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Abstract:  
 
Background: Major changes have occurred in the manufacturing sector since the 

beginning of the twenty-first century. Firms should adapt their production volumes more 

often than before to the requirement of the market. As a result, entities must constantly 

seek new ways in managing their productions. To be competitive in adaptation of their 

volume, the companies need more information about the costs to act cost-effective in a 

reasonable way. The questions and problems of cost-effectiveness have been dominantly 

discussed by the view of labor-costing system and firms accounting system provides 

detailed information about the cost of labor (blue collars). On the contrary, firms 

accounting systems do not provide detailed information about the cost of employees 

(white collars). This gives rise to the problem and question that how volume fluctuations 

and cost-effectiveness can be treated by means of the current accounting system. From 

the management point of view, volume flexibility requires personnel flexibility. How the 

treatment of personnel flexibility can be carried out if managers do not have cost 

information about the white collars. The study addressed two questions: 

How personnel mobility is strategically planned in the investigated companies? How 

strategic treatment differ white collar from blue collar? 

 

Objective: The information needed for the study was collected from Ericsson AB, Volvo 

AB and Assa Abloy. The first objective of this study was to highlight the personnel 

mobility within the manufacturing industry. The second objective was to identify factors 

that affect strategic planning of personnel mobility. The third objective was to highlight 

what other sources of information is used in strategic planning 

 

Methodology: The applied methodology was qualitative perspective. Unstructured 

interviews were used to generate primary data. In addition to the qualitative data, tables 

and graphs are used to facilitate interpretation of the qualitative data. The use of tables 

and graphs facilitated the understanding of mobility differences between white collars 

and blue collars in regards with their respective costs. 

 

Findings: Factors that is influencing strategic planning of personnel mobility is volume 

changes and high cost at low volumes. Companies want cost efficiencies and production 

efficiencies to eliminate the costs that arise at low volumes. To achieve this, companies 

has to get mobility in white collar jobs. Another finding is that the volume fluctuation 

does not affect white collar jobs in comparison to blue collar jobs. The reason for the 
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difference in treatment is strategic role in white collar jobs, their education, skills etc in 

comparison to blue collar jobs. White collars are working on long term goals which make 

them more difficult to replace and harder to get more mobile. Companies take also other 

factors in account such as social factors, ethical factors. In cases companies streamline 

their organization will this affect society. 

 

The study has contributed to the following points 

 

1. Cost strategy doesn’t applies in strategic planning and decision regarding the 

personnel fluctuation 

2. In strategic decision perspective white collar and blue collar treats differently 

3. The argument for white collar is based on ideas such as experience, education etc. 

4. Strategic decisions is also based on ethical consideration such as 

A. Companies have ambition to discover fluctuation in markets long before it 

affects the operating activity of the company.   

B. Ericsson has an ambition to replace white collars within blue collar jobs and 

create more cooperation between white collar an blue collar 

5. It is hard to prove that the companies in the study have profit maximizing as the 

only strategy. The companies have to consider in ethical issues.  

 

 

 

 

 

Keywords: Cost controls, cost efficiency, mobility, volume fluctuations, white collar, 

blue collar. 
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Sammanfattning 
Bakgrund och problem: Stora förändringar har skett i tillverkningsindustrin sedan i 

början av tjugohundratalet. Företagen måste ständigt utvecklas och söka nya sätt att 

organisera sig för att kunna vara konkurrenskraftiga i dagens globala marknad. Detta 

föder nya problem och frågor om hur de kan vara kostnadseffektiva och ha en 

personalflexibilitet som följer volymsvängningarna. Det har funnits bra uppföljningar och 

kostnadskontroller på kollektivsidan, men inte på tjänstemannasidan. Detta väcker två 

frågor. Hur personalrörlighet strategiskt planeras i de undersökta företagen? På vilket sätt 

strategisk behandling skiljer tjänstemän från kollektivarbetare? 

 

Syfte: Huvudsyftet var att belysa strategisk planering inom personalrörlighet i tre företag 

(Se 2.1).  

 

Ett delsyftet var att identifiera på vilket sätt strategisk planering påverkas av 

personalkostnader. Ett andra delsyfte är att belysa vilka andra informationskällor som 

tillämpas i strategisk planering.  

 

Avgränsningar: Studien fokuserar sig på strategisk planering av rörlighet på 

tjänstemannasidan i tillverkningsindustrin. Det lades ingen fokus på skillnader mellan 

fastanställda och inhyrda både när det gäller tjänstemän och kollektivarbetare. Empiriska 

data hämtades från intervjuer med ledande befattningar inom Ericsson AB, Volvo AB 

och Assa Abloy. Studien utgår från antagande att volymförändringar översätts i strategisk 

planering av personalrörlighet. Vidare utgår studien från antagande att 

kostnadsinformation tillämpas vid planering av tjänstemannarörlighet.  

 

Metod: Metoden som användes var av kvalitativ art. Ostrukturerade intervjuer har 

använts för att få fram primärdata. Förutom kvalitativ data har även kvantitativ data 

använts för att bättre kunna se rörlighetsskillnader mellan tjänstemän och 

kollektivarbetare i olika volymer.  

 

Resultat och slutsats: I studiens resultatdel framkommer det att faktorer som påverkar 

strategisk planering av personalrörlighet är volymförändringar och de höga kostnaderna 

vid låga volymer. För att eliminera de stora kostnaderna som uppstår vid låga volymer 

vill företagen produktionseffektivisera och kostnadseffektivisera även på 

tjänstemannasidan och genom detta få tjänstemännen rörliga. Studien har även kommit 

fram till att vid volymförändringar är tjänstemännen inte rörliga i förhållande till 

kollektivarbetare. Anledning till skillnaden i strategiska behandlingen är tjänstemännens 

roll, deras komplexa arbetsuppgifter och den kompetens de besitter vilket skiljer sig från 

den roll kollektivarbetarna har. Tjänstemän jobbar med långsiktiga mål vilket gör de 

svårare att ersätta och svårare att bli rörliga. Företagen tar även hänsyn till andra faktorer 

så som samhällsfaktorer, etiska faktorer och externa faktorer. När företagen tar till 

åtgärder och effektiviserar och har en slimmad organisation påverkar detta samhället.  

Externa faktorer gör att företagen har vissa kostnader och inte kan varsla hur som helst. 

  

 

Studien har bidragit med följande punkter 
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1. Kostnadsmodeller används inte i strategisk planering och strategiska beslut 

gällande personalrörlighet.  

2. Ur strategiskt planeringsperspektiv behandlas tjänstemän och kollektivarbetare 

olika.  

3. Argumenten för tjänstemän är baserad på deras erfarenhet och utbildning.  

4. Strategiska beslut är även baserade på etiska frågor så som att: 

A. Företagen har en ambition att upptäcka volymsvängningar i marknaden långt 

innan det påverkar den operativa aktiviteten i företaget för att kunna agera och 

informera i god tid innan det händer.  

B. Ericsson har en ambition att omplacera tjänstemän inom produktion och skapa 

relation mellan tjänstemannasidan och kollektivsidan.  

5. Det är svårt att bevisa att företagen i studien bara har vinstmaximering som 

strategi. De måste också ta hänsyn till etiska frågor.  

 

 

Förslag till fortsatt forskning: Företag saknar kostnadsmodeller för strategisk planering 

inom personalrörlighet. Företagen bör därmed bli mer konkreta gällande 

tjänstemannakostnader. Framtida studier bör göras i företag som har utvecklat 

personalredovisning både när det gäller kollektivarbetare och tjänstemän och studera hur 

de företagen använder sig av detta. 

 

 

Nyckelord: Kostnadseffektivisering, rörlighet, volymförändringar, tjänstemän, 

kollektivarbetare,  
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Förkortningar 

 

BOM (Bill of material) är komponentkostnaderna 

KPI – Key performance indicator (nyckeltal, prestationsmått) 

M&A – Microwave & Access (Ericsson säte i Borås) 

MBO – Material Burden Other (Kostnadspålägg) 

MO – Material Burden (Kostnadspålägg) 

OH – Overhead. Omkostnader så som tjänstemän, fastighet, gemensamma ytor. 

 

Begreppsdefinition 

 

Personalrörlighet: Expansion och/eller nedskärningar av totala antalet personal inom 

företagen. 

 

Kollektivarbetarrörlighet: Expansion och/eller nedskärningar inom kollektivarbetarsidan. 

 

Tjänstemannarörlighet: Expansion och/eller nedskärningar inom tjänstemannasidan. 
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1 Disposition 
 

Nedan disponeras uppsatsen på följande sätt. 

 

 

 

 

Inledningsvis presenteras och redogörs en bakgrund till ämnet och studien. Vidare 

presenteras en problemdiskussion och problemformulering som i sin tur mynnar ut i 

syftet. 

 

  

 

I detta kapitel kommer en redogörelse för hur författarna gått tillväga vid 

undersökningen av problemet att presentera. Dessutom beskrivs vald datasamlingsmetod 

samt valet av undersökningsobjekt. 

 

 

 

 

Följande Kapitel behandlar de teorier och modeller som anses relevanta utifrån 

problemområde och syfte. Teorier som behandlas är produktkalkylering, 

självkostnadskalkylering och påläggsmetoden.  

 

 

 

 

Resultat från den empiriska delen kommer att presenteras i detta kapitel. Inledningsvis 

presenteras en övergripande presentation av Ericsson koncernen och sedan Ericsson i 

Borås (M&A), där empiriinsamlingen ägts rum. Vidare ska de olika kalkylmodeller som 

Ericsson använder klargöras och slutligen, resultat från intervjuer på övriga företag. 

 

 

 

 

Kapitlet analyserar resultat från empirin och den teoretiska referensramen vilket sedan 

ge svar på studiens problemformulering. 

 

 

 
I detta avslutande kapitel kommer slutsatsen till uppsatsens frågeställning att presenteras 

och sedan förs det en avslutande diskussion. Slutligen kommer förslag till fortsatt 

forskning att lämnas. 

 

1 Inledning 

2 Metod 

3 Teoretisk Referensram 

4 Empirin 

5 Analys 

6 Slutsats 



- 2 - 

 

2 Inledning 
 

 

Inledningsvis presenteras och redogörs en bakgrund till ämnet och studien. Vidare 

presenteras en problemdiskussion och problemformulering som i sin tur mynnar ut i 

syftet.  

 

 

2.1 Bakgrund 

 

Dagens högteknologiska värld och dagens globala marknader sätter stora krav och 

därmed en ökad press på företagsorganisationer. Företagen förväntas leverera bra resultat 

samtidigt som de skall möta de höga kraven som kunderna efterfrågar. Detta leder till att 

företagen bland annat ser efter sina kostnader och samtidigt försöker ha en flexibel 

organisation som följer de nedgångar och uppgångar som uppstår i marknaden. Denna 

flexibla organisation sätter stora krav på personalen som finns inom organisationen. 

Personalen förväntas inneha stor kompetens inom sitt arbetsområde men ändå vara så 

rörliga som möjligt. Med andra ord eftersträvas personalrörlighet. Företagen vill behålla 

kompetensen inom företaget men ändå eliminera personalkostnaden. Detta gör 

personalrörlighet till en komplex och kontroversiell fråga. I bakgrunden tar uppsatsen upp 

detta i tre delar; historia, externa faktorer och interna faktorer.  

 

Förr producerade människan stenverktyg för att jaga och samla föda. Därefter kom 

krukmakeri, bronsföremål, järnvaror och sedan vissa enkla mekaniska anordningar såsom 

vapen, enkla båtar, jordbruksmaskiner och så vidare. Tillverkningsförloppen var enkla 

och fokus var på levnadsbehov och krigsföring. I samband med att samhället utvecklades, 

utvecklades även tillverkningstekniken. Detta resulterade i att industrier och en ökad 

levnadsstandard växte fram (Wang, 2007).   

 

Utvecklingen av industrialiseringen började i Storbritannien under senare delen av 1700-

talet. Jordbruket effektiviserades vilket ledde till att fler bönder blev arbetslösa och var 

tvungna att flytta till städerna för att arbeta i industrier. Det var först i textilbranschen 

som industrialiseringen tog fart. Nya uppfinningar i form av spinnmaskinen och den 

mekaniska vävstolen ledde till en effektivisering av tillverkningen. Produktionen kunde 

koncentreras i en fabrik och därmed kunde produktiviteten effektiviseras ännu mer. 

Under 1830-talet skedde stora förändringar i bland annat järn- och metallindustrin i form 

av nya och förbättrade processer samtidigt som järnvägar växte fram och industrier 

började sprida sig över Europa och Nordamerika. Stora industristäder växte därmed fram. 

Det var först under slutet av 1800-talet som industrialiseringen kom till Sverige (Vries, 

2012). 

  

Enligt Sharifi och Zhang (2001) har stora förändringar skett i tillverkningsindustrin sedan 

i början av tjugohundratalet. Förändringar har genomförts för att företagen skall bli mer 

konkurrenskraftiga (Sharifi & Zhang, 2001). Ax och Ask (1995) hävdar att marknader 
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som tillverkande företag verkar i kontinuerligt förändras. Förändringarna innefattar ökad 

konkurrens, nya avancerade tillverkningstekniker, kortare produktlivscykler och nya 

filosofier för att planera och styra verksamheten (Ax & Ask, 1995). Det är pga den 

ständigt förändrade marknaden som företagen snabbt och effektivt måste kunna anpassa 

sig till nya förutsättningar (Olve & Samuelson, 2008). Vernadat (1999) bekräftar att 

globalisering av marknaderna har lett till hårdare konkurrens, minskade marginaler, nya 

kundattityder och en ökad mångfald av produkter. Företagen bör därför vara effektiva, 

flexibla och lyhörda (Vernadat, 1999).   

 

Lindvall och Iveroth (2011) skriver att i en värld med ökad konkurrens och högre krav på 

ekonomiska resultat från kapitalmarknaden, kommer kostnadseffektivitet alltid vara 

viktigt för ledningen (Lindvall & Iveroth, 2011). Abdul-Kader, Ganjavi och Solaiman 

(2010) samt Chiang och Shiang-Tai (1999), menar på att industriföretag bör sänka sina 

kostnader samt förbättra produktkvaliteten för att kunna vara konkurrenskraftiga på 

marknaden. Appelbaum, Everard och Hung (1999) menar att den ökade konkurrensen på 

marknaden tvingar industrier till att se över och reducera sina kostnader, omorganisera 

och minska på arbetskraften (Appelbaum, Everard & Hung, 1999).  

 

I hopp om att bli mer flexibla, konkurrenskraftiga och effektiva analyserar beslutsfattare 

var i organisationen de kan kostnadseffektivisera. De stora kostnaderna är 

personalkostnader. Personal inom tillverkningsindustrin utgörs av yrkesgrupperna: 

tjänstemän och kollektivarbetare.  

 

Volvo AB och Sandvik AB valde att göra nedskärningar för att kostnadseffektivisera och 

därmed bli mer konkurrenskraftiga. Sandvik AB genomförde ett förbättringsprogram för 

att stärka den ledande positionen inom viktiga segment och för att öka lönsamheten. 

Detta ledde till en reducering av kostnaderna med cirka 500 MSEK över de kommande 

två , tre åren. I effektiviseringssyfte delades även dotterbolagen Sandvik Mining and 

Construction upp i två affärsområden. Dotterbolagen heter idag Sandvik Mining och 

Sandvik Construction. Resultatet av effektiviseringsåtgärderna blev varsel på 365 

anställda i Sverige, varav 320 tjänstemän och 45 kollektivarbetare. Förändringarna 

beräknas vara genomförda under första halvåret av 2012 (Sandvik Aktiebolag, 2011). På 

Volvo AB ses det konkreta exempel på kostnadseffektiviseringar via nedskärningar. På 

grund av raset på världsmarknaden varslade koncernen Volvo AB över 1500 anställda i 

april 2009. I samband med raset på världsmarknaden passade Volvo AB’s dotterbolag, 

Volvo Construction, på att omorganisera och kostnadseffektivisera genom nedskärningar 

för att bli konkurrenskraftiga vilket ledde till en effektivisering med att 100 inhyrda 

konsulter fick lämna företaget (SVD-TT, 2009).  

 

I sin studie resonerar Boyle och Scherrer-Rathje (2009) kring Volvo AB och Sandvik AB 

agerande. Boyle och Scherrer-Rathje (2009) menar på att osäkerheter som prishöjningar 

på råmaterial och ökade personalkostnader gör att företag blir tvingade till att 

kostnadseffektivisera sin produktion vilket i slutändan leder till varsel. 

Kostnadseffektivisering är förmågan att effektivt kunna hantera osäkerheter för att 

fortsätta leverera sina produkter till rimliga kostnader samt fortsätta vara 
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konkurrenskraftiga och ha starkare organisationer som klarar av framtida påfrestningar 

(Boyle & Scherrer-Rathje, 2009).  

 

Det finns inte bara fördelar genom att skära ner på personal. Nackdelen är att det kan slå 

åt andra hållet. Besluten som företagsledningar tar leder inte alltid till framgång inom 

företagen. Det måste finnas bra underlag och klara, utsatta mål och mätningar. 

Misslyckas företagen med att effektivisera kan det få stora konsekvenser. Baumohl 

(1993) tar upp att arbetskraften inte alltid är företagens problem gällande kostnader. Det 

kan vara så att företagen har misslyckats med att anpassa sina produkter efter marknaden. 

Vid nedskärningar förlorar företagen sin kärnkompetens istället för att effektivisera och 

förlorar därmed konkurrenskraften.  En annan och mycket synbar effekt av 

nedskärningarna är att personalen som finns kvar i företaget får arbeta längre och hårdare 

(Baumohl, 1993). 

 

2.1.1 Empiriskt Fält 

 

Studien byggdes på att intervjua ledarskapet inom tre företag. De intervjuade företagen är 

Ericsson AB, Volvo AB, Assa Abloy AB. Anledningen till valet av just dessa tre företag, 

var att de är stora internationella industriföretag. Stora organisationer kan liknas en stor 

färja, svåra att manövrera snabbt vid en plötslig händelse. Problemet som belyses i 

uppsatsen relateras till företag som expanderar globalt. De intervjuade företagen upplever 

stora volymförändringar i sina respektive marknader. Se figur 2.1 nedan. 

Volymfluktueringar 

Företag År Rörelseresultat (Mdr kr)

Volvo AB 2005 18,2

Volvo AB 2009 -17

Volvo AB 2011 26,9

Ericsson AB 2005 33

Ericsson AB 2009 5,9

Ericsson AB 2011 17,9

Assa Abloy 2005 0,4

Assa Abloy 2009 0,5

Assa Abloy 2011 0,6

 
Figur 2 1 Volymfluktueringar på de intervjuade företagen. Källa: www.volvo.com www.ericsson.com 

www.assabloy.com  

http://www.volvo.com/
http://www.ericsson.com/
http://www.assabloy.com/
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Figur 2.1 ovan visar olika volymer vid olika tidpunkter. Detta visar hur mycket 

marknaden kan svänga. 

 

2.2 Problemdiskussion 

 

Som det tagits upp tidigare, minskning i försäljningsvolymer leder till lägre intäkter. En 

annan effekt av minskning av försäljningsvolymer är överkapacitet. För att kunna hantera 

detta bör företagen hitta strategiska och operativa  lösningar till situationen och 

företagseffektivisera (Neureuther & Schikora, 2006). Med företagseffektivisering menas 

det att företagsledningar hittar bättre och mer konkurrenskraftiga strategier som passar 

deras situation. Där ingår även kostnadseffektiviseringar och minimering av den totala 

kostnaden (Marilyn & Olga, 2011). Den mänskliga resursen anses ofta som en kostnad 

vilket gör att fokus ligger på att minimera personalkostnader (Appelbaum, Everard & 

Hung, 1999). Enligt Nilsson (1996) går det att genomföra kostnadseffektiviseringar inom 

organisationer genom att implementera ny teknologi, så som datorer och 

kommunikationssystem. På så sätt kan företagen minska på antalet tjänstemän. Ett annat 

sätt är att företagen omorganiserar i verksamheten. De som blir berörda av en sådan 

effektivisering är de tjänstemännen som finns i avdelningar som till exempel 

administration, inköp och planering (Nilsson, 1996). 

 

Gorshen och Eberts (1991) hävdar att företagen måste fokusera mer på de kostnader som 

finns inom tjänstemannasidan än på de kostnader som finns på kollektivsidan vid 

kostnadseffektiviseringar. Tjänstemännens kostnader har blivit mer rörliga i förhållande 

till kollektivarbetares kostnader, men den ökande rörligheten beror enbart på att antalet 

tjänstemännen inom industribranschen har ökat genom åren (Groshen & Eberts, 1991). 

Zeina (1997) skriver att företagens problem är att de inte vet hur mycket de skall 

effektivisera på tjänstemannasidan. Det finns inte många forskningar gjorda som bevisar 

relationen mellan företagsresultat och personal relaterade kostnadseffektiviseringar 

(Zeina, 1997). Det är ofta kollektivarbetarna som blir varslade först när företagen 

upplever en negativ volymförändring (Groshen & Eberts, 1991).  

 

Hopp, Iravani och Liu (2009) skriver i sin forskning att tjänstemän och kollektivarbetare 

skiljs åt beroende på deras arbetsuppgifter. Tjänstemännens arbete innefattar strategiskt 

tänkande, större ansvar, fokus på viktiga resurser, bibehållning av flexibilitet och 

värdeskapande vision. Kollektivarbetarna är de som utför det manuella arbetet på golvet 

och förknippas med rutinmässiga, repetitiva och till stor del fysiska uppgifter (Hopp, 

Iravani & Liu, 2009). Tjänstemannakostnader och kollektivarbetarnas kostnader skiljer 

sig väsentligt. En tjänsteman har kostnader i form av upplärning av arbete, lön, skrivbord, 

dator, telefon och kostnader för användandet av telefonen, licensavgifter till de olika 

affärssystem tjänstemannen använder sig av, affärsresor, utbildningar. 

Tjänstemannakostnader går inte heller att direkt härledas till en produkt. 

Kollektivarbetarnas kostnader består i sin tur av upplärning av arbete, lön, jobbkläder, i 

vissa fall utbildningar. Kollektivarbetares kostnader kan härledas till produkten.  

 



- 6 - 

 

Kollektivarbetarna är till största delen förknippad med produktionskostnader, därför 

brukar de bli första måltavlan vid nedskärningar (Appelbaum, Everard & Hung, 1999; 

Neureuther & Schikora, 2006). Kostnadseffektiviseringar genom nedskärningar har sedan 

tidigare implementerats och är betraktat som väletablerad strategisk tänkande inom 

kollektivsidan medan det inte har motiverats i samma utsträckning inom 

tjänstemannasidan (Nilsson, 1996). Det finns bra kontroller över kostnader gällande 

kollektivsidan men på tjänstemannasidan har det inte lagts någon större vikt gällande 

kostnadskontroller. Åtgärdsprogram som syftar till tjänstemannasidan tas inte förrän vid 

absoluta kriser (Clinton & Zachary, 2002). Enligt Nilsson (1996) finns det för lite forskat 

om kostnadskontroller på tjänstemannasidan. Detta innebär att strategiska planeringar av 

rörlighet inte alltid kan förklaras kostnadsmässigt.  

 

Ett viktigt problem som studien har avsikt att behandla är att kollektivarbetarkostnader i 

detalj har diskuterats i många litteraturer (Drury, Horngren m.fl) men inte 

tjänstemannakostnader. Det finns ingen litteratur som upplyser formella 

kostnadsmodeller som hjälper till att framställa tjänstemannakostnader. Enligt Drury 

(2005) är företagens strategiska mål att vinstmaximera (Drury 2005). Studien är nyfiken 

på hur en vinstmaximeringsstrategi kan formas utan att veta om sina 

tjänstemannakostnader.   

 

2.3 Problemformulering 

 

Utifrån problemdiskussionen har två frågor tagits fram. 

 

Hur personalrörlighet strategiskt planeras i de undersökta företagen? 

 

På vilket sätt strategisk behandling skiljer tjänstemän från kollektivarbetare? 

 

2.4 Syfte 
 

Huvudsyftet med denna uppsats är att belysa strategisk planering inom personalrörlighet i 

tre företag (Se 2.1). Dessa företag upplever stora volymförändringar.  

 

Ett delsyftet är att identifiera på vilket sätt personalkostnader påverkar strategisk 

planering.  

 

Ett andra delsyfte är att belysa vilka andra informationskällor som tillämpas i strategisk 

planering.  
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2.5 Avgränsningar 

 

Studien fokuserar sig på strategisk planering av rörlighet på tjänstemannasidan i 

tillverkningsindustrin. Det lades ingen fokus på skillnader mellan fastanställda och 

inhyrda både när det gäller tjänstemän och kollektivarbetare. Empirisk data hämtades från 

intervjuer med ledande befattningar inom Ericsson AB, Volvo AB och Assa Abloy. 

Studien utgår från antagande att volymförändringar översätts i strategisk planering av 

personalrörlighet. Vidare utgår studien från antagande att kostnadsinformation tillämpas 

vid planering av tjänstemannarörlighet.  
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3 Metod 

 

 

I detta kapitel kommer en redogörelse för hur vi gått tillväga vid undersökningen av 

problemet att presenteras. Vi kommer dessutom att beskriva vald av datasamlingsmetod 

samt valet av undersökningsobjekt.  

 

 

3.1 Vetenskapligt synsätt 

 

Uppsatsen grundar sig på hermeneutiskt synsätt. Empirisk data som insamlades från 

respondenterna tolkades och analyserades för att få djupare förståelse kring strategisk 

planering i personalrörlighet vid volymförändring. Själva tolkningsprocessen och 

framställningar påverkar naturligtvist texten. Bryman (2011) menar att den centrala idén 

för ett hermeneutiskt synsätt är att tolka och förstå textens mening utifrån perspektivet 

som dess upphovsman haft (Bryman, 2011). Information samlades genom ett antal 

intervjuer med ledande befattningsinnehavare som var involverade i strategiska 

planeringar inom de undersökta företagen. Under studiens gång har nya kunskaper 

uppkommit och gett studien nya dimensioner som gett upphov till att forskningsämnet 

tolkats och utvecklats under tidens gång.  

 

3.2 Forskningsansats 

 

Forskningsproblemet som presenterades i första kapitlet var formulerat dels utifrån 

vetenskapliga artiklar och dels utifrån empiriska reflektioner. Det finns mycket 

diskussioner i tidningar om hur företag hanterar personalnedsättningar. Detta innebär att 

det inte finns en bestämd bakomliggande teori som kan förklara det strategiska tänkandet. 

En abduktiv ansats ansågs vara mest lämplig för att belysa frågorna. En annan anledning 

till valet av forskningsansatsen, är att det är möjligt att företagens formuleringar gällande  

strategisk planering skiljer sig avsevärt från varandra. Företagen använder olika 

informationskällor i sina planeringar. Enligt Alvesson och Sköldberg (2008) är abduktion 

en kombination mellan induktion och deduktion. I forskningen rör sig forskaren fram och 

tillbaka mellan teorin och empirin (Alvesson & Sköldberg, 2008). Till en början 

studerades litteraturen för att få ökad förståelse kring ämnet. Därefter studerades empirin 

för att förstå ämnet ett steg vidare. Denna spiral fortsatte under studiens gång, med andra 

ord växla fram och tillbaka mellan teori och empiri. 
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3.2.1 Kvalitativ och kvantitativ metod 

 

Undersökningen utfördes med hjälp av en kvalitativ metod för att erhålla den information 

som krävs för att kunna belysa strategiska planeringar av  personalrörligheten, samt 

identifiera ekonomiska och kostnadsrelaterade faktorer som påverkar strategisk planering 

av personalrörlighet. Intervjuer med ledande befattningsinnehavare på Ericsson AB, 

Volvo AB och Assa Abloy utfördes för att få en ökad förståelse kring forskningsämnet 

och kunna besvara forskningsfrågan. Vid behov kunde vi återvända till respondenterna 

för att få klarhet runt intervjufrågorna. På så sätt fick vi mer omfattande underlag för att 

kunna besvara frågorna. Enligt Bryman (2011) är en kvalitativ forskning mer inriktad på 

ord och är även induktivt, tolkande och konstruktionistisk till sin art medan en kvantitativ 

forskning handlar om att samla in numeriska data och forskningen är av ett deduktivt slag 

(Bryman, 2011). I en deduktiv ansats finns inte någon möjlighet för att återvända till 

respondenterna samt att frågorna och svaren är isolerade från varandra.  

 

3.3 Datainsamling 

 

Litteratursökningen började på Göteborgs Universitetets bibliotek för att samla in 

relevant information kring ämnet. De databaser som användes för att söka vetenskapliga 

artiklar och böcker var Summon, Ebesco, Jstor, Libris och Google Scholar, Bibiliotekets 

hemsida på Högskolan i Borås. De valda sökorden var White collar, Blue collar, 

Downsizing, Manufacturing flexibility, Kalkylering, Ekonomistyrning, Cost 

Management, Mobility, Controlling Cost och Volume flexibility. Efter att ha läst artiklar, 

böcker och uppsatser kring ämnet hittades fler litteraturer och artiklar via forskarnas 

referenslistor.  

Empirin har insamlats genom tio intervjuer på Ericsson AB Borås, en intervju med Volvo 

AB Göteborg och en intervju med Assa Abloy Göteborg. Assa Abloy och Volvo AB 

kontaktades via telefon för att få intervjutider med företagen. Mikael Ucar tog kontakt 

med Ericsson AB Borås redan sommaren 2010 varför tillgång till intervjuer på Ericsson 

AB Borås blev möjlig.  

 

Kriterier gällande urval av respondenter var att respondenterna skulle ha stor insyn i 

verksamheten. Chefsnivå och business controllernivå ansågs vara relevant för att kunna 

insamla kunskaper kring forskningsämnet. Anledningen till intervjuer med Business 

Controllers var deras finansiella kunskaper inom företaget och dess detaljerade inblick i 

organisationen som var behjälplig till studien. På Ericsson AB gavs det även access till 

finansiell information och inblick i organisationen via business controller avdelningen. 

De övriga företagen, Assa Abloy och Volvo AB, gav inte samma acces som på Ericsson 

AB i Borås. Intervjupersonerna från Assa Abloy och Volvo AB var på chefsnivå. 

 

Assa Abloy och Volvo AB valdes av anledningen att de, liksom Ericsson AB, är 

tillverkningsföretag och har tjänstemän och är relevanta vid jämförelse. Intervjuer med de 

tre olika företagen skapade bredare syn kring forskningsämnet.  
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Kvantitativ data insamlades på Ericsson AB, Borås. Denna data bestod av 

tillverkningsvolymer, antal tjänstemän och antal kollektivarbetare mellan perioden 

januari 2009 till januari 2012. Syftet med att redovisa kvantitativ data var att visa antal 

tjänstemän och kollektivarbetare och deras rörlighet vid olika volymförändringar på 

Ericsson AB, Borås.  

 

3.3.1 Intervjuer 

 

Intervjuerna var öppna och lågstrukturerade. Utefter problemsyftet har det tagits fram 

frågor vilka har varit lågstrukturerade. Merriam (1994) hävdar att i kvalitativa metoder är 

intervjuerna mer öppna och kan vara mindre strukturerade till skillnad från kvantitativa 

intervjuer (Merriam, 1994). Samma frågor som frågades till controllers frågades även till 

chefer men under intervjun tillkom det andra detaljerade frågor till chefer (se bilaga 1 och 

2). Förutom tre intervjuer har samtliga intervjuer spelats in för att kunna utesluta missad 

information. Det skedde naturligtvis i mån av tillåtelse från respondenterna. De tre 

intervjuer som inte spelades in var på grund av att respondenterna inte ville bli inspelade. 

Dessa tre respondenter var ifrån Ericsson AB i Borås. Under intervjuerna med dessa tre 

respondenter har anteckningar förts istället. Som tidigare nämnt kunde vi återvända till 

alla respondenter för att komplettera information och på så vis få en ökad förståelse. 

Kontakt togs via mejl, telefon eller direkta personkontakter.  

 

Det som Bryman (2011) kallar för snöbolls- eller kedjeurval har även gjorts under 

studiens gång. Det innebär att forskaren via relevanta respondenter för undersökningens 

tema får ytterligare kontakt med respondenter (Bryman, 2011). Med hjälp av 

respondenterna från Business Controller avdelningen på Ericsson AB i Borås har vi 

kommit i kontakt med avdelningschefer som ansetts relevanta och vara till stor hjälp till 

undersökningen.  

 

Den första intervjun som genomfördes var med Manpower i Borås, men informationen 

från Manpower ansågs inte vara tillräcklig för att besvara studiens syfte. Informationen 

från Manpower togs därför inte med i studien.   

 

3.3.2 Primär- och sekundärdata 

 

Primärdata innebär att data som samlats in är specifikt för den aktuella forskningen 

(Kinnear & Taylor, 1996), exempel på källor som primärdata kan hämtas från är 

intervjuer, enkäter och observationer (Bryman, 2011). Primärdata i uppsatsen är data från 

intervjuer med respondenter från Ericsson AB i Borås, Assa Abloy och Volvo AB.  

 

Sekundärdata är tidigare data som samlats in till andra forskningar och ändamål. Källor 

som sekundärdata kan hämtas från är till exempel litteraturer, artiklar och olika typer av 

rapporter som årsredovisningar (Kinnear & Taylor, 1996). För att få relevant information 

till uppsatsen har sekundärdata insamlat från relevanta litteraturer, vetenskapliga artiklar 

samt budget-, produkt- och kostnadskalkyler från Ericsson AB, Borås. 
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3.4 Validitet och Reliabilitet 

 

Validitet innebär i vilken utsträckning resultatet stämmer med i verkligheten och om 

resultatet är tillämpbar i andra situationer (Bryman 2011). Studien anses ha hög validitet 

vad gäller mätningen av det uppsatsen har haft för avsikt att mäta. Varje intervju har 

spelats in, skrivits ned och därefter sammanställs. Sammanställningen har skickats 

tillbaka till den intervjuade personen som har läst och godkänt sammanställningen. Vad 

gäller teorin och empirin så stämmer de överens med varandra. Detta innebär att teorin är 

förankrad med praktiken och vice versa vilket styrker studiens validitet. De intervjuade 

företagen har likartade uppfattningar kring rörligheten hos tjänstemännen respektive 

kollektivarbetarna, vilket ökar resultatets trovärdighet.  

 

Det görs inte anspråk på reliabilitet på grund av nedanstående orsaker: 

 

 De respondenter som intervjuats kanske inte är kvar i tjänst på Ericsson eller bytt 

tjänst och har då andra typer av ansvar inom företaget  

 Hur villig är Ericsson att lämna ut information som är konfidentiella.  

 Om det sker förändringar i organisationen och förändringar i strategier kan det 

uppkomma fler avdelningar med tjänstemän som är volymberoende. 

 

3.5 Sekretess och Etik 

 

Full access till information har givits från Ericsson AB i Borås och därmed 

undertecknades sekretesshandling. Det ansågs därför viktigt att konfidentiell information 

inte läckte ut till allmänheten. Enligt Bryman (2011) är konfidentialitet en av 

grundläggande etiska frågor för de personer som är direkt inblandade i forskningen 

(Bryman, 2011). Respondenterna informerades om att informationen inte lämnas ut till 

tredje part utan ett godkännande. De övriga intervjuade företag, Volvo AB och Assa 

abloy, gav inte samma accessmöjligheter som Ericsson AB Borås. Samma princip, vid 

behandling av empirin från Volvo AB och Assa Abloy, har använts som på Ericsson AB 

Borås gällande sekretess.   

 

3.6 Reflektion kring metoden 

 

Studiens huvudsyfte var att belysa strategisk planering inom personalrörligheten i tre 

företag. Ett delsyftet var att identifiera på vilket sätt personalkostnader påverkar 

strategisk planering. Ett andra delsyfte var att belysa vilka andra informationskällor som 

tillämpas i strategisk planering. En möjlig konsekvens skulle kunna vara att 

respondenterna får en uppfattning om att företaget försöker skära ner sin personal på 

tjänstemannasidan. Svaren från respondenterna kan vara vinklade till att tjänstemännen 

på de olika avdelningarna inte är volymberoende men i praktiken skulle de mer eller 

mindre kunna vara det. Vad gäller respondenter från Volvo AB och Assa Abloy kunde 

svaren vara ur representanternas perspektiv och inte företagets perspektiv. 
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Det finns en tendens att företag saknar motiv för att utveckla ekonomistyrning som 

innefattar strategisk användbar information kring tjänstemannakostnader. Å andra sidan 

utvecklas strategier och kostnadskontroller på kollektivarbetarsidan på löpande band. 

Många kursböcker saknar diskussioner kring ekonomistyrning av tjänstemannakostnader. 

Däremot finns det otaliga mängder av kursböcker och vetenskapliga artiklar kring 

strategisk planering av kollektivarbetarkostnader.  
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4 Teoretisk Referensram 

 

 

Följande Kapitel behandlar de teorier och modeller som anses relevanta utifrån 

problemområde och syfte. Teorier som behandlas är ekonomistyrning, 

kostnadseffektivisering, tjänstemän eller kollektivarbetare, personalrörlighet, 

självkostnadskalkylering, påläggsmetoden. 

 

 

4.1 Ekonomistyrning 

 

Faktorer som ökad osäkerhet på marknaden, kortare produktlivscykler och 

konsumenternas höga krav har lett till att strategisk planering genom ekonomistyrning 

har blivit viktigare.  Det är svårare att förutse framtiden och varje beslut till förändringar i 

organisationen är viktiga för företagens överlevnad vilket har gjort ekonomistyrning till 

ett livsviktigt verktyg. Multinationella företagens styrning är mer komplex jämfört med 

de lokala företagen (Gomes, 2011).   

 

Aniander (1998) hävdar att företagsledare bör kunna följa upp om tillverkningen i 

företaget har varit effektiv eller inte. För att kunna mäta detta måste det finnas utsatta mål 

att jämföra med. Det innebär att företagen måste ha data om interna händelser för att 

kunna följa upp verksamheten. Internredovisning kan bidra med information om till 

exempel vilka kostnader företaget har, lönsamheten för produkter de tillverkar, 

avdelningarnas effektivitet och om företaget kan täcka sina kostnader. För att se om ett 

företag är effektivt och produktivt krävs det kontinuerliga uppföljningar av verksamheten 

genom ekonomistyrning. Organisationen måste sätta upp mål och finna bra mättal och 

genomföra kontinuerliga kontroller och beräkningar för att bland annat kunna iaktta 

förändringar som sker och följa upp effektiviteten (Aniander, 1998). Det finns en tendens 

till att företag etablerar separata styrmedel paralellt med kostnadsredovisning. 

 

Steve (2005) skriver att key performance indicator (KPI) är viktiga mätverktyg och 

hjälpmedel. När företagen har hittat rätt KPI kan företaget lättare se vilka delar i 

organisationen som fungerar bra och vilka delar i organisationen som inte fungerar bra. 

KPI är ett viktigt verktyg men företagen måste ha en realistisk strategi och en kompetent 

ledare och ledning för att kunna nå framgång. Företagen bör ha fokus på det finansiella 

resultatet och verksamheten för att kunna vara konkurrenskraftiga (Steve, 2005).  

 

Enligt David (2007) använder företagen sina KPI fel. Många företag mäter sina 

prestationer månadsvis och även kvartalsvis, men detta kan liknas vid att stänga 

stalldörrarna när hästarna redan skenat iväg. Därför kan inte undersökningar som sträcker 

sig sex månader tillbaka vara en KPI. De företag som gör undersökningar dagligen kan 

använda underlaget som en KPI. Företagen bör mäta veckovis, dagligen eller till och med 

timvis om det är möjligt. KPI är så pass djupgående och grundlig i en organisation att det 
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skulle kunna kopplas till individnivå. En KPI visar vilka åtgärder ett företag bör vidta. 

Om företagets chefer fokuserar på KPI och vidtar centrala åtgärder kommer detta påverka 

företagets alla led (David, 2007).  

 

4.1.1 Strategisk styrning – extern styrning 

 

Strategisk styrning har två orienteringar när det gäller källor av information. Den ena 

fokuserar på informationssamling kring externa miljöer så som marknader, konkurrenter, 

produkter, kunder etc. Den andra fokuserar på intern planering.  

 

Ansoff och Mcdonald (1984) hävdar att det skiljer sig stort bland företag som tar beslut i 

tid och företag som väntar. Somliga företag väntar till hoten har blivit en realförlust vilket 

ger dem en sämre utgångspunkt. Somliga företag har bra förutseenden och bra prognoser, 

därmed bättre utgångsläge. Företag med bra förutseende och prognoser kan ta beslut om 

förändring och ställa om snabbt vilket leder till minimering av förluster. Större etablerade 

företag är sena på att ta beslut medan mindre företag ofta är snabbare och kan på så sätt 

snabbare eliminera sina kostnader. Större bolag tar sig tid att observera, tolka och 

vidarebefordra information. Det tar tid att förstå och kommunicera problemet och 

bearbeta besluten. Detta kallas för reaktiv styrning, med andra ord styrning efter att 

skadan är skedd. Denna typ av styrning är kostsam då det tar tid att åtgärda förlusterna.  

Även i företag som jobbar med planerad styrning ses det en försening i beslutstagande. 

En anledning till detta kan vara att företaget jobbar med prognoser som grundar sig i 

historiska händelser och tidigare års aktiviteter. Det tar inte hänsyn till exempelvis 

konkurrenterna. Förseningen blir dock inte lika stor som i reaktiv styrning. Med andra 

ord blir det inte lika kostsamt. En tredje styrning kallas för avgörande styrning. Så fort 

avvikelsen märks av och det inte är en normal avvikelse tas beslut för åtgärd. Således 

reagerar beslutsfattarna innan händelsen har blivit ett stort problem. Det är dock att 

föredra en blandning av ”avgörande styrning” och ”planerad styrning” (Ansoff och 

Mcdonald, 1984) 

 

Chefer ägnar största delen av arbetstiden åt att klara av osäkerheter och förändringar som 

uppstår inom företaget. Detta kan vara ekonomiska fluktueringar, konkurens på 

marknadens och krav från arbetarna. Chefernas existensberättigande har med 

förändringar att göra och de förväntas kunna ta rätt beslut när förändringar krävs för att 

styra företaget framåt. Från och med slutet av 1950 -60 talet uppstod det nya former av 

förändringar. Dessa förändringar var nya utländska företag samt utländsk teknik. Detta 

medförde stora förluster av marknadsandelar vilket innebär större kostnader för att göra 

affärer.  När företag tappar marknadsandelar blir följden att volymen sviktar vilket 

innebär att kostnaderna blir högre och intäkterna lägre. Misslyckas organisationen med 

att ta strategiska beslut kommer förlusterna att ständigt öka. För att minimera skadan av 

de förlorade intäkterna är lösningen att eliminera kostnader. När en avvikelse uppstår, i 

detta fall förlust av marknadsandelar, försöker organisationen att eliminera avvikelsen. 

Åtgärder som leder till en ökad produktionseffektivitet, kostnadseffektivitet vidtas vilket i 

sin tur leder till minskning av företagets kostnader (Ansoff och Mcdonald, 1984).  
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4.1.2 Kostnadseffektivisering – intern styrning 

 

Enligt Zeina (1997) tar företagsledningar strategiska beslut för att eliminera kostnader 

och för att förbättra företagsresultatet. Ett av de strategiska besluten är nedskärningar. 

Många företag väljer att skära ner på arbetskraften inom företaget för att bli mer 

kostnadseffektiva (Zeina, 1997).  Anledningen till varför det är fördelaktigt att minska på 

just arbetskraften är för att personalkostnader är bland de större kostnaderna i en 

organisation. Personalkostnader kan delas upp i direkta och indirekta personalkostnader. 

Direkta personalkostnader är förknippade med produktion, till exempel kollektivarbetares 

kostnader. Indirekta personalkostnader är kostnader som inte är direkt kopplade till 

produktion. Chefer och administratörer är exempel på indirekta personalkostnader, med 

andra ord tjänstemannakostnader (Arora, 2010).  

 

Cameron, Freeman och Mishra (1991) har gjort en jämförelse inom fordonsindustrin i 

USA. De har försökt få svar på frågan om effektiviseringar och nedskärningar gällande 

tjänstemän. Cameron, Freeman & Mishra (1991) menar att företagen ständigt måste söka 

efter förbättringar och kostnadseffektivitet liknande en atlet som ständigt tränar för att slå 

sitt rekord. Detta kan göras via personalvarsel för att slimma företaget. 

Kostnadseffektivitet borde vara en permanent tanke för företagen. Om företagen via 

nedskärningar motverkar exempelvis dubbelarbete och inflexibilitet hos personalen kan 

företagen på så vis bli mer effektiva. Effektivisering genom nedskärningar betyder inte 

att organisationen krymper. Nedskärningar kan uppstå för att effektivisera 

arbetsuppgifter, förenkla arbetsprocesser, implementera strategiska kostnadskontroller. 

Orsaker som kan ligga till grund till varför en organisation krymper kan bero på att 

företaget förlorar resurser, intäkter minskar eller att företaget har tappat andel på 

marknaden, alltså volymförändringar. Effektivisering genom nedskärningar bör göras 

både när organisationen växer och även när det krymper.  (Cameron, Freeman & Mishra, 

1991).  

 

Kostnadseffekten av nedskärningar är olika från företag till företag. Resultatpåverkan blir 

inte stor vid nedskärningar i de företag som är helautomatiserade eftersom de inte har 

många mänskliga resurser. Däremot blir resultatpåverkan, vid nedskärning, stor hos 

företag som inte är helautomatiserade. Hos dessa företag finns fler mänskliga resurser 

och därför högre personalkostnader som kan påverkas (Zeina, 1997).  

 

Enligt Iwaarden, Wiele, Williams och Dale (2006) är ökade produktvariationer och 

kortare produktcykler två trender som pågår i dagens marknad.  Konsumenterna har ett 

stort urval av produkter som de kan välja mellan och sökandet efter de senaste 

produkterna har lett till att industrier har en alltmer kortare produktlivscykel. Det breda 

produktutbudet och de alltmer kortare produktcyklerna har påverkat många industrier 

hårt. Bilbranschen är en av de branscher som drabbats hårdast. Det kommer ständigt nya 

bilmodeller och tidigare specialutrustningar ingår numera i standardpaket och 

produktionen av de nya bilmodellerna avtar efter bara några år. Det hjälper inte längre 

med en uppgradering av bilmodeller för att motverka en vikande produktion. 

Effektiviseringsåtgärder har lett till att många fabriker delar på samma plattformar med 

andra bilmodeller inom koncernen, ibland också med sina konkurrenter, för att 
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upprätthålla massproduktionen. Företagen försöker att minska sin komplexitet genom att 

hålla sig till traditionella massproduktioner så mycket som möjligt (Iwaarden et al., 

2006). 

 

4.1.2.1 Tjänstemän och kollektivarbetare - intern styrning 

 

Cameron, Freeman och Mishra (1991) skriver att tjänstemanna-arbeten är mycket 

attraktiva i en organisation. Tjänstens attraktivitet gör den svårare att ta bort trots att 

många av de tjänsterna är överflödiga i en organisation (Cameron, Freeman & Mishra, 

1991).  

 

Hopp, Iravani och Liu (2009), menar att tjänstmännen har mer intellektuella och kreativa 

arbetsuppgifter medan kollektivarbetarnas arbetsuppgifter är mer fysiska och 

rutinmässiga. Tjänstemännens arbetsuppgifter baserar bland annat på kunskaper för att 

genera idéer, arbetsprocesser och lösningar medan kollektivarbetarna mestadels gör 

samma upprepade arbetsuppgifter.  Tjänstemännens kunskaper, idéer och kreativiteter 

driver med andra ord organisationen framåt (Hopp, Iravani & Liu, 2009). Groshen och 

Williams (1992) skriver att skillnaden mellan tjänstemän och kollektivarbetare är att de 

färdigheter som behövs inom produktion kan kollektivarbetare erhålla via överföring av 

kunskap mellan arbetare på arbetsplatsen medan tjänstemän måste utbilda sig och har mer 

komplexa tjänster. En av anledningarna till varför det är olika effekter, på tjänstemän och 

produktionsarbetare vid varsel, är att de två grupperna har olika roller. Tjänstemännens 

arbete är mindre knuten till produktionen och historiskt sätt har tjänstemännen haft en 

mindre utsatt roll. När amerikanska företag drar ner på produktionen på grund av vikande 

efterfrågan på marknaden, varslar företagen först kollektivanställda och tjänstemännen 

får vara kvar. Orsaken till detta är att tjänstemannakostnader anses vara en fast kostnad 

för driften i företaget. Den utbildning och information tjänstemän har gör dem svårare att 

vara rörlig. Ett exempel är att revisorer och ingenjörer i bilindustrin inte är lika 

volymkänsliga som en monteringsarbetare. De senaste 30 åren i USA har det varit stora 

nedgångar när det gäller kollektivarbetare. Anledning till detta är mer automation inom 

produktion och dessutom konkurrens från andra lågavlönade länder. 

Kollektivarbetarrollen är på så sätt mer känslig än tjänstemannarollen. Däremot kan den 

ökade löneskillnaden mellan tjänstemän och kollektivarbetare leda till att arbetsgivarna i 

framtiden kan komma att se över tjänstemannasidan. Företagen kommer att se över 

tjänstemännens roll och arbetsuppgifter och därmed se över huruvida det är möjligt att 

inom en organisation skära ner på tjänstemannasidan (Groshen & Williams, 1992).  

 

Nilsson (1996) menar att det ses en trend där antalet tjänstemän sjunker i organisationer. 

Detta är på grund av att nya teknologier utvecklas som innebär att nya affärssystem gör 

tjänstemän mindre behövliga. Inom industribranschen är det exempelvis 

löneadministrationen, tidsrapporteringssystemet med flera som är påverkade. Företagen 

kommer mer och mer titta på tjänstemannasidan för att sänka sina kostnader betydligt. 

Nilsson menar att företagen borde ha tittat på tjänstemannasidan för längesedan men av 

någon anledning gjordes inte det (Nilsson, 1996).  
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De senaste nedgångarna har det setts att tjänstemän har varit mer utsatta för varsel än 

någonsin i historian. Detta är inte för att tjänstemannajobb i sig är mer rörliga och har 

blivit mer rörliga i jämförelse med kollektivarbetare. Anledningen är att i dagens 

jobbmarknad är det fler tjänstemän i procent än vad det var förr i tiden (Rob, 2001).  

 

Seppälä (2004) menar på att anledningen till varför tjänstemän inte är rörliga är på grund 

av arbetets komplexitet. Ett exempel är tidningstryckeri. Olika bilagor, produkter, 

personlig information som tillkommer i sidorna kräver planering och kommunikation och 

just därför behövs tjänstemännen för denna produktionsplanering (Seppälä, 2004).  

 

4.1.3 Personalomsättning 

 

Personalrörlighet innefattar omfattningen av antal personal som lämnar och tillkommer i 

en organisation under en viss period. Det finns olika anledningar till personalrörlighet. 

Dessa kan delas in i påverkbara och opåverkbara orsaker. De orsaker som är påverkbara 

är låga löner, trivsel och dåliga arbetsförhållanden. De orsaker som inte är påverkbara är 

till exempel dödsfall, pensioner, säsongsberoende verksamheter, fluktuerande volymer 

och förändringar i företagens lokalisering vilket även kan innebära outsourcing (Arora, 

2010).  

 

Effekten av personalrörlighet kan vara positiv och negativ. Det positiva är att ny personal 

tillför nya idéer och metoder till bättre arbetsprocesser samt att de nya är motiverade till 

att bli befordrade inom organisationen. Det negativa är att personalrörlighet är dyrt då det 

leder till ökade kostnader. De ökade kostnaderna innebär rekryteringskostnader, 

upplärningskostnader, tidsförlust under utbildning, ineffektivitet tills den nya personalen 

jobbar fullt ut (Arora, 2010).   

 

4.2 Självkostnadskalkylen 

 
För att företagen ska ha kontroll över sina direkta och indirekta kostnader bör de använda 

något/några av de kalkylmodeller som finns (Ax, Johansson & Kullvén, 2005). 

Kostnadskontroll är en process där företagen uppskattar, kontrollerar och analyserar data 

för att fastställa en kontinuerlig cykel av information för genomförande av projekt på 

effektivt sätt (Allen, 2004).  

 

4.2.1 Påläggsmetoden 

 
Påläggsmetoden används för att tydligt visa de direkta och indirekta kostnaderna och för 

att företagen skall få en bättre överblick över var kostnaderna skall läggas. Företagen 

fördelar kostnaderna som blir pålägg på varje produkt, order och försäljning för att täcka 

de indirekta kostnaderna (Hansson & Nilsson, 1999).  
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De direkta kostnaderna är sällan problem då de kan härledas direkt till produkten eller det 

utförda arbetet, det är de indirekta kostnaderna som medför problem för företagen. 

Direkta kostnader är exempelvis kollektivarbetarlöner, råvarumaterial. Indirekta 

kostnaderna är till exempel tjänstemannakostnader, administrationskostnader (Hansson & 

Nilsson, 1999). Modeller för kollektivarbetarkostnader är omfattande men det saknas 

modeller för att på ett tydligt sätt visa tjänstemannakostnader.   

 

Direkta kostnaderna beräknas och bestäms mer eller mindre på samma sätt i samtliga 

företag. Indirekta kostnader är mer komplicerat och bestäms olika. Stora industriföretag 

är mer komplicerade och har en verksamhet som är större än ett exempelvis tjänsteföretag 

och kalkylerna kan skilja åt. Kalkylerna i stora industriföretagen har fler poster av både 

direkta kostnader och omkostnader (Ax, Johansson & Kullvén, 2005).  
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5 Empiri 
 

 

 

Resultat från den empiriska delen kommer att presenteras i detta kapitel. Inledningsvis 

presenteras en övergripande presentation av Ericsson koncernen och sedan Ericsson i 

Borås (M&A), där empiriinsamlingen ägts rum. Vidare ska de olika kalkylmodeller som 

Ericsson använder klargöras och slutligen, resultat från intervjuer på övriga företag. 

 

 

5.1 Intervjuade Företag  

 

5.1.1 Ericsson AB Borås (M&A) 

  

Ericsson Borås i Sandlid producerar  produkter som minilink outdoor, minilink indoor, 

marconi long haul. Ericsson Borås har även repaircenter för hela världen där skadade, 

felaktiga produkter från hela världen kommer för att åtgärdas. Företaget har, januari 

2012, totalt 917 anställda varav 205 konsulter på kollektivsidan och 31 konsulter på 

tjänstemannasidan (Sanna Moore, Business Controller EAB). Organisationen ser ut enligt 

Figur 5.1.  

 

Figur 5. 1 Organisationen i Borås. Källa: Ericsson Borås (M&A) intranät 
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Chefen för Ericssons Borås säte är Anders Ernstsson, under honom finns olika 

avdelningar som är direkt kopplade till M&A men det finns även avdelningar som finns 

fysiskt i M&A men tillhör Stockholm. Figur 5.1 visar avdelningar som är streckade in i 

ledet tillhör Borås och de punktstreckade in i ledet tillhör Stockholm. 

 

5.1.2 Volvo AB 

 

Volvo grundades 1927 av Gustav Larsson och Assar Gabrielsson och koncernen är idag 

en av världens ledanden tillverkare av  lastbilar, anläggningsmaskiner, bussar , 

drivsystem för marina och industriella applikationer samt komponenter för flygplan och 

flygmotorer. Volvokoncernen erbjuder även kompletta finansierings- och 

servicelösningar. Med Olof Persson som VD har koncernen cirka 100 000 anställda och 

produktionsanläggningar i 20 länder (Volvogroup, 2012) 

 

5.1.3 Assa Abloy 

 

Assa Abloy bildades 1994 och är världsledande inom lås- och dörrlösningar samt har 

över 100 varumärken. Koncernen med VD:n Johan Molin är idag verksam över hela 

världen med cirka 42 000 anställda och en omsättning på drygt 40 miljarder kronor 

(Assaabloy, 2012). 

 

5.1.4 Effektivisering 

 

Carl-Johan Ahl, Manager Production Logistics, Ericsson AB Borås, (2012) säger att på 

inköp & planeringsavdelningen finns tjänstemän som har liknande arbetsuppgifter som 

går in i varandra och är sammankopplade. Därför kan det vara naturligt att slå ihop vissa 

arbetsuppgifter för att effektivisera. Företagen kan även göra effektiviseringar genom att 

använda sig av affärssystemen de använder. Affärssystemet som Ericsson AB använder, 

SAP, är öppen för automatisering av arbetsuppgifter. Ett exempel är att inköp kan göras 

genom att systemet genererar ordrar till leverantören och leverantören bekräftar ordern, 

men däremot måste det finnas en viss kontroll för att inte motta fler produkter än vad som 

i verkligheten behövs och där avdelningen ser en uppföljning. Detta skulle leda till en 

halvering av inköpstjänstemännen. Inköpsgruppen skulle då eventuellt delas upp i två 

delar. Den ena delen skulle kunna övervaka systemet och se till att det automatiska 

inköpet fungerar felfritt och lyfter upp det som ser riskabelt ut. Det som ser riskabelt ut 

skickas en nivå högre till de operativa inköpare som tar hand om avvikelser och kontaktar 

leverantörer. Den rollen blir en volymberoende roll vilket gör rollen flexibel. Förutom 

inköpare kan de olika planerarna slås ihop för att effektivisera ytterligare inom 

avdelningen då arbetsuppgifterna är snarliknande (Carl-Johan Ahl).  
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Kompetensmässigt har tjänstemännen kunnat vara behjälpliga gällande andra uppgifter, 

men det har varit mycket omorganisationer vilket har lett till kompetensöverföringar 

inom företaget. Tanken är att landa i organisationen och därifrån titta på 

flexibilitetsmodeller. Just nu finns det ingen flexibilitetsmodell. En önskan är att placera 

om tjänstemän till produktion och kunna använda de anställda på alla avdelningar inom 

organisationen och detta för att behålla kompetensen inom organisationen och inte säga 

upp de Ericsson anställda (Carl-Johan Ahl). 

 

Processutvecklingsavdelningen i sin tur har i uppgift att utveckla och spara pengar. Där 

tittar gruppen på systemförbättringar. Prognossäkerhet är en viktig del för företaget, ju 

säkrare och bättre prognos desto bättre planering och budgetering. 

Processutvecklingsavdelningen kan även användas som stöd i de olika avdelningarna och 

de kan gå in och täcka när de inhyrda tjänstemännen blir tvungna till att justeras på grund 

av för låg volym. Då lägger företaget fram utvecklingen i tiden för att återkomma till 

utvecklingen senare när volymerna går upp igen. (Carl-Johan Ahl). 

 

Vid volymförändringar tittar avdelningen på hur tjänstemännen kan ändra arbetsuppgifter 

och göra andra uppgifter. Tanken är att ha 6 tjänstemän som kommer att vara 

kontinuerligt rörliga. Trots att man skulle kunna tro att det blir mindre att göra vid 

volymnedgångar blir det ibland mer att göra. Ett exempel på detta är 

produktionsplanering som får planera mer när det är låga volymer då det ställs andra krav 

från flödet (Carl-Johan Ahl).  

 

Håkan Johansson L Manager Prod Engineering & Quality Support, Ericsson AB Borås 

(2012) säger att en avdelning i företaget som inte är volymkänslig är teknikavdelningen 

då det alltid finns något att förbättra kvalitetsmässigt. Avdelningen jobbar inte med 

affärssystemet på ett sätt som gör det möjligt för automatisering av uppgifter. När det 

gäller att avsluta tjänster så kan man inte göra det hur som helst med de fastanställda. 

Däremot kan företaget sätta tjänstemän i produktion i vissa perioder, kanske kan låna ut 

till andra delar inom Ericsson som vill förstärka sig och genom detta sätt vara flexibel. 

Inom teknikavdelningen finns inte samma hårda koppling mellan behov av tekniker 

(tjänstemän) och producerad volym som det är på till exempel produktionspersonal 

(opertörer etc). Någonstans finns det givetvis en koppling till volym även på 

teknikfunktioner. Kortsiktiga upp och nedgångar i volym har däremot inte direkt 

påverkan på bemanning på tekniksidan. När det gäller att effektivisera och slå ihop 

grupper har avdelningen slått ihop och effektiviserat bygg och instrumentservice. 

Instrumentservice hade ansvar för lite olika produkter, inköp, kalibrering av instrument. 

Det fanns de synergierna mellan instrument gruppen och bygg gruppen som gjorde detta 

möjligt. Genom detta har man kunnat slimma avdelningen något (Håkan Johansson).   

 

Isak Olevic, Director Volvo Financial Services (2012), säger att genom att företagen 

effektiviserar arbetsuppgifterna inom organisationen kan de spara mycket pengar. Ett sätt 

att effektivisera är just att automatisera inom tjänstemanna jobb genom att använda sig av 

affärssystemen som företaget använder. Problemet kan vara att kvalitetssäkra i en sådan 

process. Om företagen kommer fram till en lösning på det problemet så är det ett bra sätt 

att effektivisera. Det är mer på agendan att organisationer tittar mycket på att 
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automatisera genom affärssystemen där även Volvo ser över sin automatisering. 

Företagen går över från manuellt styre inom vissa uppgifter till automatiserade arbeten. 

Arbetsuppgifter läggs lite på kunderna och får de att göra saker som annars företagets 

anställda hade gjort. Företagen måste vara konkurrenskraftiga på lång sikt och då måste 

det effektiviseras på lång sikt. Det handlar om att förbättra interna processer (Isak 

Olevic). 

 

Ur ett företagsperspektiv är det en jättebra lösning att titta på vilka uppgifter inom 

organisationen som är snarliknande och kunna slå ihop vissa arbetsuppgifter för att kunna 

produktionseffektivisera, kostnadseffektivisera och sänka kostnaderna ytterligare. Men 

här måste hänsyn tas till andra faktorer så som samhällsfaktorer. När företag kommer 

med sådana förslag kan de få facket på sig. Externa faktorer gör att företagen har vissa 

kostnader som inte alltid är påverkbara. När företagen gör sådana drastiska åtgärder och 

effektiviserar så pass mycket och har en slimmad organisation kommer detta att höras i 

andra lager och samhällspolitiker kan bli inkopplade. Därför vågar beslutsfattare inte 

alltid ta sådana beslut. När det är goda tider tas inte sådana beslut då det sticker ut för 

mycket. Däremot när det kommer dåliga tider passar företagen på att effektivisera så 

mycket som möjligt och varsla så många anställda som möjligt. Till exempel år 2008 

gick det bra för Volvo PV och försäljningen var hög. Senare kom finansiella krisen och 

försäljningen mer än halverades vilket slog hårt mot Torslanda där produktionen för 

XC90 fanns. Linor gick inte på full kapacitet och människor stod utan arbetsuppgifter. Då 

passade företaget på att varsla personal och effektiviserade och hävdade att företaget inte 

skulle överleva annars. I sådana tider är det lättare att göra nedskärningar och skylla på 

dåliga tider. Det händer att företagen omplacerar tjänstemän till produktion där 

tjänstemännen säger upp sig och via detta slipper företagen få facket på sig. Då är det en 

bra sak att även få in en effektivisering och automatisering till företaget. På så sätt kan de 

sänka sina kostnader betydligt och även slippa problemet med facket. Det är ett sätt att 

kringgå uppsägning. Ett annat sätt är att köpa ut de anställda då företagen ger X antal 

månadslöner och säger upp personalen på det sättet. Det handlar om att hela tiden få ner 

kostnaderna på sikt (Isak Olevic). 

 

Kort sagt så är det helt rätt att göra effektiviseringar. Det ligger rätt i tid och många 

företag börjar få upp ögonen för effektivisering och det är en trend som går åt det hållet 

världen över. Företagen tittar på att göra mer med mindre resurser, mer Lean production, 

mer kostnadseffektivt, mindre resurskrävande. Företagen tittar på olika processer som går 

i hand med denna tanke. Det handlar även om att göra rätt under kortare tid. Kan 

företagen justera ner personal från 5 till 3 med samma resultat och samma kvalité på 

samma tid, då görs det en effektivisering. ”Detta är något som kommer i alla företag tror 

jag” (Isak Olevic). 

 

Ett bra alternativ för företagen, för att sänka kostnaderna, är att effektivisera och 

automatisera. Automatiseringen skulle kunna göras via affärssystemet och inköp skulle 

kunnas göra via fler VMI leverantörer. VMI leverantörer är leverantörer där företag som 

till exempel Ericsson, Assa Abloy och Volvo har ett långsiktigt strategiskt samarbete 

med. Företagen binder upp sig på x antal år och säkrar upp att köpa x antal 

produktionsvolymer från leverantören. Leverantören utbildas för att kunna hantera behov 
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och ordrar. Nästa steg blir att VMI leverantörerna ser produkt/komponentbehovet och 

affärssystemet genererar ordrar till leverantören. Leverantören skickar produkterna och 

komponenterna till företaget. I ett sådant scenario är det viktigt att företaget väljer 

leverantörer som företaget har långsiktigt strategiskt samarbete med, leverantören vet att 

när företaget kommer med en VMI lösning blir leverantören inte utbytt i första ledet. 

Leverantören är säker på affären de närmaste åren.  

 

Idag har Assa Abloy en mycket slimmad organisation. ”Jämfört med andra industrier är 

Assa Abloy extremt magra och har väldigt lite dödkött på organisationskroppen” (Anders 

Carlsson). Därför händer det inte mycket gällande tjänstemän när det blir 

konjunkturnedgång, företaget är redan slimmat. Men genom att få in det nya 

affärssystemet kommer företaget att bli ännu mer effektivare. Företaget kommer att 

kunna göra mer saker utan att behöva anställa fler. Assa Abloy kommer till och med att 

säga upp personal genom denna effektivisering och även omplacera inom företaget. Idag 

har företaget en egen modell ”Assa Abloy modellen” som gör att företaget har bra 

kontroll på sin organisation och styrningen är relativt resultatinriktat. När Assa Abloy 

köper ett nytt bolag ser de till att det nya företagets organisation slimmas och 

effektiviseras. Assa Abloy köpte upp Cardo och styckade upp företaget i två delar, 

implementerade Assa Abloy modellen. Cardo hade tio gånger fler personal i PR 

avdelningen än Assa Abloy som är ett större bolag. Idag har Cardo inte så många PR 

anställda och är mer effektivt (Anders Carlsson). 

 

Assa Abloy gör en stor investering i och med det nya affärssystemet och ser en payback 

på denna investering. Denna payback är dels i form av sänkta kostnader och dels i 

frigörning av resurser i bolaget och mer fokus på kvalitet och operativ inköp inom 

organisationen. På strategiska inköpsavdelningen är företaget redan väldigt slimmat och 

har inte andra avdelningar inom organisationen som gör snarliknande uppgifter utan varje 

strategisk inköpare har sina ansvarsområden. Däremot när det gäller operativa inköpare 

som gör avrop finns det mer att göra och effektivisera. Idag måste Assa Abloy ha 

operativa inköpare som gör avrop på varje fabrik men när det nya systemet är igång, 

globalt, till 100 % kommer företaget se över om företaget inte skall ha centrala inköpare 

som gör avrop istället. Genom detta kan företaget minska personalen och frigöra resurser 

och flytta över resurserna på andra områden. Effektiviseringen skulle ge företaget en 

frigörelse av personal med 20 % som företaget istället hade kunnat sätta på andra 

områden eller sänka de kostnaderna helt och hållet. 

 

5.1.5 Tjänstemännens rörlighet kontra kollektivarbetares rörlighet 

 

Carl-Johan Ahl Manager Production Logistics Ericsson Borås (2012) säger att det alltid 

är viktigt att hålla nere kostnaderna på ett företag. Personalkostnader är en stor del av 

företagskostnader och tjänstemännen är den delen som idag inte är så rörlig. Vikten av att 

vara rörlig är just för att; ju kostnadseffektivare företagen är desto konkurrenskraftigare 

priser kan företagen hålla på produkterna. Tjänstemannakostnaders påverkan är, direkt 

och indirekt, på tillverkningskostnaden som är en del av det slutgiltiga priset på 
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produkten ut till kund. Därför är det viktigt för företagen att sänka sina kostnader så 

mycket det går (Carl-Johan Ahl). 

 

Ehsan Kamelipour och Björn Andersson, business controllers Ericsson Borås, ger 

informationen om att tjänstemännen påverkar påläggsprocenten betydligt. Tjänstemän 

tidskriver mot påläggen och om volymen går ner men tjänstemännen tidskriver lika 

mycket fortfarande så går påläggen upp ännu mer. Detta innebär i sin tur att 

totalkostnaden på Ericsson ABs produkter kommer att stiga, det vill säga det blir dyrare 

att producera i Borås och dyrare produkter till kund. 

 

Det är en stor skillnad mellan tjänstemän och kollektivarbetare säger E, Kamelipour och 

B, Andersson. Tjänstemännen har en längre upplärningsperiod och är svårare att ersätta 

vilket gör dem mindre rörliga. Tjänstemännen påverkas inte direkt av en 

volymförändring. Kan företagen däremot, på längre sikt, se att volymerna kommer 

förändras så påverkar det även tjänstemännen. Om prognosen för ett halvår upp till ett år 

pekar på stora volymförändringar, så kan detta påverka antalet tjänstemän. Ehsan och 

Björn tror att de flesta företagen är försiktigare när volymen plötsligt förändras på grund 

av osäkerhet på marknaden. Kompetensen är oerhört viktig och det vill företagen inte 

förlora i första hand. Personalen utnyttjas istället inom andra områden för att hålla kvar 

kompetensen snarare än att säga upp personal, med andra ord omorganisering och 

omplacering inom företaget (Ehsan Kamelipour och Björn Andersson). 
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Figur 5. 2 visar antal tjänstemän och tjänstemannakostnader vid olika volymer.  

 

 

Figur 5.2 visar att vid volymer på 300,000 har företaget 295 tjänstemän vid arbete och 

tjänstemannakostnader på 177 MSEK. När volymerna förändras och ger vika ner till 

200,000 måste företaget även sänka sina kostnader ner till 118 MSEK vilket betyder att 

tjänstemännen på företaget bör gå ner till 197 personer. När volymerna går upp till 

400,000 bör tjänstemännen vara 393 personer vid arbete för att kunna utföra det arbete 

som krävs vid den volymen. Figuren och siffrorna är således en prognos och speglar inte 

verkligheten men teoretiskt sätt bör det fungera på detta sätt om företagen skall följa 

volymerna punkt för punkt.   

 

Carl-Johan Ahl, säger att anledningen till varför företagen varit bra på att ha 

kostnadskontroller och rörlighetskontroller på kollektivsidan är svår att sia om men 

enklare och mera repetitiva arbetsmoment inom tillverkningen är en stor orsak. 

Tjänstemännens roll är svårare och mer komplex. Det är bara en tidsfråga innan 

tjänstemannasidan är lika rörlig som kollektivsidan. Idag varierar tjänstemännens 

rörlighet mycket från roll till roll men tjänstemän kan definitivt vara rörliga med rätt 

förutsättningar och kompetenssäkring inom organisationen. Allt handlar om att skapa 

roller som är mindre komplexa (Carl-Johan Ahl).  

 

Gunilla Claesson, HR Ericsson, Borås säger att Ericsson Borås har haft en bra 

bemanningsmodell sedan slutet av 1990-talet, vilket bland annat innebär att de inte har 

behövt varsla fastanställda kollektivarbetare, inte ens vid den stora telekomkraschen i 

början av 2000-talet. Då avslutade de ca 500 konsulter och 100 visstidsanställda på 

kollektivsidan. Anledningen till att de hade så många konsulter då var att de stod inför ett 

teknikskifte och hade ett tillfälligt behov av väldigt mycket personal under en begränsad 

tid.  



- 26 - 

 

Volymvariationerna i produktionen är stora och därför bemannar de sig med 

Ericssonanställda mot en beräknad volym och tar svängningarna med konsulter. På 

tjänstemannasidan är arbetsuppgifterna inte så volymberoende och svängningarna är 

mycket långsammare eftersom tjänstemännen oftast jobbar med en längre tidshorisont. 

Företaget behöver flexibilitet även på tjänstemannasidan på grund av att verksamheten 

ständigt förändras. Vissa tjänstemannaroller kan ha kortare upplärningstid än vad de mest 

avancerade kollektivrollerna har. Det innebär att Ericsson vill ha resurskonsulter på 

tjänstemannasidan för att öka flexibiliteten, samtidigt som företaget vill ha 

Ericssonanställda på de mest avancerade kollektivroller (Gunilla Claesson). 

 

På Ericsson AB, Borås, är det budgeterat, år 2012, 331 tjänstemän totalt varav 24 är 

konsulter alltså cirka 7 %. Det finns 593 kollektivarbetare varav 217 är konsulter cirka 

37% (Budgetverktyget Ericsson AB, Borås, 2012). 

 

 

 
Figur 5. 3 illustrerar hur utvecklingen av antal anställda har varit i förhållande till levererat 

radiovolym sedan 2009. Källa: Ericsson AB Borås 

 

Figuren har fiktiva siffror men vid insamlingen av data erhölls riktiga siffror som 

multiplicerats med x antal procent för att få fram fiktiva siffror. Förhållandet av rörelsen 

är riktig. Ovanstående figur visar oss att vid volymsvängningar så är inhyrda 

kollektivarbetare mest följsamma.  
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Figur 5. 4 visar utvecklingen av antal inhyrda har varit i förhållande till levererat radiovolym sedan 

2009. Källa: Ericsson AB Borås 

 

Figuren har fiktiva siffror men vid insamlingen av data erhölls riktiga siffror som 

multiplicerats med x antal procent för att få fram fiktiva siffror. Förhållandet av rörelsen 

är riktig. Ovanstående figur visar att det finns väsentliga skillnader på rörligheterna 

mellan de inhyrda tjänstemännen i förhållande till de inhyrda kollektivarbetarna vid 

volymförändringar. 

 

Isak Olevic säger att tjänstemän är de som styr och planerar arbetet i organisationen och 

även i produktion, därför vill företagen först och främst vara flexibla med 

produktionsarbetare när volymerna går ner. Kommer det jättedåliga tider, som håller i sig 

på lång sikt, måste även tjänstemän sägas upp men företagen vill gärna behålla 

kompetensen inom företaget. När det gäller kollektivarbetare ser man inte samma 

problem. Produktionsmiljöer har inte den utbildningsbakgrunden det ofta ses på 

tjänstemannajobb. Företagen kan i många fall ersätta kollektivarbetare med lägre 

upplärningstid till skillnad från tjänstemän som har en längre upplärningstid och mer 

kompetens. Ett exempel är att ingenjörer är högutbildade och lättare kan flytta på sig och 

få nya jobb men inom produktion är det inte lika lätt för de är ofta icke högskoleutbildade 

människor. 

 

Ett sätt att behålla kompetensen inom företaget är att omorganisera och flytta personalen 

inom företaget. Företagen kan placera om en tjänsteman till produktion men det är inte så 

uppskattat av den som blir omplacerad. Det har hänt och det händer även idag att 

företagen gör omplaceringar men de som blivit omplacerade säger upp sig efter ett tag då 

de känner sig missnöjda för att de fått gått tillbaka ett steg i sin karriär utveckling. 

Problemet är när det uppstår stora volymförändringar får man direktiv uppifrån om att få 

ner omkostnader. Då sänker företagen de rörliga kostnaderna vilket i stora drag är 

lönekostnader. Cheferna måste dra ner på kostnaderna och då blir det omplaceringar 

gällande de fastanställda. Konsulter skickas tillbaka till bemanningsföretagen. 
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I produktion ses inte samma problem. Produktionsmiljöer har inte den 

utbildningsbakgrunden det ofta ses på tjänstemannajobb. Inom produktion är de ofta icke 

högskoleutbildade människor som inte gör karriär och då är de tacksamma att de får 

behålla sina jobb till skillnad från en tjänsteman som får gå ner till produktion (Isak 

Olevic). 

 

Assa Abloy producerar mindre och mindre och har lite produktion kvar i Sverige. Det 

som är kvar är montering i Eskilstuna men monteringen där kommer att läggas ner och 

flyttas. Assa Abloy har produktion utomlands då det är billigare att tillverka utomlands. 

Företaget i Sverige har gått från att vara producerande till mer trading och kommer då 

bara ha tjänstemän (Anders Carlsson). 

 

5.1.6 Kostnadsfördelning hos de intervjuade företagen 

 

Ericsson AB Borås, gav information om att de har en budget inför varje år som företaget 

följer och försöker att matcha. I budgeten ingår bland annat volymer på produkter som 

ska tillverkas varje år. Olika kostnadsfördelningar görs till de olika avdelningarna i 

budgeten. På tjänstemannasidan finns det avdelningar som inköp, planering, fastighet, 

HR och finans. Kostnader för dessa avdelningar måste tas hänsyn till vid tillverkningen 

av produkterna. Ericsson använder en total kostnadsmodell (TK-modell) som delar upp 

olika typer av kostnader utifrån material som ingår i en produkt. På detta sätt kan 

företaget lägga ett visst pålägg i procent i sin budget för de avdelningskostnader som ska 

täckas. Kostnaderna för dessa avdelningar skiljer sig inte mycket i förhållande till 

volymförändringar vilket gör att det påverkar priset för produkten i slutändan vilket i sin 

tur påverkar Ericsson ABs konkurrenskraft (Ehsan Kamelipour, business controller 

Ericsson AB Borås). 

 

En samling av olika komponenter och olika påslag läggs på den färdiga produkten. 

Tillverkningsprocessen går till på det sätt att en avdelning lägger x antal timmar, den 

halvfärdiga produkten går vidare till en annan avdelning som lägger sina timmar och 

förädlar. När produkten är färdig så har den gått igenom x antal avdelningar som har 

utfört arbete. Alla arbeten tidsskrivs mot kostnadsställe som i slutändan blir ett påslag på 

den färdiga produkten.  

  

Varje avdelning är uppdelad i olika kostnadsställen. Varje kostnadsställe ansvarar för sina 

respektive kostnader (Sanna Moore, Business controller Ericsson AB, Borås 2012). 

Kostnadsställen kan bestå av olika produktionslinor och personal. Den maskinella tiden 

och hanteringstiden blir så kallad value add som pålägg. Value add är pålägg som är 

kopplad till produktion som kan vara exempelvis förädling som att ladda på linorna, flytta 

på produkten eller att produkten går igenom en maskin. Detta är i antal timmar (Ehsan 

Kamelipour).  

  

Förutom ovanstående pålägg finns det andra pålägg som används för att finansiera olika 

avdelningar inom företaget. Det finns en modell som kallas för totalkostnadsmodellen 
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(TK) där det kan utläsas vilka pålägg som påförs en färdig produkt. (Ehsan Kamelipour). 

De påläggen kan ses enligt nedan (Figur 5.5). 

 

Avdelningar som finansieras av de olika påläggen är enligt nedan;  

 

› Inköp - MO 

› Planering - MO 

› Material hantering – MO 

› Master - MBO 

› LMDM - MO 

› Global- MO/MBO 

› Finans- OH 

› HR-OH 

› Assistent teamet - OH 

› Operational Efficiency - (MBO/OH) 

› Fastighet – OH 

 

 

 
 

 

 

 

          Figur 5. 5 Olika pålägg på BoM Källa: Ericsson AB Borås 

 

BOM (Bill of material) är komponentkostnaderna. På BOM läggs det till MO och MBO 

och value add som ger oss totalkostnad för produkten. Overhead kostnaderna är 

inräknade i de olika påläggen som finns (Ehsan Kamelipour). 

 

Value Add: Pålägg som är kopplade till produktionen. Förädling av produkten. 

MO: Material burden. Inköp      Material hantering      Infrakter   

MO pålägg är kostnader för att få hem materialet. Kostnader som uppstår för hantering av 

materialet inom flödet läggs på BOM. Inom MO pålägg ingår planering, inköp och 

materialhantering av inköpt material och för att se till att materialet kommer ut i linorna 

för produktion. Vissa avdelningar inom organisationen finansieras delvis av MO 

pålägget. 33 % av MO pålägget är för att täcka tjänstemannakostnader 

 

MBO: Material burden other består av två delar: MBO Master Arrow & MBO Master.  

 

MBO Master Arrow - Serviceavgifter för logistik service. Arrow är den största 

leverantören, 90% av inköpta komponenter kommer från detta företaget. Ericsson betalar 

för att Arrow hanterar komponenterna. En så kallad hubb där allt samlas och alla 

leverantörer är inlänkade i, tredjeparts leverantör. Det tas en kostnad per så kallad inköpt 

purchase order från Arrow.   
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MBO Master - Master ansvar där Ericsson äger ett antal produkter och där Ericsson har 

ansvar för var det skall tillverkas, kvalitén och ledtiden. Kostnaden för allt detta blir ett 

pålägg i totalkostnaden. 100% av MBO pålägget är för att täcka tjänstemannakostnader. 

 

 
Figur 5. 6 Bilden illustrerar hur de olika påläggen används för att komma fram till en totalkostnad 

av slutprodukt vid olika tillverkade volymer av Mini-link. Källa: Ericsson Borås 

 

Figur 5.6 visar de olika påläggen som läggs på produkten MINI-LINK som senare ger det 

totala leveransvärdet, det vill säga totalkostnaden för varje tillverkad produkt. I påläggen 

finns tjänstemannakostnaderna. 33 % av MO pålägget är för att täcka 

tjänstemannakostnader. 

 

Isak Olevic berättar att Volvo Personvagnar (PV) fick kostnadskontrollkulturen från Ford 

där detta företag är bra på kostnadskontroller. Vid varje led har Ford kostnadskontroller 

och de olika avdelningarna lägger in sina kostnader i dessa kostnadsställena där även 

varje avdelning har sina intjäningar på lite olika sätt. Detta har anammats av Volvo PV 

som Volvo AB. 

 

Volvo är uppdelat i minsta beståndsdel med kostnadsställen, med grafer för allting, alla 

sorters kostnadsposter och olika kategorier av personal där företaget har bra grepp om 

sina kostnader. Volvo AB använder sig av kalkyler från påläggsmetoden och har sina 

pålägg på produkterna med MO, MBO, omkostnader, fastighetskostnader m.fl som blir 

pålägg på produkten (Isak Olevic). 

 

På Assa Abloy säger Anders Carlsson att varje avdelning och produktgrupp har sitt 

kostnadsställe där det följs upp vad för kostnader som uppstår och hur intjäningen är 

relaterad till kostnaderna. Varje produktgrupp och varje affärsområde har sina 

budgeterade mål som följs månadsvis. Varje avdelningskostnad som finns i 

kostnadsstället slås ut på alla 10 bolag som finns inom koncernen och därefter bestäms 

vilket bolag som skall bli kostnadsbärare för de olika kostnaderna. Till exempel finns det 

tjänstemän som jobbar för flera av dessa bolag och då delar företaget upp 

lönekostnaderna på de olika bolagen beroende på vilken som kan bära kostnaden mest i 

procent. 
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Företaget har MO pålägg som läggs på priset på produkten, man går igenom påläggen en 

gång per år i samband med budgetprocessen. Mo1 täcker frakt, tullkostnader, 

hemtagningskostnader. Beroende på vad för komponent det är kan Mo1 pålägget variera 

mellan 3-7 %. Mo2 pålägg innehåller direkt lön, variable costs, fixed costs, IT 

avdelningen, utskrotningskostnader. Kvalitetskostnader läggs på ett separat konto.  Alla 

dessa overheadkostnader enligt ovan (Mo1 & Mo2) och även andra omkostnader blir ett 

pålägg på produkterna vilket betyder att företaget använder sig av påläggsmetoden 

(Anders Carlsson). 
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6 Analys 
 

  
Kapitlet används för presentation of analys of det empiriska materialet med hjälp av 

idéer som presenterades i den teoretiska referensramen. Vidare studiens svar till 

uppställda frågor kommer att presenteras. 

 

 

6.1 Strategisk styrning 

 

Ericsson AB har en klar strategisk styrning i relation med volym förändringar. Det finns 

både långsiktiga och kortsiktiga planeringar. Företaget vill slå ihop snarlika 

arbetsuppgifter för att produktions och kostnadseffektivisera ytterligare på 

tjänstemannasidan. När det blir volymfluktureringar vill företaget placera om tjänstemän 

till produktion och kunna använda de anställda på alla avdelningar inom organisationen. 

Detta är företagsstrategi för att behålla kompetensen inom organisationen och inte säga 

upp de Ericsson anställda (Carl-Johan Ahl). 

 

Även Volvo AB har samma tankar som Ericsson AB. Respondenten Isak Olevic säger att 

företagen måste vara konkurrenskraftiga på lång sikt och då måste det effektiviseras på 

lång sikt. Det handlar om att förbättra interna processer, produktionseffektivisera och 

kostnadseffektivisera (Isak Olevic). 

 

Assa Abloy i sin tur har en egen modell. ”Assa Abloy modellen” gör att företaget har bra 

kontroll på sin organisation och styrningen är relativt resultatinriktat. När Assa Abloy 

köper ett nytt bolag ser de till att det nya företagets organisation slimmas och 

effektiviseras. Assa Abloy köpte upp Cardo och styckade upp företaget i två delar, 

implementerade Assa Abloy modellen. Cardo hade tio gånger fler personal i sin PR-

avdelning än vad Assa Abloy har som är ett större bolag. Idag har Cardo inte så många 

PR-anställda och är mer produktions och kostnadeffektivt (Anders Carlsson). 

 

De tre intervjuade företagens tankar om styrning är från planeringssynvinkel nästintill 

identiska. De vill ta till åtgärder redan innan volymförändringarna. Arora (2010) skriver 

om olika strategiska styrningar. En av styrningarna som är relevant i tolkning av 

strategier i de tre intervjuade företagen är begreppet ”avgörande styrning”. Avgörande 

styrning, innebär att ta beslut angående åtgärder som bör vidtas innan en händelse har 

blivit ett problem. Ansoff & McDonnell (1990) betonar begreppet ”Survilance”, det vill 

säga övervakning och strategisk respons. Detta innebär att företag, genom kartläggning 

av initial trend i volymförändring, beräknar den period som krävs för att till exempel 

möjliggöra att en minskning i volym får en intern effekt. Sedan kan genomförande av 

planeringen styras i relationen med perioden.    
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6.2 Effektivisering 

 

Ericsson AB ser gärna en effektivisering inom företaget. Inköp & planeringsavdelningen 

har många tjänster som är likartade där tjänstemän har liknande arbetsuppgifter som går 

in i varandra och är sammankopplade. Dessa arbetsuppgifter skulle kunna slås ihop till en 

arbetsuppgift och på så sett effektivisera arbetet och leda till en ökad produktivitet. 

Affärssystemet SAP är öppen för automatisering av arbetsuppgifter. Inköp skulle till 

exempel kunna göras genom att systemet genererar ordrar till leverantören och 

leverantören bekräftar ordern. Problemet kan vara att kontrollera leveransflödet, det vill 

säga att det inte levereras större kvantiteter än vad som behövs. Denna effektivisering 

skulle leda till en halvering av inköpstjänstemännen. Forskningen som Cameron, 

Freeman och Mishra (1991) har gjort säger att nedskärningar borde vara en permanent 

tanke för företagen. Företagen blir mer effektiva när de, via nedskärningar, motverkar till 

exempel dubbelarbete, mindre flexibilitet och oförmåga till anpassning till rådande miljö.   

 

Volvo AB menar att företagen, genom effektivisering av arbetsuppgifterna inom 

organisationen, kan spara mycket pengar. Även Cameron, Freeman och Mishra (1991) 

har tar upp att nedskärningar bör göras både när organisationen växer och även när den 

krymper. Nedskärningar kan även uppstå genom att effektivisera arbetsuppgifter, 

förenkla arbetsprocesser, implementera strategiska kostnadskontroller med flera. Ett 

annat sätt är att automatisera inom tjänstemanna-arbeten. Volvo tycker, precis som 

Ericsson, att problemet med automatiseringen kan vara att kvalitetssäkra. Kan företagen 

lösa det problemet så är det helt rätt. Det är mer på agendan att företag tittar mycket på att 

automatisera genom affärssystemen där även Volvo ser över sin automatisering. 

Företagen måste vara konkurrenskraftiga på sikt och då måste det effektiviseras även på 

detta sätt. 

 

Företag börjar få upp ögonen för effektivisering och det är en trend som går åt det hållet 

världen över. Företagen tittar på möjligheterna att göra mer med mindre resurser och på 

detta sätt bli mer effektiva. En effektivisering görs om företagen kan minska sin personal 

men behålla samma resultat och samma kvalité. Detta har tagits upp i forskningen som 

Zeina (1997) skrivit. Företagsledningar tar strategiska beslut för att minska sina kostnader 

och förbättra företagsresultatet. Ett av de strategiska besluten är nedskärningar. Forskaren 

menar på att många företag försöker sänka sina kostnader och även försöker bli mer 

effektiva genom att minska arbetskraften och gå till nedskärning i företagen. Även 

Cameron, Freeman och Mishra (1991) har skrivit om detta i sin forskning.  

 

Assa Abloy har idag en mycket slimmad organisation men ser gärna mer 

effektiviseringar. Det görs en stor investering i och med det nya affärssystemet vill 

företaget se en återbetalning på denna investering. Återbetalningen kan vara dels i form 

av sänkta kostnader och dels i frigörning av resurser i bolaget och mer fokus på kvalitet 

och operativt inköp. Företaget vill göra effektiviseringar gällande de inköpare som gör 

avrop. Det finns stora möjligheter att effektivisera i den fronten. Idag måste Assa Abloy 

ha inköpare som gör avrop på varje fabrik men när det nya systemet är igång globalt till 

100 % vill företaget se en mer central inköpare som gör avrop istället. Genom detta kan 
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företaget minska personalen och frigöra resurser. Effektiviseringen skulle ge företaget en 

frigörelse av personal med 20 %.  

 

Assa Abloys tankar går i hand med Ericsson AB och Volvo AB där Assa Abloy tycker att 

effektivisering och automatisering är ett bra alternativ för företagen för att sänka 

kostnaderna. Automatiseringen skulle kunna göras via affärssystemet och inköp skulle 

kunna göras via fler VMI-leverantörer. Genom att få in det nya affärssystem kommer 

företaget att bli ännu mer effektiva. Företaget kommer att kunna göra mer, utan att 

behöva anställa fler. Företaget kommer till och med att säga upp personal genom denna 

effektivisering och även att omplacera inom företaget.Tack vare Assa Abloy modellen 

har företaget bra kontroll på sin organisation och styrningen är relativt resultatinriktat. 

När Assa Abloy köper ett nytt bolag ser de till att det nya företagets organisation slimmas 

och effektiviseras.  

 

De intervjuade företagens tankar om effektivisering via affärssystem går i hand med 

forskningen som är skriven av Nilsson (1996).  Forskningen visar att det ses en trend där 

antalet tjänstemän sjunker i organisationer på grund av att nya teknologier kommer fram. 

De nya teknologierna är till exempel affärssystem som gör tjänstemän mindre behövliga. 

Inom industribranschen är det exempelvis löneadministrationen, 

tidsrapporteringssystemet med flera som är påverkade av den nya teknologin. 

Företagseffektiviseringar har sedan tidigare implementerats och är mycket välanvända 

inom produktion och kollektivarbetarsidan medan det inte har implementerats inom 

tjänstemannasidan lika mycket. Forskningen tar även upp att medan 

kollektivarbetartjänster krymper kommer företagen även att titta på tjänstemannasidan för 

att sänka sina kostnader betydligt. Företagen borde ha tittat på tjänstemannasidan för 

längesedan men av någon anledning gjordes inte det. Ekonomiska kriser ger företagen ett 

utmärkt tillfälle för att titta närmare på tjänstemannakostnaderna och sänka de 

kostnaderna (Nillsson, 1996).   

 

6.3 Tjänstemännens rörlighet kontra kollektivarbetares rörlighet 

 

Enligt Ericsson AB är personalkostnader en stor del av företagskostnader och 

tjänstemännen är den delen som idag inte är så rörlig. Vikten av att vara rörlig är just för 

att; ju kostnadseffektivare företaget är desto konkurrenskraftigare priser kan företagen 

hålla på produkterna. Tjänstemännen påverkar påläggsprocenten betydligt där de 

tidskriver mot påläggen. När volymerna går ner och tjänstemännen tidskriver lika mycket 

som innan går påläggen upp ännu mer. Totalkostnaden på produkterna i sin tur stiger 

vilket ger dyrare produkter till kund.  

 

Volvo AB tycker som Ericsson AB att det är tjänstemän som styr och planerar arbetet i 

organisationen och även i produktion, därför vill företagen först och främst vara flexibla 

med produktionsarbetare när volymerna går ner. Kommer det sämre tider, som håller i sig 

på lång sikt, måste även tjänstemän sägas upp men företagen vill gärna behålla 

kompetensen inom företaget. När det gäller kollektivarbetare ser man inte samma 

problem. Produktionsmiljöer har inte den utbildningsbakgrunden det ofta ses på 



- 35 - 

 

tjänstemannajobb. Företagen kan i många fall ersätta kollektivarbetare med lägre 

upplärningstid till skillnad från tjänstemän som har en längre upplärningstid och mer 

kompetens. Figurerna 6.1 och 6.2 styrker att det är på det vis att de flesta 

kollektivarbetare är rörliga men tjänstemännen är inte lika rörliga.  

 

 

 

Figur 6.1 När volymerna svänger är inte tjänstemännen följsamma, inte heller de fastanställda 

kollektivarbetarna. 

 

Figur 6.2 Volymsvängningar tas med de inhyrda kollektivarbetarna 

Figurerna 6.1 och 6.2 visar att när volymerna svänger så svänger det även med de inhyrda 

kollektivarbetarna. Rörligheten i företaget finns i de inhyrda kollektivarbetarna. Detta är 

för att företaget har sin kärnkompetens hos de flesta fastanställda kollektivarbetarna. 

Företaget vill därför inte vara rörliga med de fastanställda kollektivarbetarna. Enligt 
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Gunilla Carlsson vill Ericsson vara rörliga men samtidigt vill företaget ha 

Ericssonanställda på de mest avancerade kollektivroller. Teorin säger att trots att 

tjänstemännens arbete anses kräva omfattande kunskaper och expertis för att hitta nya 

lösningar, modeller och utveckling av nya produkter och strategier ger den nya tekniken 

dessa två gruppers arbete nya dimensioner. Vissa kollektivarbetarroller kräver också en 

viss kunskap (Hopp, Iravani & Liu, 2009).  

 

Ericsson AB och Volvo AB’s tankar kan kopplas ihop med forskningen som Groshen och 

Williams (1992) skrivit att tjänstemännens arbete är mindre knuten till produktionen. När 

företag drar ner på produktionen på grund av vikande efterfrågan, säger de först upp 

kollektivanställda, tjänstemännen får vara kvar. Orsaken till detta är att 

tjänstemannakostnader anses vara en fast kostnad för driften i företaget. Den utbildning 

och information tjänstemän har gör det svårare att vara rörlig. Ett exempel är att revisorer 

och ingenjörer i bilindustrin inte är lika volymkänsliga som en monteringsarbetare. Även 

forskningen som Hopp, Iravani och Liu (2009) har gjort, visar att tjänstmännen har mer 

intellektuella och kreativa arbetsuppgifter medans kollektivarbetarnas arbetsuppgifter är 

mer fysiska och rutinmässiga. Tjänstemännens kunskaper, idéer och kreativiteter driver 

organisationen framåt. Båda företagen säger att tjänstemännen normalt sätt har en längre 

upplärningsperiod och är svårare att ersätta vilket gör dem mindre rörliga. Tjänstemän 

jobbar med en längre tidshorisont och har en mer komplex arbetsuppgift. Denna tanke går 

i hand med forskningen som Seppälä (2009) skriver att anledningen till varför tjänstemän 

inte är rörliga är på grund av arbetets komplexitet. Om företagen, på längre sikt, kan se 

att volymerna kommer förändras så påverkar det även tjänstemännen. Företagen säger 

inte upp tjänstemän i första hand då de kan förlorar mycket kompetens. Personalen 

utnyttjas inom andra områden för att hålla kvar kompetensen snarare än att säga upp 

personal, med andra ord omorganisering och omplacering inom företaget. En önskan är 

att placera om tjänstemän till produktion och kunna använda de anställda på alla 

avdelningar inom organisationen för att kunna behålla kompetensen inom företaget. 

Produktionsmiljöer har inte den utbildningsbakgrunden det ofta ses på tjänstemannajobb. 

Inom produktion är de ofta icke högskoleutbildade människor som inte gör karriär och då 

är de tacksamma att de får behålla sina jobb till skillnad från en tjänsteman som får gå ner 

till produktion.  

Assa Abloy säger att företaget i Sverige har gått från att vara producerande till mer 

utvecklingsinriktad företag och kommer då bara ha tjänstemän. Företaget har stängt ner 

sina fabriker i Sverige och har andra fabriker utomlands då det är billigare att tillverka 

utomlands. På det sättet har de inte några kollektivarbetare och relationen mellan 

kollektivarbetare och tjänstemän går inte att se. Assa Abloy har tagit de strategiska 

besluten som Groshen och Williams (1992) tar upp i sin forskning. Groshen och Williams 

(1992)  menar att under de senaste 30 åren i USA har det varit stora nedgångar när det 

gäller kollektivarbetare. Anledning till detta är mer automation inom produktion och 

dessutom konkurrens från andra lågavlönade länder. Kollektivarbetarrollen är på så sätt 

mer känslig än tjänstemannarollen.  

6.4 Hur fördelas kostnader? 
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De intervjuade företagen Ericsson AB, Volvo AB och Assa Abloy visar att de använder 

påläggsmetoden. Ericsson AB använder sig av ett flertal olika pålägg. De påläggen är 

BOM som visar komponentkostnader, MO-pålägg som är för att täcka kostnader som 

uppstår för att få hem materialet, material hantering, infrakter, Value Add pålägg som är 

kopplade till produktionen, förädling av komponenterna, OH (overhead) pålägg för att 

täcka finansavdelningskostnaderna, fastighetskostnader, assistentteam avdelningen och 

delvis avdelningen Operational efficiency. MBO-pålägg för att täcka serviceavgifter för 

logistik service och de tillverknings, kvalitets och ledtidskostnader som uppstår för att 

Ericsson äger ett antal produkter där Ericsson har ansvar för. Enligt Ax, Johansson och 

Kullvén, (2005) beräknas tillverkningskostnader genom att lägga ihop direkt material 

(dm), direkt lön (dl), direkt teknik/maskin (dt/m), materialomkostnader (mo), 

tillverkningsomkostnader (to) och andra direkta kostnader.  

 

Volvo AB och Assa Abloy använder sig också av kalkyler från påläggsmetoden. Volvo 

AB och Assa Abloy har sina pålägg på produkterna med MO, MBO, omkostnader, 

fastighetskostnader med flera som blir pålägg på produkten. En del av MO påläggen 

täcker frakt, tullkostnader, hemtagningskostnader. En annan del av MO pålägg innehåller 

direkt lön, rörlig kostnad, fast kostnad, IT avdelningen, skrotningskostnader.  Alla dessa 

overheadkostnader och även andra omkostnader blir ett pålägg på produkterna som ger 

ett slutpris.  

 

Ericsson AB, Volvo AB och Assa Abloy lägger sina omkostnader på produkterna i form 

av de olika påläggen. Summan av påläggen blir senare ett slutpris till kunden. Samtliga 

bolagen använder sig av kostnadsställen för varje avdelning och produktgrupp där det 

följs upp vad för kostnader det uppstår och hur intjäningen är relaterad till kostnaderna. 

En färdig produkt kan bestå av flera olika komponenter som har sin kostnad och olika 

priser för komponenterna. Förutom komponentkostnaden finns det även avdelningar som 

har utfört arbete på komponenterna för att bygga produkten. De kostnaderna och antal 

arbetade timmar läggs i ett kostnadsställe för att senare få ut ett pålägg på produkten. Alla 

sorters kostnadsposter och olika kategorier av personal finns i de kostnadsställena som 

gör att företaget har bra grepp om sina kostnader. Enligt Hansson & Nilsson (1999) 

används påläggsmetoden för att tydligt visa de direkta och indirekta kostnaderna och för 

att företagen skall få en bättre överblick över var kostnaderna skall läggas. Företagen 

fördelar kostnaderna som blir pålägg på varje produkt, order och försäljning för att täcka 

de indirekta kostnaderna (Hansson & Nilsson, 1999).  

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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7 Slutsats 
 

 

I detta avslutande kapitel kommer slutsatsen till uppsatsens frågeställning att presenteras 

och sedan förs det en avslutande diskussion. Slutligen kommer förslag till fortsatt 

forskning att lämnas. 

 

 

Studien har tagit upp två frågor:  

Fråga 1: Hur personalrörlighet strategiskt planeras i de undersökta företagen? 

Fråga 2: På vilket sätt skiljer strategisk behandling tjänstemän från kollektivarbetare? 

Studien har haft följande syften: 

 

Huvudsyftet var att belysa strategisk planering inom personalrörlighet i tre företag (Se 

2.1).  

 

Ett delsyftet var att identifiera på vilket sätt strategisk planering påverkas av 

personalkostnader.  

 

Ett andra delsyfte är att belysa vilka andra informationskällor som tillämpas i strategisk 

planering.  

 

Fråga 1: Hur personalrörlighet strategiskt planeras i de undersökta företagen? 

 

Faktorer som påverkar personalrörlighet är volymförändringar och de höga kostnaderna 

vid låga volymer. För att eliminera de stora kostnaderna som uppstår vid låga volymer 

vill företagen produktionseffektivisera och kostnadseffektivisera även på 

tjänstemannasidan och genom detta få personalrörlighet inom tjänstemannasidan.. 

Förslagen på hur företagen genom strategisk planering skall få tjänstemannasidan rörlig 

har varit att automatisera tjänstemännens arbetsuppgifter, så som det tidigare har 

automatiserats på kollektivsidan. Automatiseringen skulle kunna göras genom att utnyttja 

affärssystemen ännu mer. Som Ericsson AB även tog upp kan inköp göras via 

affärssystemet och på så sätt få den rollen till att bli mer rörlig. Ett annat förslag på hur 

personalrörlighet strategiskt kan planeras är att se över vilka avdelningar som har 

snarliknande arbetsuppgifter och slå ihop dessa arbetsuppgifter till en. Detta skulle då 

leda till ett mer effektivt arbete och det skulle även sänka företagens personalkostnader 

och göra företagen mer konkurrenskraftiga.  
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Figur 7. 1 När volymerna sviktar är inte tjänstemännen följsamma 

 

Fråga 2: På vilket sätt skiljer strategisk behandling tjänstemän från kollektivarbetare? 

Det vi även har fått fram i vår forskning är att vid volymförändringar är tjänstemännen 

inte rörliga i förhållande till kollektivarbetare. Anledning till skiljnaden i strategiska 

behandlingen är tjänstemännens roll, tjänstemännens komplexa arbetsuppgifter och dess 

kompetens vilket skiljer sig från kollektivarbetarna. Tjänstemän jobbar med långsiktiga 

mål vilket gör de svårare att ersätta och svårare att bli rörliga. Detta ses i figur 7.1. 

Kollektivarbetarna på Ericsson AB är rörliga när volymerna förändras medan 

tjänstemännen inte påverkas i förhållande till kollektivarbetarna. Det är av vikt att räkna 

inhyrda och fasta kollektivarbetare tillsammans och inhyrda och fasta tjänstemän 

tillsammans för att få riktig information ur figuren ovan. Företagen tar även hänsyn till 

andra faktorer så som samhällsfaktorer. Externa faktorer gör att företagen har vissa 

kostnader och inte kan varsla hur som helst. När företagen tar åtgärder och effektiviserar 

mycket och har en slimmad organisation kommer detta att påverka samhället. 

 

7.1 Diskussion 
 

På kollektivarbetaresidan har företagen avancerade uppföljningar, bra koll och kontroll 

gällande kostnaderna och rörligheten. Företagen behöver däremot ha samma avancerade 

uppföljningar, koll och kontroll gällande tjänstemannasidan. De behöver vara 

kostnadseffektiva och sänka sina kostnader betydligt gällande tjänstemännen. Känslan vi 

får är att företagen ser över hur de kan effektivisera på tjänstemannasidan men kommer 

aldrig fram till något bra svar. Detta är för att de inte riktigt vet vad och hur de skall göra, 

vilket verktyg de skall använda och vilken del av företaget som kan effektiviseras. Många 

går därför runt med ett stort frågetecken. Det finns inte klara kostnadsmodeller för detta. 

Detta problem belyser även Clinton & Zachary (2002); Nilsson (1996); Zeina (1997).  

 

Både Volvo AB och Ericsson AB har upprepade gånger tagit upp att tjänstemännen inte 

påverkas direkt av en volymförändring. De anser att tjänstemännen har ofta en längre 
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upplärningsperiod och är svårare att ersätta och har dessutom en roll som är svårare och 

mer komplex vilket leder till mindre rörlighet. Däremot är båda företagen inne på samma 

spår om att tjänstemännen blir mer rörliga om volymerna förändras på längre sikt. Innan 

beslutsfattare kommer fram till beslutet att varsla tjänstemän tas det andra åtgärder så 

som omplaceringar inom företaget på grund av rädslan av att förlora kompetensen. 

Volymsvängningarna tas på kollektivsidan då den delen är mer rörlig tack vare den stora 

andelen inhyrda konsulter. De inhyrda konsulterna är oftas personal med flexibla, enklare 

och mera repetitiva arbetsmoment inom produktionen. De fastanställda kollektivarbetare 

är de som innehar en viss kompetens och är viktig i företagets produktion. Just denna 

modell vill företagen få fram gällande tjänstemannasidan. En roll som är komplex och 

som innehar kärnkompetens och en roll som är mer flexibel, enkel, repetitiv och 

rutinmässig. Denna modell skulle kunna implementeras på avdelningar där tjänstemän 

har mer repetitiva och rutinmässiga arbetsuppgifter och på så vis skapa rörlighet och 

effektivisera.  

 

De tre intervjuade företagen använder sig av påläggsmetoden. Komponenter går igenom 

avdelningar och förädlas för att till slut bli en slutprodukt. Avdelningarna lägger till sina 

kostnader på komponenter de förädlat och den färdiga produkten får ett slutpris ut till 

kunden. För att kunna vara konkurrenskraftiga bör företagen få ner kostnaderna så 

mycket som det går, vara effektiva och erbjuda produkter med bra kvalitet. Det är inte 

alltid det enklaste att spela pianot rätt, men det är en förutsättning för att bli 

konkurrenskraftig och för att ha ett välmående företag. Företagen försöker därför få bra 

koll på sina kostnader och de kostnaderna följs upp i varje led som komponenterna går 

igenom när de förädlas för att bli en slutprodukt med ett slutpris. Varje kostnad i de 

avdelningarna som komponenterna förädlas i blir ett pålägg för slutprodukten. I de 

påläggen finns även tjänstemannakostnader som inte är direkt kopplade till produkten 

men som är en stor del i de påläggen där 33 % av MO pålägget är för att täcka just 

tjänstemannakostnaderna. Ehsan Kamelipour på Ericsson AB Borås tog upp att kostnader 

för avdelningar som inköp, planering, fastighet, HR och finans skiljer sig inte mycket i 

förhållande till volymförändringar. Kostnaderna för de avdelningarna påverkar priset för 

produkten i slutändan vilket i sin tur påverkar Ericsson AB Borås konkurrenskraft. Det är 

just denna del som företagen vill få mer rörlig så att de kan anpassa sina kostnader ut 

efter volymsvängningarna.   

 

Alla de tre företagen, som även är globala koncerner, är inne på samma spår gällande 

effektivisering av tjänstemännen genom affärssystemen. Affärssystemen är idag så pass 

avancerade att de kan göra vissa arbetsuppgifter som en tjänsteman inom vissa 

avdelningar gör.  Det vi har kunnat se från de intervjuade företagen och även i vissa 

forskningar är att inköp och planeringsområdet är öppen för denna typ av effektivisering. 

Genom att använda affärssystemen kan inköp göras och även planeras och då kan de 

överflödiga tjänstemännen antingen omplaceras för att kvalitetssäkra eller sägas upp. 

Förutom detta kan arbeten med snarliknande uppgifter slås ihop och göras till en 

arbetsuppgift och genom detta bli mer effektivt. Detta skulle då resultera i att företagen 

får en modell som är snarlik kollektivarbetarnas modell. Tjänstemannasidan skulle kunna 

ta volymsvängningarna genom att inte ha en tjänsteman som gör inköp utan 
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implementerar affärssystemen som gör inköp där det affärssystemet kan anpassa inköpen 

ut efter det behovet som finns.  

 

 
 

 
Figur 7. 2  

 

Figur 7.2 visar att om företagen effektiviserar genom affärssystemen på till exempel 

inköpsavdelningen kommer de att effektivisera med åtminstone hälften av bemanningen, 

enligt Carl-Johan Ahl på Ericsson AB Borås. När det kommer volymsvängningar blir 

företagen mindre känsliga för de fasta kostnaderna. Fasta kostnader har sänkts genom att 

kunna ta svängningarna med att affärssystemet anpassar sina inköp utefter det behovet 

som ligger och är ingen överflödig kostnad så som en tjänsteman hade varit på 

inköpsavdelningen. Vid en sådan effektivisering ser vi att vid volymer på 300,000 är det 

265 tjänstemän i jämförelse med figur 5.2 där tjänstemännen var 295 personer vid 

volymer på 300,000. Vi ser i figur 7.1 att när volymen går ner till 200,000 bör de vara 

177 tjänstemän i jämförelse med figur 5.2 där tjänstemännen bör vara 197 vid volymer på 

200,000. Om företaget inte effektiviserar kvarstår de höga personalkostnaderna och det 

blir dyrare i längden samt mindre effektivt som i sin tur leder till mindre konkurrenskraft.  
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För att få en överblick på respondenternas svar på skillnaden mellan tjänstemän och 

kollektivarbetare har en mikroanalys gjorts. Se figur 7.3 
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Mikroanalys

Är det skillnad på strategisk planering inom personalrörlighet mellan kollektivarbetare och tjänstemän vid volymförändringar?

Företag Svar

Volvo AB Ja

Ericsson AB Ja

Assa Abloy Ja

Hur lång tid tar det att lära upp tjänstemän respektive kollektivarbetare?

Kollektivarbetare Tjänstemän

Volvo AB c.a 3 Veckor c.a 6 Månader

Ericsson AB c.a 3 Veckor c.a 6 Månader

Assa Abloy c.a 3 Veckor c.a 6 Månader

Finns det bra kostnadsuppföljningar på kollektivarbetarbetaresidan?

Volvo AB Ja

Ericsson AB Ja

Assa Abloy Ja

Finns det lika bra kostnadsuppföljningar på tjänstemannasidan?

Volvo AB Nej

Ericsson AB Nej

Assa Abloy Nej

Vilken är den största skillnaden på strategisk planering inom personalrörlighet mellan tjänstemän och kollektivarbetare?

Volvo AB Tjänstemännens erfarenhet, utbildning, långsiktigt jobbmål

Ericsson AB Tjänstemännens erfarenhet, utbildning, långsiktigt jobbmål

Assa Abloy Tjänstemännens erfarenhet, utbildning, långsiktigt jobbmål

 
Figur 7. 3 Figuren visar respondenternas svar på skillnaden mellan tjänstemän och kollektivarbetare 
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7.2 Kritisk reflektion 
 

När marknaden sviker skapar detta svåra situationer för företagen att hantera 

personalfrågan. Personalfrågan kan bli svårare att hantera genom att använda 

vinstmaximering som enda strategiska mål. Företag måste även hantera andra strategiska 

mål. Företagen måste vara legitima ur samhällets perspektiv. De ser inte relationen 

mellan minskning i vinst och personalnedskärning som en rationalistisk ekvation. 

Nedskärningar beslutas med hjälp av komplicerade informationskällor. Etiska och 

samhälleliga är två av dem.   

 

7.3 Studiens bidrag 
 

Studien har bidragit med följande punkter 

 

1. Kostnadsmodeller används inte i strategisk planering och strategiska beslut 

gällande personalrörlighet.  

2. Ur strategisk planerings perspektiv behandlas tjänstemän och kollektivarbetare 

olika  

3. Argumenten för tjänstemän är baserad på deras erfarenhet och utbildning.  

4. Strategiska beslut är även baserade på etiska frågor så som att 

A. Företagen har en ambition att upptäcka volymsvängningar i marknaden långt 

innan det påverkar den operativa aktiviteten i företaget för att kunna agera och 

informera i god tid innan det händer.  

B. Ericsson har en ambition att omplacera tjänstemän inom produktion och skapa 

relation mellan tjänstemannasidan och kollektivsidan  

5. Det är svårt att bevisa att företagen i studien bara har vinstmaximering som 

strategi. De måste också ta hänsyn till etiska frågor.  

 

7.4 Framtida studier 
 

Min slutsats är att företagen saknar kostnadsmodeller för strategisk planering inom 

personalrörlighet. Företagen måste bli mer konkreta gällande tjänstemannakostnader. 

Framtida studier bör göras i företag som har utvecklat personalredovisning både när det 

gäller kollektivarbetare och tjänstemän och studera hur de företagen använder sig av 

detta. 
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Catharina G 

 

Avdelningschefer: 

Carl-Johan Ahl - Inköp & Planering-  

Johan Elmquist - Operational Efficiency & Project  

Håkan Johansson - Teknik  

Gunilla Claesson – Human Resource 

 

Volvo lastvagnar: 

Isac Olevic, Director Volvo Financial Services 

 

Assa Abloy 
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Bilagor 
 

Bilaga 1 Frågor till Business Controller 

 

1. Vad har du för arbetsuppgift? 

2. Berätta om hur kostnaderna är fördelade på avdelningen/avdelningarna. 

3. Hur många är tjänstemän respektive kollektivare finns i de olika 

kostnadsställen? 

4. Var tidskriver tjänstemännen mot? 

5. Är tjänstemännen volymkänsliga? Om ja: På vilket sätt? Om nej: Varför? 

6. Vart går smärtgränsen, det vill säga när börja ni göra åtgärder vid minskade 

volymförändringar? 

7. Vilka kostnader tar kostnadsställenna hänsyn till? 

8. Hur ser du på tjänstemännens rörlighet i företaget vid volymförändringar? 
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Bilaga 2 Frågor till avdelningschefer 

 

1. Vad är din arbetsuppgift? Hur länge har du jobbat på ericsson? 

2. Antal tjänstemän på avdelningen? 

3. Har det ändrats mycket i antal personal /tjänstemän senaste året/åren på avdelningen? 

4. Hur rörliga är tjänstemännen vid omplaceringar? 

5. Hur lång tid normalt får du veta i förväg  från ledningen vid beslut som fattats 

uppifrån? Skulle du vilja få beslut tidigare? 

6. Hur lång tid i snitt tar det att lära upp en tjänsteman? Vad skulle det kosta?  

7. Hur ser du på kostnader på avdelningen? 

8. Vilka kostnader rapporterar ni från ert kostcenter? 

9. Vilka detaljerade uppgifter lämnar ni till businesscontrollern? 

10. Vad anser du är problem idag angående kostnader på avdelningen? Vad skulle du 

vilja att det ska förbättras? 

11. Kan du se någon av de avdelningarna som har snarliknande arbetsuppgifter som 

skulle kunna slås ihop? 

12. Finns det någon möjlighet till att automatisera gällande tjänstemannauppgifter via 

affärssystemet?  

13. Ser du någon möjlighet till förbättring eller effektivisering? 

14. När tycker du man kan skicka hem folk?  
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Bilaga 3 Frågor till Assa Abloy och Volvo Lastvagnar 

 

1. Berätta vad du gör på företaget. 

2. Har ni någon finansiell simuleringsmodell idag där ni kan se hur mycket 

tjänstemannakostnaderna är i förhållande till volymförändringarna? 

 

3. På vilket sätt fördelar ni kostnader?  

 

4. När ni räknar på era produkter, använder ni er av påläggsmetoden där omkostnader 

läggs på produktionen? I så fall vilka grunder baserar ni dessa pålägg på? 

 

5. Hur har volymen sett ut för er de senaste åren? 

 

6. Var går gränsen vid att börja tänka på att säga upp tjänstemän? Vad måste hända för 

att företaget skall göra dessa åtgärder? 

 

7. Hur gör ni och eventuellt löser tjänstemannakostnader i en drastisk volymförändring? 

 

8. Hur ser ni på era kostnader? Har ni på avdelningarna kostnadsställen med intjäningar? 

 

9. Vilken avdelning, gällande tjänstemän, är mest konjukturskänslig? 

 

10. Vad för alternativ ser ni för att kunna få bort de tjänstemänskostnader som är 

volymkänsliga? 
 

11. Hur ser ni på arbeten som är snarliknande och ihopslagning av dessa och slimma 

organisationen ännu mer? 
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Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen Handels- och IT-högskolan (HIT) har vi tagit fasta på studenternas framtida 
behov. Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, 
helhet och sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan 
studenter och lärare som mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och 
förvaltningar och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om 
samhällsutveckling och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra 
sin förmåga att analysera, utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, 
administration eller marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill 
designa framtidens IT-baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på 
organisationers information för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och 
affärsutveckling, utveckla sin förmåga att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot 
programmering och utveckling för god IT-användning i företag och organisationer. 
 
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och 
utvecklingsinriktad. Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och 
tjänsteutveckling i vilken kunskaper och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi 
utgör viktiga grundstenar. Forskningen är välrenommerad och fokuserar på inriktningarna 
affärsdesign och Co-design. Forskningen är också professionsorienterad, vilket bland annat tar sig 
uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på aktionsforskningsbaserade grunder med företag och 
offentliga organisationer på lokal, nationell och internationell arena. Forskningens design och 
professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, som är institutionens och Högskolans 
enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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