ses som en indikation 

på huruvida Brauers och Laamanens teori i detta fall haft större bäring än Luans, Tiens och 

Chis teori. Denna jämförelse görs med vetskap om att förändringar i avkastning på totalt 

kapital kan uppkomma av många vitt skilda skäl. För framräkning av avkastning på totalt 

kapital noterades att värdet för balansomslutning för år 2013 skiljer sig mellan 2013 och 2014 

                                                             

4 Formel i bilaga 1. 

5 Se beskrivning i bilaga 1 
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års årsredovisningar. Vi har använt värdet från 2014 års årsredovisning, men valt att notera 

skillnaden under resultatavsnittet eftersom denna är av väsentlig storlek. 

Tidigare forskning visar på att det till stor del är unga och arbetskraft med lägre 

utbildningsnivå som får lämna företag då arbetsstyrkan skall justeras. En produktivitetsökning 

kan således föranledas vid uppsägning då den genomsnittliga kompetensen och erfarenheten 

blir högre. Huruvida uppsägningen orsakat en sammansättningsavvikelse har undersökts 

genom analys av data för ålder samt yrkeskategori. På så vis har företagets komposition före 

och efter uppsägningen jämförts. Tjänstemän har antagits generellt ha en högre 

utbildningsnivå och således generellt högre kompetens än kollektivanställda. Analysen av 

förändringar i ålderssammansättning fokuserar enbart på förändringar mellan 2013-2015, 

medan förändringar i andelen tjänstemän utgår från förändringar sedan 2008. Anledningen till 

att året 2015 valts före 2014 är på grund av personalens uppsägningstid. Nedjusteringen av 

arbetskraften trädde i kraft vid årsskiftet 2013-2014, men på grund av personalens 

uppsägningstid kvarstod vissa i anställning under första halvan av 2015. Den fulla effekten av 

uppsägningen är därmed inte synlig förrän 2015. Valet att använda ålderssammansättningen 

för 2015 har dock inneburit att ett antal nyanställningar tillkommit sedermera tagits i beaktan i 

analysen. Vidare görs valet att begränsa analysen av ålderssammansättningen med anledning 

av att inga uppsägningar av konjunkturella skäl har skett mellan 2008 och 2013 och 

förändringar i ålderssammansättningen under denna period således inte kan härledas till 

företagets beslut. Kunskap om huruvida uppsägningar skett har erhållits via genomgång av 

företagets årsredovisning, där sådana händelser normalt redovisas under 

förvaltningsberättelsen. 

3.9 Jämförelse av företagsnivå mot svensk och amerikansk data  

Slutligen ämnar vi jämföra resultatet av vår fallstudie med exempel för hur produktivitet och 

produktionsförhållanden har förändrats på makronivå under modern tid. Vårt fall har jämförts 

med en undersökning för den amerikanska ekonomin under recessionen 2008 fram till 2011 

samt konjunkturinstitutets rapporter gällande Sveriges produktivitetsutveckling sedan 1960. 

Denna jämförelse bidrar till att resultaten från vår fallstudie kan förstås i förhållande till annan 

jämförbar forskning samt även hur ett företags specifika anpassning kan ses i förhållande till 

omvärlden och globala förutsättningar. 
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Undersökningarna för Sverige och USA skiljer sig åt. Delvis gällande metod, men även ur ett 

tidsperspektiv. Det svenska exemplet har ett långsiktigt perspektiv och det amerikanska är 

fokuserat på kortare sikt kring recessionen 2008. Således utgör dessa två studier tillsammans 

en jämförelsebas med såväl kontextuella- samt metodskillnader. 
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4 Resultat 

4.1 Variabler 

I tabell 3 redovisas de årliga värdena för omsättning, lönekostnader och kapital. För att 

underlätta tolkningen av värden noterade i monetära termer, har dessa först omräknats från 

nominellt till realt värde med 2014 som basår.  

 

Tabell 3: Omräkning till reala värden. 

4.2 Produktivitetsförändring 

Produktivitetensförändringen uttryckt i omsättning per arbetad timme redovisas nedan i tabell 

4. Utmärkande är den förändring i omsättning som skedde efter inledningen av recessionen 

2008. Därefter har nivån på omsättningen (i reala tal) legat på en jämn nivå.  

 

Tabell 4: Omsättning per arbetad timme. 

Produktiviteten minskade markant under recessionen 2008-2009. Därefter har även 

produktiviteten förhållit sig relativt konstant fram till 2014, året efter uppsägningen. 

Omsättning per arbetad timma återhämtade sig inte till en nivå som innan recessionen 2008 

förrän efter uppsägningen 2014. 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

4 390 4 378 4 434 4 550 4 590 4 588 4 580

95,85 95,59 96,81 99,34 100,22 100,17 100,00

2 121 478 1 518 869 2 185 600 2 394 427 2 160 916 2 131 533 2 131 534

209 796 192 461 240 160 268 630 246 188 250 046 224 666

279 539 286 686 327 659 365 235 423 768 388 155 381 570

2 213 296 1 588 949 2 257 566 2 410 214 2 156 208 2 127 816 2 131 534

218 876 201 341 248 068 270 401 245 652 249 610 224 666

291 637 299 914 338 448 367 643 422 845 387 478 381 570

År

Kapital (kkr)

Prisnivå

Index

Nominella värden

Omsättning (kkr)

Lönekostnad (kkr)

Reala värden

Omsättning (kkr)

Lönekostnad (kkr)

Kapital (kkr)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

2 213 296 1 588 949 2 257 566 2 410 214 2 156 208 2 127 816 2 131 534

667 805 637 073 786 451 806 498 742 890 705 422 634 243

3 314 2 494 2 871 2 988 2 902 3 016 3 361

År

Omsättning (kkr)

Arbetad tid

Oms. / Arb. tid (kr)
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Figur 6: Omsättning per arbetad timme. 

4.3 Cobb-Douglas och produktionsfaktorer 

Med hjälp av de omräknade värdena för lönekostnader och tillgängligt kapital kan därefter 

arbetskraftens respektive kapitalets andel av produktionen räknas ut. Andelen kapital beräknas 

som resten av 1 – andelen arbetskraft. 

 

Tabell 5: Förhållandet mellan kapital och arbetskraft. 

Utifrån dessa värden, samt tillägg av data för arbetade timmar inom företaget kan därefter 

total faktorproduktivitet räknas fram som mellanskillnaden från output och ingående faktorer. 

Antalet arbetade timmar nådde en topp 2011 med 806 498h, dock utgjorde arbetskraften en 

större andel vid detta tillfälle. Mellan åren 2013 till 2014 reducerades antalet arbetade timmar 

från 705 422h till 634 243h (10,1 procent).  
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Tabell 6: Indata och total faktorproduktivitet. 

Med vetskap om total faktorproduktivitet kan därefter MPL och MPK räknas ut genom första 

derivatan av produktionsfunktionen avseende L och K. Även dessa värden var som högst 

innan recessionen 2008 samt efter uppsägningen 2014. 

 

Tabell 7: Marginalprodukt för L och K. 

Kvoten mellan arbetad tid och mängden kapital påvisar att produktionen över tid blivit mer 

kapitalintensiv, vilket betyder att mängden arbetade timmar minskat i förhållande till 

mängden kapital. Färre producerar med mer. Sett i förhållande till omsättning innebär detta att 

produktionen sker mer effektivt.  

 

Tabell 8: Kapitalintensitet. 

Figur 7 visar på negativa korrelationer mellan MP och kapitalintensitet, -0,365 mellan MPL 

och kapitalintensitet och -0,602 mellan MPK och kapitalintensitet. MP är högre då antalet 

arbetade timmar varit lågt och kapitalintensitet ökar vid lägre nivåer arbetade timmar. 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

2 213 296 1 588 949 2 257 566 2 410 214 2 156 208 2 127 816 2 131 534

667 805 637 073 786 451 806 498 742 890 705 422 634 243

42,87% 40,17% 42,30% 42,38% 36,75% 39,18% 37,06%

291 637 299 914 338 448 367 643 422 845 387 478 381 570

57,13% 59,83% 57,70% 57,62% 63,25% 60,82% 62,94%

5,32 3,91 4,67 4,70 4,15 4,34 4,63Uppskattad TFP

År

Omsättning

Arbetad tid

Andel arbetskraft

Kapital

Andel kapital

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

667 805 637 073 786 451 806 498 742 890 705 422 634 243

291 637 299 914 338 448 367 643 422 845 387 478 381 570

0,44 0,47 0,43 0,46 0,57 0,55 0,60

Arbetad tid

Kapital
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Figur 7: Förändring i kapitalintensitet, MPL och MPK. 

4.4 Avkastning på totalt kapital (ROA) 

Avkastning på totalt kapital beräknas som kvoten av resultatet före räntekostnader genom 

balansomslutningens storlek. Måttet medräknar således inte effekten av ett företags finansiella 

investeringar. Avkastning på totalt kapital har tydligt förbättrats efter förändringen i 

arbetskraftens storlek6.  

 

Tabell 9: Förändring ROA. 

 

 

                                                             

6 Används värdet för balansomslutning rapporterat 2013 (2 131 520) blir ROA 2013 3,02 %. 
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4.5 Tecken på sammansättningsavvikelser 

4.5.1 Ålderssammansättning 

I linje med vad såväl amerikansk som svensk forskning funnit har uppsägningen resulterat i 

störst minskning bland yngre och äldre.  

 

Figur 8: Åldersfördelning enligt födelseår. 

Störst minskning har påträffats i gruppen född 1950-1954. Endast i ett fall kan detta förklaras 

med naturlig pensionsavgång vid 65 års ålder. Åldersgruppen 1950-1954 har minskat med 42 

procent mellan 2013 och 2015. Åldersgrupperna 1980-1984 och 1985-1989 är de grupper som 

därefter drabbats av störst minskningar. Det kan även konstateras att det råder 

överrepresentation vad gäller minskningen i dessa grupper. Gruppen 80-talister är till antalet 

anställda 2013 lika stor som gruppen 70-talister, men där antalet anställda minskat med det 

dubbla. Gruppen 60-talister har trots sin relativa storlek utifrån antalet individer endast haft 

marginella förändringar. Tillskottet inom gruppen 1990- förklaras främst av senare tillkomst 

av 22 visstidsanställningar för att möta hög efterfrågan och utgör således bara en tillfällig 

förändring för de yngre åldersgrupperna.   
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1990- 21 1975-1979 49 1960-1964 74 

1985-1989 48 1970-1974 47 1955-1959 51 

1980-1984 48 1964-1969 66 1950-1954 26 

      
Tabell 9: Antal anställda per åldersgrupp 2013. 

1990- 5 1975-1979 -3 1960-1964 -1 

1985-1989 -6 1970-1974 -3 1955-1959 -3 

1980-1984 -6 1964-1969 2 1950-1954 -11 

      
Tabell 10: Förändring antal per åldersgrupp 2013-2015. 

4.5.2 Produktionsanställda och tjänstemän 

Förhållandet mellan produktionsanställda och tjänstemän har varit relativt konstant mellan 

2011-2014. Andelen arbetade timmar av tjänstemän har varit omkring 30 procent under hela 

perioden. Medelvärdet under den sjuårsperiod som skattas har varit 30,3 procent och 

standardavvikelsen endast 0,0202. Såväl under perioden för recessionen 2007-2009, samt 

under perioden för uppsägningen 2013-2014 steg tjänstemäns andel av antalet arbetade 

timmar. 2007-2009 steg tjänstemännens andel av arbetade timmar med 2,6 procentenheter, 

motsvarande siffra för 2013-2014 var 2,96 procentenheter. Det totala antalet arbetade timmar 

minskade under båda dessa tidsintervall.  

År 2014, det år då uppsägningen påbörjades var andelen tjänstemän som minst sätt över hela 

tidsperioden. Andelen arbetade timmar för tjänstemän utgjorde detta år 27,50 procent, vilket 

är 2,8 procentenheter mindre är medelvärdet för den uppmätta perioden. Från 2014, då 

uppsägningen påbörjats har andelen arbetade timmar av tjänstemän återgått till en nivå något 

högre än medelvärdet, vilket tyder på att uppsägningen har haft en normaliserande effekt på 

företagets arbetskraftskomposition i den bemärkelsen att andelen arbetade timmar av 

tjänstemän närmat sig medelvärdet för perioden.  
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Figur 9. Antal arbetade timmar och andel tjänstemän. 
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4.6 Intervjuer 

4.6.1 Produktionsdirektören 

Produktionsdirektören uppgav det främsta skälet till uppsägningen var sjunkande lönsamhet 

och sämre resultat. Uppsägningen var därför inte planerad en längre tid, utan istället ett krav 

från såväl marknad som ägare för att kunna fortsätta produktionen. Det var däremot en lång 

process som tog sin grund i en större omorganisation för att möjliggöra högre produktivitet 

och lönsamhet. 

Företaget drevs vid tillfället av en då förhållandevis ny ledning. Viktigt för den nya ledningen 

var att skapa ny företagskultur för bättre produktivitet och att göra företaget mer attraktivt för 

ägare. Därför var det av vikt att införa bättre kostnadskontroll och att företaget gick från att 

vara ett investerande företag till att bli ett stabilt, ordningsamt och produktivt företag.  

Det förekom diskussioner om vilket antal anställda som skulle omfattas av uppsägningen, 

dock var det av större prioritet att den långsiktiga bemanningen var tillräcklig. För att 

möjliggöra flexibilitet vid omorganiseringen var det lagda varslet större än vad ledningen 

initialt uppskattat skulle behövas. Detta förklaras som en metod att frigöra personalen från 

nuvarande arbetsuppgifter för att därefter kunna fylla den nya organisationen med den 

personal som skulle komma krävas. Detta i kontrast till att se kostnaderna först och främst och 

därifrån basera bemanningen, vilket produktionsdirektören menar innebär att företaget inte tar 

tillräcklig hänsyn till att produktionen måste fungera, vilket i sin tur kräver en viss 

bemanning. 

Produktionsdirektören bedömer att den mängd personal som sades upp var tillräcklig och 

korrekt. Företaget kan hålla den kapacitet som eftersträvades i och med uppsägningen. Detta 

tolkar produktionsdirektören som att företaget hade för många anställda och att organisationen 

hade ”för mycket luft”. Detta ledde i sin tur till att företaget inte uppnådde tillräcklig 

produktivitet. Idag tillverkar företaget mer, men med färre anställda. Eventuella 

produktionstoppar kan företaget hantera med hjälp av visstidsanställningar. Vidare bedömer 

produktionsdirektören att de förväntningar som fanns hos ägare och styrelse i stort uppfyllts. 
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Vid uppsägningen frångicks LAS endast i undantagsfall. Produktionsdirektören anser att 

fackförbundet i detta avseende är för ”fyrkantiga” och inte alltid förstår vikten av så kallade  

singelkompetenser för företaget. I övrigt anser produktionsdirektören att förhandlingarna, om 

än tidvis svåra, genomfördes under samförstånd. Det ses som naturligt att det förekommer 

olika viljor. Produktionsdirektören menar att de förutsättningar som rådde borgade för 

förståelse mellan företag och fackförbund eftersom de i grunden har gemensamma mål och att 

det inom företaget fanns en känsla av att något var tvunget att ske. 

Facket bedöms även spela en viktig roll i att hitta alternativ till varsel och uppsägning, 

alternativ som inte alltid är uppenbara för ledningen. I det stora hela har kostnadsbesparingen 

för bemanningsförändringen varit förhållandevis liten jämfört med kostnadsbesparingarna 

från de optimeringar man kunnat göra inom energiområdet och i maskinparken. 

Produktionsdirektören anser att de som är kvar i anställning idag har större förståelse för 

varför man gjorde som man gjorde. Det är dock viktigt för företaget att kunna fortsätta visa på 

varför man arbetat som man gjort också genom information och utbildning samt andra 

liknande aktiviteter. Det fanns innan omorganisationen farhågor från såväl ledning som fack 

att arbetsbelastningen skulle komma att öka, vilket skulle medföra mer stress och därmed 

sämre arbetsmiljö och sjukdom. Dock bedöms detta inte skett eftersom omorganisationen 

varit effektiv. Produktionsdirektören medger dock att vissa områden inom produktionen 

kanske ändå har en något högre belastning idag än tidigare. 

Det vore enligt produktionsdirektören bättre att löpande kunna justera bemanningen, att 

enskilda ska kunna gå utan att ersättas genom att arbetsuppgifter delas. Man vill fortsatt vara 

restriktiv med externa anställningar, söker internt inom företaget efter de kunskaper som 

behövs. Man ser över bemanningen löpande.  

Företaget prioriterade kompentens vid uppsägningen. Produktionsdirektören nämner 

kompetens som centralt, medan ålder ses som mer eller mindre oviktigt. Det är istället HR-

avdelningen som har att följa hur åldersfördelningen utvecklas och hur den ser ut på längre 

sikt. Företaget ser i dagsläget inget problem i hur åldersfördelningen utvecklas inom 

organisationen. 
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Den nya organisationen har lett till bra produktivitetsutveckling och har därför varit ett viktigt 

steg i att säkra företagets kapacitet. Produktionsdirektören säger att företagets 390 anställda är 

tillräckliga för nuvarande produktion och att denna bemanning kommer hållas framöver. Vid 

sidan om en förbättrad produktivitetsutveckling har man även noterat skalfördelar inom vissa 

avdelningar inom produktionen. Dessutom har företaget genom omorganisationen lyckats 

skapa en större kostnadsmedvetenhet vilket lett till lägre produktionskostnader även vid sidan 

om personalkostnaderna. Vidare finns idag ett större engagemang som inte är lika förankrat i 

att agera som tidigare, utan istället utgår från att minska missnöje, skapa arbetsglädje och mer 

motivation. 

Produktionsdirektören nämnde dock att även om allt gått enligt förväntan är det viktigt med 

fortsatt arbeta för att öka lönsamheten, vilket är en lång process. Uppsägningarna gav ett 

snabbt resultat, men kräver att nya åtgärder ständigt sätts in för att förändringarna inte ska 

tappa fart och bli verkningslösa. Där är det viktigt att signalera inom företaget, till exempel att 

arbeta med värdegrunder, arbeta med hur anställda ska agera och hur organisationen fungerar 

och ska fungera. Ett långsiktigt tänkande är viktigt. 

4.6.2 Fackföreningsordföranden 

Vid uppsägning följdes lagen om anställningsskydd (LAS) i så stor utsträckning som företag 

ansåg det möjligt utan att tappa viktig kompetens. Det gjordes ett fåtal undantag med 

utgångspunkt i kompetens. Totalt 8 av 30 individer undantogs turordningslistan. Vid 

uppsägningen fördes inga resonemang med den fackliga representationen kring hur 

uppsägningen skulle påverka åldersfördelningen i arbetarkollektivet. Vid uppsägningen fick 

några anställda i 62-63 årsåldern erbjudande om att erhålla 75-80 procent lön fram till 65 års 

ålder. 

De kollektivanställdas fackförbundsordförande anser att den fackliga representationen inte 

informerades på förhand och att det lagda varslet ansågs komma plötsligt. De hade dock en 

medvetenhet om att företaget underpresterat en tid och att resultatet var lågt. I efterhand 

misstänks från fackförbundet att varslet planerats under en månads tid innan det tillkännagavs. 

Generellt bedömer ordföranden att företag undviker varsel för att dessa medför en ”bad will” 

som kan skada företagets anseende. 
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Ordförande anser att fackförbundet varit välinformerat kring processen när väl varslet 

offentliggjorts. Frivilliga avgångar användes om möjligt i form av erbjudanden om ett års lön 

efter avgång. Flexibla lösningar anses vara positivt då avgången är frivillig, vilket var fallet då 

dessa erbjudanden godtogs. Centrala förhandlingar, vilket innebär att en högre instans inom 

fackförbundet blir indragen i processen, menar denna på är något som bör undvikas om 

möjligt. 

Uppsägningsförhandlingarna var en långdragen process som tog cirka två månader. 

Ordföranden anser att en sådan process alltid är påfrestande och sätter spår i medarbetarna. 

För att underlätta denna process var företagshälsovården delaktig i processen och bistod med 

bland annat beteendevetare. Det förekom vissa konflikter i förhandlingarna. Fackförbundet 

ingrep i tio fall där företaget hade för avsikt att säga upp. I dessa fall gjordes fyra undantag. 

Ordföranden vill dock inte referera till detta som en konflikt utan som en förhandling med ”ge 

och ta”. Att 20 tjänstemän varslades, men att ingen fick gå är något som man från 

fackförbundet ser som orättvist och uttrycker missnöje över. Den förklaring som 

fackförbundet fått är att tjänstemannayrkena är mer ”insyltade” i organisationen och där av 

svårare att göra sig av med.  

I efterhand tolkar ordföranden storleken på varslet som korrekt. Det blev kvar tillräckligt stor 

arbetsstyrka för att kunna producera på en nivå som matchade efterfrågan. Detta tolkas som 

att arbetsstyrkan varit övertalig innan uppsägningen. Denna menar dock på att uppsägningen 

initialt orsakade en del problematik då medarbetare fick nya arbetsuppgifter samt 

organisatorisk omstrukturering. Vidare anser denna att det hade kunnat vara fördelaktigt om 

det kvarstått en viss övertalighet efter varslet för att skapa flexibilitet i organisationen. Efter 

varslet så ägde en omorganisation rum i samma storlek som varslet, cirka 30 personer. 

Ordföranden påpekar att företaget idag löpande använder visstidsanställningar för att hantera 

hög efterfrågan. Dessutom påpekas att ”staplade anställningsformer” förekommer och bedöms 

ha blivit vanligare. Detta innebär att samma individ är anställd under olika anställningsformer 

och utgör en metod för att undvika att behöva tillsvidareanställa vederbörande individ.  

Ordföranden menar på att arbetsbelastningen ökade efter varslet, dock inte omåttligt. Därmed 

skedde en ”naturlig produktivitetsökning”, vilket denna även poängterar är vad 
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lönebildningen bygger på. Det var för många anställda innan uppsägningen och däribland ett 

antal äldre och ”mindre produktiva individer”. Dessa är även de som haft svårt att få jobb 

efter att de sades upp. 

Uppsägning anses ha skett rättvist och ordföranden menar på att det faktum att LAS följdes 

var en betydande faktor. Situationen beskrivs dock som dramatisk för vissa av dem som fick 

gå, men han har inte hört om någon individ som upplevt orättvisa i samband med 

uppsägningen. Ordföranden uttrycker dock viss förståelse vad gäller uppsägning av 

lågproduktiva individer, eftersom sådana individer i produktionen medför att 

arbetsbelastningen för övriga blir högre. Motivationen hos de kollektivanställda menar 

ordföranden inte påverkades i en högre utsträckning. Att individer i mindre utsträckning kan 

”glida på andras arbete och kompetens” menar ordföranden istället är en viktig förklaring till 

produktivitetsökningen. 

Varslet kan ha påverkat organisationen på så vis att i framtiden kan organisationen vara mer 

känslig för sjukfrånvaro, detta eftersom organisationen blivit mer ”slimmad”. Poolenheter 

som sätts in där det saknas arbetskraft kan användas i mindre utsträckning eftersom dessa 

redan är upptagna. Detta innebär att maskiner inte kan bemannas.  

Ökad arbetsrotation menar ordföranden på kan föranleda vantrivsel på grund av brist på 

arbetskamrater och fasta arbetsuppgifter. Omorganisation anses inte tillfullo varit förenlig 

med arbetsmiljölagen vad det gäller inflytande i arbetet. Ordföranden anser att vantrivsel kan 

leda till lägre produktivitet eftersom det skapar otrygghet. 

Från fackförbundet ser man möjligheter till nyanställningar eftersom det anställts många 

sommarjobbare samt att nya skift skall tillkomma framöver. Där vill man se att vissa 

tillsvidareanställs. Användande av bemanningsföretag anser fackförbundet vara negativt. 

Ordföranden tolkar dessa som en metod som används för att justera arbetsstyrkan efter 

konjunktur. Dessa medför flexibilitet men innebär även orättvisa lönenivåer för samma 

arbetsuppgifter. Detta eftersom bemanningsanställda ges snittlönen inom den avdelning där 

dessa arbetar oavsett kompetens. Även viss nödvändig kompetens menar ordföranden på kan 

saknas hos bemanningsanställda. 
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5 Analys 

5.1 Produktivitetsförändring 

Omsättningen har efter förändringar i arbetsstyrkan inte förändrats mer än marginellt. Efter en 

minskning i arbetade timmar motsvarande 10,1 procent mellan 2013 och 2014 har 

omsättningen per arbetad timma ökat med 11,4 procent. Antalet arbetade timmar 2014 är som 

jämförelse marginellt lägre än under krisåret 2009 och betydligt lägre än 2011, då antalet 

arbetade timmar var som högst. Uppsägningen har haft en tydlig positiv påverkan på 

företagets produktivitet. Detta påstående styrks av såväl produktionsdirektören som 

fackföreningsordföranden, som bägge återgav i intervjuerna att organisationen tydligt hade för 

mycket ”luft” och att produktionsresultat var likvärdigt och kunde motsvara efterfrågan även 

efter uppsägningen, vilket tolkats som att det tidigare funnits övertalighet. 

5.2 Cobb Douglas 

Värdet på kapital (K) sjönk med 1,5 procent och arbetskraft (L) sjönk med 9,99 procent 

mellan 2013-2014. Båda produktionsfaktorerna justerades neråt, men uppsägningen innebar 

att arbetskraften påverkades i högre utsträckning än kapital. Arbetskraftens del av 

produktionsprocessen minskade med 2,12 procentenheter. Att företaget reducerat det 

uppskattade värdet för kapital och lönekostnader stämmer överens med 

produktionsdirektörens resonemang att företaget, för att uppnå stabil lönsamhet och fortsatt 

existens, skall gå från att vara ett investerande till ett sparande företag. 2014 var 

kapitalvärderingen 9,7 procent lägre än det högsta värderingsåret 2012, då kapitalet värderats 

till 422 845 000 kronor. Att produktionsfaktorn arbetskraft justerades i högre utsträckning än 

kapital till ett förhållande mellan produktionsfaktorerna närmare genomsnittet för hela 

perioden tyder på att en anomali i företagets produktionsfunktion var fallet innan 

uppsägningen. Uppsägningen innebar således att produktionsfunktionen balanserades.   

Kapitalintensiteten ökade mellan 2013-2014 med 9,1 procent. Ökad kapitalintensitet 

korrelerar i hög utsträckning med produktivitetsökningen efter uppsägningen (0,9). 

Sambandet mellan omsättning per arbetad timme och kapitalintensitet är sätt över hela 

tidsperioden volatilt och har en korrelationskoefficient på 0,30. Kapitalintensiteten var som 

högst 2012. Mellan 2011-2012 ökade kapital med 15 procent samtidigt som arbetad tid 
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minskade med 7,9 procent. En möjlig förklaring till att kapitalintensitet tycks ha haft en stark 

påverkan på produktivitet efter uppsägningen, trots att företaget redan är relativt 

kapitalintensivt, kan vara effektivare användning av kapital. Tidigare investeringar som 

föranlett hög kapitalintensitet kan således ha haft mindre påverkan på produktiviteten, 

eftersom detta kapital inte använts lika effektivt på grund av avtagande avkastning. 

Marginalprodukten för båda produktionsfaktorerna steg mellan 2013-2014. Att så är fallet är 

förenligt med lagen om avtagande avkastning då användandet av båda produktionsfaktorerna 

minskade. Att nivåerna för avkastning för båda produktionsfaktorerna 2014 (1,2 för MPL och 

3,6 för MPK) var under medelvärdet för tidsperioden kan tolkas, enligt lagen om avtagande 

avkastning, som att det innan 2013 investerats i båda produktionsfaktorerna till en nivå där 

nyttan av dessa investeringar avtagit. 2011 var dock både MPL och MPK relativt höga trots 

högt användande av båda produktionsfaktorer. Då såväl fackförbundsordförandens som 

produktionsdirektören nämnde att produktionsresultat inte förändrats efter uppsägningen, 

bekräftas antagandet att nyttan per arbetad timme var avtagande innan. Detta tyder på att även 

andra förklaringar påverkat lagen om avtagande avkastning och således nivåerna för MP. 

Exempel på sådana förklaringar är kortsiktiga förändringar såväl på makro- som företagsnivå 

samt organisatorisk samt teknologisk anpassning, vilket redogörs för i analysen av TFP-

variabeln. MPL sjönk 2012 samt 2013 trots reducering i antalet arbetade timmar. MPL och 

MPK steg samtidigt som användandet av dessa ökade, trots att användandet av båda 

produktionsfaktorer ligger på nivå under den för 2011. Således tycks 

marginalproduktivitetsschemat får båda produktionsfaktorerna skiftat nedåt mellan 2011- 

2014. Vad som kan ha orsakat detta skifte har inte undersökts, eftersom det inte är relevant för 

att besvara uppsatsens syfte.  

Mellan 2013-2014 ökade TFP-variabeln med 6,7 procent (0,29). Korrelationen mellan 

omsättning per arbetad timme och TFP var över hela tidsperioden 0,77. En kraftig nedgång 

från 5,32 på 26,5 procent (1,41) ägde rum mellan 2008-2009, men ökade sedan i takt med att 

omsättningen återigen ökade till normalare nivåer. Varför även TFP var som högst 2011 (4,7), 

ett år med 12,4 procent lägre produktivitet än 2014, kan inte besvaras utifrån denna studie. Att 

både marginalavkastningarna och TFP var de högsta vid denna tidpunkt, trots relativt låg 
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produktivitet, visar på att andra förutsättningar, såväl på företags- som makronivå, under 2011 

inneburit lägre omsättning per arbetad timme. 

5.3 Orsaker bakom förändringar i TFP 

5.3.1 Arbetsstyrkans komposition 

Uppsägningens effekt på arbetsstyrkans komposition i fråga om ålder visar på att detta fall 

överensstämmer med de studier som kommit fram till att ungdomar i stor utsträckning är de 

som drabbas vid uppsägningar. Således bekräftas även de effekter som turordningslistor 

ansetts ge upphov till på makronivå vad det gäller åldersförvridning (Sigeman, 1999). 

Produktionsdirektören menade att ålder inte är något som tas hänsyn till, utan att kompetens 

är det centrala. Effekten av förändringen i ålderssammansättningen kan därför i huvudsak inte 

härledas till något aktivt beslut inom företaget utan i hög utsträckning till LAS. Huruvida en 

än mer effektiv justering av företagets humankapital hade varit möjlig om singelkompetens 

kunnat beaktas i än högre grad är oklart. Förändringarna i ålderssammansättningen 

tillsammans med den ökade produktiviteten ger däremot fog för tesen att yngre och äldre i 

generella termer utgör en mindre produktiv del av arbetskraften. I fall denna sammansättning 

utgör en historisk avvikelse samt är möjlig på lång sikt har inte undersökts. Däremot har de 

kortsiktiga förändringarna gett en sammansättning som teoretiskt bör möjliggöra en högre 

produktivitet. 

Den positiva förändringen i den yngre åldersgruppen födda 1990 och senare tillsammans med 

såväl produktionsdirektörens som fackföreningsordförandens utsago att förekomsten av 

visstidsanställningar gör att arbetskraften åtminstone vid justering uppåt är att betrakta som 

variabel, medan nedåtjusteringar är desto mer problematiska ur företagets perspektiv.  

Som framgått av intervjuerna och jämförelsen mellan andelen kollektivanställda och 

tjänstemän bekräftas även att det var i synnerhet produktionsanställda som drabbades vid 

reducering av bemanning.  2013 var det år då andelen arbetade timmar av tjänstemän var det 

lägsta för hela perioden. Denna avvikelse justerades i och med uppsägningen till en nivå över 

medelvärdet för den uppmätta perioden. Utifrån antagandet att tjänstemän generellt har högre 

utbildning och således bör vara mer produktiva har sammansättning även vad gäller 

yrkeskategori förändrats på kort sikt mot vad som bör möjliggöra för högre produktivitet.   
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5.3.2 Proceduriell rättvisa och överlevnadssyndrom 

Inom teorier för överlevnadssyndrom beskrivs motstridiga förändringar i prestation. Å ena 

sidan kan de anställda bli mer produktiva som ett resultat av rädsla för ytterligare 

uppsägningar, å andra sidan kan också produktiviteten påverkas negativt när de anställda 

tappar förtroende för företagets ledning. I detta fall har produktiviteten påverkats positivt.  

Att produktiviteten ökat tyder på att produktionspersonalen inte tappat förtroende för 

organisationen. Fackföreningsordföranden påpekade att motivationen hos de kvarvarande 

anställda inte påverkades nämnvärt. Istället påtalades vikten av att alla ska bidra likvärdigt 

och att inte förlita sig på andras kompetens som viktig för att åstadkomma 

produktivitetsökningar. Bakom det bibehållna förtroendet finns flera potentiellt bidragande 

faktorer. Att fackförbundet informerades tidigt, att förhandlingar sköttes lokalt och utan 

inblandning från högre fackliga instanser samt möjligheten för anställda att frivilligt lämna 

mot ersättning samt att det fanns ett påtalat samförstånd i att förändringar behövde ske för att 

säkra företagets fortsatta produktion inom Sverige.  

Ytterligare förklaring kan fås av att de regelverk (däribland kollektivavtal och lagar) och den 

medling mellan arbetsgivare och fackförbund som föregått uppsägningen tänkbart bidragit till 

att säkerställa att arbetarkollektivets normer för rättvisa upprätthålls. 

Fackföreningsordföranden nämner att hela processen varit påfrestande, men menar samtidigt 

att beslutet att minska bemanningen varit korrekt. Vidare nämns att förändringen varit av 

lagom omfattning och att arbetsbelastningen inte ökat något nämnvärt, detta gör att 

förändringen i bemanning kan beskrivas i termer om ”rightsizing” snarare än ”downsizing”. 

5.3.3 Organisatorisk dynamik och avkastning på totalt kapital (ROA) 

Vad som framgått av intervjuerna är att främsta fokus med förändringen av bemanning har 

utgått ifrån organisationen. Produktionsdirektören nämnde att en ny struktur skapades och att 

denna därefter fylldes med den bemanning som skulle komma krävas. Vilket tyder på att man 

avsett en större bemanningsförändring. Även fackföreningsordföranden talade om den 

organisatoriska förändringen och menade att bemanningen efter förändringen varit tillräcklig 

för att möta efterfrågan. Storleken på uppsägningen kan betraktas som relativt småskalig 

utifrån U-kurvan då produktionsresultatet inte förändrats nämnvärt. Rutiner och organisation 
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har förändrats, men utifrån medveten strategi och inte som en följd av att befintliga rutiner 

inte kunnat upprätthållas på grund av personalbrist. Både intervjuobjekt talade om en vetskap 

om att något var tvunget att ske vilket tillsammans med den bakomliggande planeringen och 

förhandlingarna visar på att företaget agerat proaktivt och inte inväntat en situation där en 

förändring i arbetsstyrkan behövt ske mer förhastat. Beslutet fattades snabbt men förankrades 

väl och utfördes under ordnade former.   

Produktionsdirektören nämnde bland annat ett ökat fokus på kostnadskontroll och ett ökat 

deltagande från bland annat fackföreningen och anställda vad gäller kostnadssänkande 

åtgärder, vilket kan utgöra åtminstone en delförklaring till förbättringen av avkastning på 

totalt kapital. Dock visades en insikt att denna typ av organisatoriska förändringar tenderar 

skapa tillfälliga prestations- och produktivitetsförändringar, särskilt om de inte konsekvent 

kompletteras med ytterligare aktiviteter. Vilket överensstämmer med Luans, Tiens och Chis 

teori om att förändringar i de organisatoriska handlingsutrymmet kan medföra minskad 

avkastning på totalt kapital på längre sikt, eftersom organisationen får svårare att hantera 

tillfälliga belastningstoppar samt blir mindre dynamisk. Ett ytterligare argument för att dessa 

problem kan uppstå i en organisation är att förekomsten av turordningslistor inte möjliggör för 

en organisation att fullt ut välja vilka medarbetare som kommer ingå i framtiden. 

Produktionsdirektören nämnde detta som att fackföreningen i fråga om singelkompetenser är 

”fyrkantiga”. Som nämnts är det oklart hur ännu större frihet i denna fråga hade påverkat 

produktiviteten. Fackföreningsordföranden påpekade å sin sida att det faktum att LAS följdes 

i så pass stor uträckning är en förutsättning för produktivitetsökningen, då det fanns tydliga 

regler att förhålla sig till.  

Avkastningen på totalt kapital har efter neddragningen förändrats i positiv riktning i enlighet 

med Brauers och Laamanens teori. Det har således skett en förbättring av organisationens 

prestationer, vilket medfört att företaget ökat sin produktivitet per arbetad timma. Dock är det 

inte möjligt att utifrån ett enskilt år slutgiltigt fastslå om förbättringen kan härledas ensamt till 

just omorganiseringen och om förändringen i så fall gett bestående förbättringar. 

Motivationen att prestera på lång sikt kan exempelvis påverkas av huruvida företagets 

användning av visstidsanställningar anses godtagbar samt om den ökade produktiviteten även 

resulterar i högre lön, vilket fackföreningsordföranden menade på skall vara fallet. 
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5.4 Jämförelse med makroperspektiv 

Mellan 2011-2014 var produktivitetstillväxten obefintlig i de utvecklade länder som redogörs 

för. Under motsvarande period var företagets produktivitetstillväxt 12,4 procent. Företaget har 

därmed presterat påtagligt bättre än dessa ekonomier i fråga om produktivitetstillväxt. 

Tillverkningsföretag tillhör en sektor som generellt har högre produktivitetstillväxt än övriga 

ekonomin men dock påverkades starkt av krisen 2008. I samband med krisen 2008 föll 

produktiviteten i företaget. Enligt konjunkturinstitutet är detta skeende även normalt på 

makronivå, eftersom efterfrågan faller snabbare än antalet arbetade timmar på grund av 

transaktionskostnader som till exempel återanställningskostnader och förlust av upparbetat 

humankapital.    

Hög sysselsättningsgrad har inneburit sjunkande produktivitetstillväxt på makronivå. Högt 

antal arbetade timmar i företaget har haft samma effekt. Mellan 2010-2012 var antalet 

arbetade timmar i företaget som högst och produktivitetstillväxten under denna period var 

väldigt låg. Lägre kompetensnivå hos de arbetande vid hög sysselsättning, lägre 

kapitalintensitet samt lagen om avtagande avkastning är samtliga faktorer för lägre 

produktivitetstillväxt vid hög sysselsättningsgrad. Produktivitetstillväxten i samband med 

lägre antal arbetade timmar mellan 2013-2014 följdes av att samtliga dessa faktorer 

förändrades i en riktning som verkar produktivitetshöjande. Kapitalintensiteten ökade och 

avkastningen från arbetade timmar ökade. Kompetensnivån är svårare att mäta, dock 

minskade antalet unga och äldre anställda samt andelen tjänstemän ökade, vilket enligt 

konjunkturinstitutet kan signalera en högre kompetensnivå.  

Konjunkturinstitutets rapporter kommer fram till att den svaga produktivitetstillväxten efter 

2008 inte bara påverkats av cykliska effekter. De menar även att en försvagning i den 

potentiella produktivitetstillväxten ägt rum. Konjunkturinstitutets studie av Sverige och 

Mulligans av USA redovisar dock olika resultat. Företaget har likt vad konjunkturinstitutet 

rapporterar är fallet för Sverige efter krisen istället för att öka produktionen med befintlig 

personal ökat antalet arbetade timmar. Kapitalintensiteten har på så sätt inte ökat i företaget 

förrän 2012, då betydande kapitalinvesteringar ägde rum. Företagets TFP har följt den svaga 

internationella trenden, men ökade mellan åren för uppsägningen. I USA ökade istället 

produktivitetstillväxten efter krisen då en lägre andel arbetskraft i produktionsprocessen 
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inneburit högre kapitalintensitet och högre marginalavkastning av arbetskraft. Våra resultat 

tyder på att uppsägningen skapat en justering som liknar vad som var fallet för USA i 

samband med krisen 2008. Detta är en indikation på att den potentiella 

produktivitetstillväxten i företaget inte avstannat utan möjligtvis påverkats av dess 

kontextuella förutsättningar, som exempelvis företags ovilja att skapa ”Bad will” vid 

uppsägningar samt lägre möjligheter till flexibilitet på svensk arbetsmarknad, vilket resulterat 

i att företaget ansamlat arbetskraft. Ett slags forcerad ”labour hoarding”.  

I USA var produktivitetstillväxten redan 2010 så hög som 10 procent. Detta beror till stor del 

på att man efter krisen inte återanställde i samma utsträckning som i Sverige, men även på 

grund av effektivare användning av andra produktionsfaktorer. Företaget är i jämförelse med 

Mulligans beräkning för den amerikanska ekonomin samt normen inom tillverkningsindustrin 

att betrakta som kapitalintensivt. Arbetskraftvariabeln utgjorde mellan 2007-2009 cirka 40 

procent av produktionsresultatet, samma siffra för USA var mellan 2007-2009 70 procent. Det 

är rimligt att anta att detta faktum inneburit hög marginalkostnad och legat till grund för att 

företaget efter krisen inte substituerat arbetskraft för kapital i större utsträckning, vilket 

gjordes i stor utsträckning i den amerikanska ekonomin. 
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6 Slutsatser 

Denna undersökning visar på att uppsägningen 2013 hade en positiv påverkan på företagets 

produktivitet. Efter uppsägningen, som innebar en reducering av antalet arbetade timmar med 

10,1 procent, var produktivitetsökningen på kort sikt (ett år) 11,4 procent. 

De förklaringsvariabler som denna undersökning har tagit i beaktan har samtliga utvecklats på 

ett enligt nationalekonomisk teori överensstämmande sätt. Marginalprodukten för arbetskraft 

har ökat i och med uppsägningen, vilket tyder på en avtagande marginalavkastning innan 

uppsägningen. Kapitalintensitet samt TFP-variabeln har ökat.  

Samtliga variabler som inkluderats för att förklara förändringar i TFP-variabeln har utvecklats 

för ett högre värde på TFP. Arbetsstyrkans komposition har justerats mot att antal unga samt 

äldre minskat och andelen tjänstemän i organisationen har ökat, vilket kan ha resulterat i att 

andelen hög produktiva individer ökat. Denna förändring härleds dock mer till 

turordningsregler än ett aktivt beslut inom företaget. 

Utifrån de intervjuer som genomförts har slutsatsen gjorts att de anställdas motivation har haft 

en positiv påverkan på TFP och slutligen produktiviteten. Således drabbades de anställda inte 

av ett så kallat överlevnadssyndrom. Skälet till att detta kunnat undvikas är att företaget agerat 

proaktivt och arbetat nära fackföreningsklubben samt att det redan innan uppsägningen fanns 

en vetskap om att förändringar behövde genomföras för att säkerställa företagets fortlevnad. 

Avkastningen på totalt kapital har ökat och tillsammans med utvecklingen av TFP och 

omsättning per anställd påvisas att uppsägningen åtminstone delvis påverkat produktiviteten 

positivt. Den undersökta perioden är dock för kort och det faller utanför studiens syfte att 

bedöma huruvida denna förändring är av mer permanent natur och inte utfallet av slumpvisa 

förbättringar.  

Utifrån ett makroperspektiv uppvisar företaget en eftersläpad förändring som liknar den som 

inträffade i den amerikanska ekonomin 2008. Dock uppvisar företaget likheter med svenska 

siffror för antalet arbetade timmar som efter krisen ökade markant och verkade för att hålla 

nere tillväxten i kapitalintensitetsvariabeln. Skälet till att den amerikanska och svenska och 

sedermera företagets utveckling skiljer sig på denna front fram till dess att företaget 
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genomförde bemanningsförändringen torde kunna härledas till bland annat en stark 

fackföreningskultur med ett starkare skydd för arbetarkollektivet, vilket samtidigt innebär att 

förmågan för företaget att göra mindre justeringar varit något begränsad.  

6.1 Fortsatt forskning 

Denna uppsats har utgått från en medvetet bred ansats av vilka effekter uppsägningar har på 

produktiviteten på kort sikt samt vilka tänkbara förklaringar som ligger bakom förändringen 

av produktiviteten. Förslag på fortsatt forskning blir således mer specificerade 

forskningsansatser som i detalj förklarar de företeelser som utforskats i denna uppsats. Studier 

med bredare metodansats kan utgöra god grund för vidare forskning. Till exempel en 

flerfallstudie, alternativt en studie av en längre tidsperiod. En studie som utgått från en 

datainsamling från en längre tidsperiod, alternativt flera fall, hade inneburit en möjlighet att 

komma fram till ett kvantifierbart statiskt underlag genom användande av en 

regressionsanalys. En undersökning av en längre tidsperiod skulle exempelvis kunna testa 

huruvida en uppsägning har en negativ produktivitetsförändringen på längre sikt (Schaeffer, et 

al., 2009). 

En förklaring till förändring i total faktorproduktvitet och således produktivitet är teknologisk 

utveckling. En modell för hur teknologisk utveckling har påverkat TFP är en intressant 

frågeställning för vidare forskning, främst med utgångspunkt i en längre tidsperiod. 
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9 Bilagor 

9.1 Formler 

Genomsnittlig produkt av arbetskraft (APL): 

𝐴𝑃𝐿 = 𝐿/𝑄 

Den genomsnittliga produkten av arbete (APL) beräknas av den totala produktionen dividerat 

med arbetsvariabeln. 

Marginal produkt av arbetskraft: 

Marginalprodukten av arbete (MPL) är den skillnad i total produktion som en extra enhet 

arbete ger samtidigt som övriga produktionsfaktorer hålls konstanta. 

𝑀𝑃𝐿 =
𝑑𝑞

𝑞𝐿
=
𝑑𝑓(𝐿, 𝐾)

𝑑𝐿
 

Marginalprodukten av arbete ges av partialderivatan av produktionsfunktionen med 

hänvisning på arbete (L). Vid beräkning av marginal produkt av kapital deriveras 

produktionsfunktionen med hänvisning på kapital.’ 

Lagen om avtagande avkastning: 

Marginalprodukten av arbete minskar då  
𝑑𝑀𝑃𝐿

𝑑𝐿
=

𝑑(
𝑑𝑞

𝑞𝐿
)

𝑑𝐿
=

𝑑2𝑞

𝑑𝐿2
=

𝑑2𝑓(𝐿,𝐾)

𝑑𝐿2
< 0. Vilket innebär 

att marginalprodukten av arbete minskar då partialderivatan av produktionsfunktionen med 

hänvisning på arbete är negativ. 
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9.2 Intervjuer 

9.2.1 Intervju produktionsdirektör: 

1. Hur resonerade ni till hur åldersfördelningen skulle se ut efter uppsägningarna? 

2. Vilka avsteg gjordes från turordningslistor (LAS) vid uppsägningen? 

3. Bedömer ni att det varit komplicerat för företaget att genomföra uppsägningen?   

4. Påverkar förekomsten av LAS hur företaget agerar på kort samt på lång sikt? 

5. Upplever ni att uppsägningen var planerad på förhand? 

6. Hur länge hade uppsägningen planerats? 

7. Hur avgjorde ni storleken på uppsägningen? 

8. Anser ni att denna i efterhand varit korrekt? 

9. Kommer behovet av att återanställa öka vid en högre efterfrågan på företagets 

produkter? 

10. Ser du bemanningsföretag som ett alternativ vid tillfälliga uppgångar?  

11. Hur hanterades organisatoriska frågor i samband med uppsägningen? Krävdes 

omorganisation? 

12. Genomfördes andra åtgärder innan företaget beslöt sig för att genomföra 

uppsägningen?  

13. Vad var resultatet av dessa? 

14. Vilket resultat förväntade ni er av uppsägningen? 

15. Vilket resultat har ni än så länge upplevt att uppsägningen inneburit? 

16. Har resultatet stämt överens med era förväntningar? 

17. Har företaget kunnat producera tillräckligt efter uppsägningen?  

18. I så fall vad anser ni är orsaken till denna produktivitetsökning?  

19. Hur upplevde ni förhållandet mellan antalet anställda innan uppsägningen och 

arbetsbelastningen? 

20. Hur resonerar ni kring att löpande justera bemanningen jämfört med att periodvis 

genomföra större justeringar? 
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9.2.2 Intervju Fackförbundsordförande: 

1. Hur resonerade ni till hur åldersfördelningen skulle se ut efter uppsägningarna? 

2. Vilka avsteg gjordes från turordningslistor (LAS) vid uppsägningen? 

3. Upplever ni att uppsägningen var planerad på förhand? 

4. Hur länge hade uppsägningarna planerats? 

5. Bedömer ni att storleken på uppsägningen varit korrekt? 

6. Hur väl anser ni att facket informerades under hela processen? 

7. Hur upplevdes förhandlingarna?  

8. Hur upplevde ni och de anställda beskedet och processen kring uppsägningen? 

9. Fanns det några skillnader i uppfattning?  

10. Hur resonerar ni kring att löpande justera bemanningen jämfört med att periodvis 

jämföra större justeringar? 

11. Hur upplevde ni förhållandet mellan antalet anställda innan uppsägningen och 

arbetsbelastningen? 

12. Har belastningen förändrats efter uppsägningen?  

13. Upplevde de anställda att förhandlingarna utmynnat i ett rättvist utfall? 

14. Hur har uppsägningen påverkat de anställdas arbetssituation och möjligheter till att 

prestera?  

15. Hur upplevde ni arbetsmiljön efter uppsägningarna fått full effekt? 

16. Hur bedömer ni möjligheterna för nyanställning inom företaget? 

17. Upplever ni bemanningsföretag stå “i vägen” för nyanställning? 

18. Bedömer ni att det varit komplicerat för företaget att genomföra uppsägningen?   

 

 


